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O pesquisador norte-americano 
William Woodward esteve em Juiz 
de Fora em 2013, quando oficializou 
a doação do seu acervo particular 
para o Núcleo de História e Filosofia 
da Psicologia Wilhelm Wundt da 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF)
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“Psicólogos deveriam sair da 
torre de marfim e se conectar com 
instituições que trabalham por 
justiça social”

Valéria Borges
Repórter

Ana Beatriz da Fonseca
tradução

EncontroS PoSSÍVEiS

Um dos nomes mais conhecidos do mundo no campo da historiografia da Psicologia, o norte-americano William Woodward, esteve na Universida-

de Federal de Juiz de Fora (UFJF) em junho de 2013, quando oficializou a doação do seu acervo particular para o Núcleo de História e Filosofia da 

Psicologia Wilhelm Wundt (NUHFIP) da Universidade. Na oportunidade, inaugurou biblioteca e participou de palestras e seminários do Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia. Ele fundou e dirigiu por 30 anos o primeiro Programa de Pós-Graduação em História da Psicologia nos Estados Unidos 

(EUA), e é um dos pioneiros da assim chamada nova historiografia da Psicologia. Em entrevista exclusiva concedida à “A3”, conduzida pela jornalista 

da Secretaria de Comunicação da UFJF, Valeria Borges e com a participação do professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFJF, Alexander 

Moreira, e do professor do Departamento de Ciências Sociais, Raul Magalhães, o especialista abordou temas polêmicos e inovadores. Confira a seguir 

trechos da entrevista.

- a3: Quais foram os principais desafios para 

o estabelecimento da Psicologia como uma 

disciplina cientifica?

- William Woodward: Se libertar como disciplina 

independente das ciências instituídas, como 

a Medicina e a Filosofia, particularmente, na 

Alemanha e na França. A Psicologia começou a 

se institucionalizar independente das profissões 

maternas de Filosofia, Medicina e Educação, e 

houve crises. Falamos da crise na Psicologia por 

volta de 1900, na Europa, quando os filósofos 

tentaram mantê-la dentro da Filosofia. Houve 

uma batalha na Psicanálise se ela deveria ficar 

na instituição médica, na qual tendia a permane-

cer neste país, os Estados Unidos (EUA), ou se 

ficaria na instituição científica dentro da uni-

versidade. Nos Estados Unidos, temos escolas 

independentes de Psicanálise, do lado de fora do 

sistema universitário, em detrimento da mesma. 

Mas todo estudante de Psicologia aprende que 

esta é uma disciplina independente, que dá a 

ele a oportunidade de trabalhar como psicólogo. 

Então, ela ganhou status e independência nos 

Estados Unidos e, eu acredito, na Europa. Não 

posso falar pelo Brasil.

 

- Quais são as principais transformações ocor-

ridas nas ultimas décadas?

- Nas últimas décadas, a Psicologia Clínica ficou 

realmente importante. Houve uma feminização 

da força de trabalho e, agora, 70% dos PHDs nos 

Estados Unidos são mulheres. Há uma diversida-

de de aplicações dessa ciência. Pense no tópico 

de abuso doméstico e familiar. Todo mundo sabe 

que o assédio existe e que precisa haver prote-

ção contra bullying. Essa consciência de proteger 

o cidadão contra violência, acho que data dos 

últimos 20 anos, e está diretamente correlacio-

nado com a entrada das mulheres na profissão. 

A Psicanálise tem menos influência e as terapias 

cognitivas mais. No diagnóstico do paciente, 

hoje em dia, se gasta menos tempo com ele na 

terapia e mais tempo fazendo o diagnóstico. 

Infelizmente, houve proliferação de terapias 

com medicação, tem literatura especializada 

que cultua os remédios. O uso excessivo de 

medicamentos é preocupante. Quando se tem 

filhos, se você é um pai jovem, você tem uma 

escolha de uns cem tipos de manuais diferentes 

sobre como criar crianças. Eu acho isso bom, tem 

muita psicologia popular no comércio e muita 

consciência sobre o auto-aperfeiçoamento, 

através da literatura. Vejo isso na Europa, vejo 

isso nos Estados Unidos e, estou “adivinhando” 

que isso existe na América Latina.

 

- a Psicologia gerou novas oportunidades de 

emprego?

- Sim. Eu trabalhei no campo da História da 

Psicologia dos séculos XIX e XX, e claramente, 

entramos numa profissionalização pesada que 

inclui uma proliferação de empregos de serviços 

psicológicos na sociedade. Nós temos assisten-

“o psicólogo tem que se 
tornar consciente do mundo 
político e se tornar ativista. Um 
exemplo seria o aquecimento 
global, psicólogos poderiam, 
potencialmente, ajudar a educar 
o publico sobre os perigos 
coletivos que enfrentamos”

Márcio Brigatto
Foto
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tes sociais que trabalham com psicólogos nos 

tribunais, ajudando crianças a serem reabilitadas 

ou colocadas em lares adotivos. Buscamos a 

correção das crianças ao invés de encarcera-

mento, por exemplo. Todo mundo tem direito à 

educação numa sociedade democrática. 

Nos últimos 20 anos, temos uma tremenda 

pressão no sentido de medição, prestação de 

contas e privatização da educação. Temos uma 

perigosa privatização das prisões, no sentido 

de que estamos fazendo dinheiro, quanto mais 

prisioneiros tivermos, mais dinheiro é ganho em 

alguns setores da economia, e o mesmo está 

acontecendo com a educação. Aonde isso nos 

levará? Privatizando o que costumava ser um 

bem social para fazer dinheiro? Nós podemos 

até sentir o impacto na educação superior. 

Agora estamos sentindo a burocracia chegando 

até nós, mais e mais, querendo saber como 

estamos usando nosso espaço e como usamos 

nosso tempo para produzir, mas como se mede 

a qualidade dos estudantes que nós educamos 

e a experiência educacional? Acho que estamos 

em perigo de irmos muito longe com a prestação 

de contas e que executivos não deveriam estar 

comandando o sistema educacional em busca de 

lucros. Devemos defender o papel de governo e a 

liberdade nas instituições de educação.

- Fale um pouco sobre a situação atual da 

Psicologia nos Estados Unidos. como avalia o 

status da Psicanálise Freudiana?

- Os dados nos Estados Unidos nos dizem que 

a Psicologia é a maior graduação das universi-

dades, muitos estudantes estão se formando 

nesta ciência. Você vai de Psicologia fisiológica à 

social, aconselhamento, Psicologia da saúde. As 

pessoas estão entrando na indústria de seguros, 

nos bancos, com um curso básico de Psicologia. 

Ela está sendo ensinada para praticamente 

todo mundo. Isso é bom, porque esse campo 

de estudo é parte da consciência do século XX, 

comumente denominado século de Freud. O 

que isso sugere? As pessoas estão cientes do 

inconsciente, pessoas pelo mundo afora estão 

conscientes da sexualidade infantil. Há mais 

consciência da importância da identidade com 

a mãe e o com o pai para a formação da criança. 

Ocorreu uma real disseminação dos ensinamen-

tos da psicanálise na sociedade. Mas como uma 

profissão, a Psicologia não é psicanalítica no 

meu país, e eu diria que na Europa também não. 

Acredito que a Psicanálise está mais fortalecida 

na América do Sul. Eu sou um grande admirador 

deste método terapêutico, mas a minha mulher 

é uma psicóloga, PHD, e me diz que a Psicanálise 

é apenas um pequeno setor entre psicólogos e 

que o campo foi dominado pelos diversos tipos 

de Psicologia cognitiva. Isso é só um exemplo 

das várias escolas. Como na Medicina, você 

precisa de um clínico geral para te encaminhar 

para o especialista certo. E é um perigo se você 

não encontra o profissional certo para as suas 

necessidades. Mas eu diria que a Psicanálise 

na América do Norte tem sido assimilada. Já na 

Europa, tem sido compartimentada parte das 

terapias humanísticas.

- E o desenvolvimento futuro da Psicologia?

- Nós temos que ouvir os economistas, os 

pensadores sociais e os políticos, e prestar mais 

atenção aos poderes do mundo corporativo, ao 

mecanismo das seguradoras, pois estamos sen-

do controlados cada vez mais. O psicólogo tem 

que se tornar consciente do mundo político e se 

tornar ativista. Um exemplo seria o aquecimento 

global, psicólogos poderiam, potencialmen-

te, ajudar a educar o público sobre os perigos 

coletivos que enfrentamos. As ciências, os ecolo-

gistas, nos dizem que estamos caminhando 

para um colapso social e natural, psicólogos de-

veriam, pelo menos, se informar sobre o assunto 

e ajudar as pessoas a superarem o desespero 

profundo, e nos ajudar, coletivamente, a nos 

mobilizar para usarmos nossos recursos, para 

encararmos um drama coletivo. à medida que 

acabam os recursos naturais, como nas zonas de 

guerra, é onde vemos o pior cenário do compor-

tamento humano. Devíamos estudar a Síria, 

saber o que está errado, o que podemos fazer 

para atenuar os conflitos. Psicólogos também 

deveriam pesquisar sobre como promover a paz, 

reduzir os conflitos. Se pudéssemos, de alguma 

maneira, levar isso aos políticos, para os papéis 

de ação governamental, seria uma ajuda. Temos 

organizações não-governamentais, as Nações 

Unidas,  instituições às  quais poderíamos ofe-

recer nossas habilidades. Mas a maioria de nós 

continuará a fazer trabalho individual ou tera-

pias ou pesquisas, é aí que ficamos confortáveis. 

Então, encorajo mais ações coletivas e a prestar 

atenção à crise política que enfrentamos com a 

diminuição dos recursos naturais do planeta.

- Especificamente, no que diz respeito à 

dinâmica da interação entre o individuo e a 

sociedade, como a Psicologia americana, do 

último século, que usualmente considera 

só os indivíduos como unidades básicas de 

análise, lida com as teorias de psicólogos como 

Vygotsky e alexander luria, que apontam 

para a interação linguística, ação sabidamente 

individual, como um elemento básico que 

molda a mente individual. Qual é a recepção de 

Vygotsky na sociedade americana?

- Estou muito entusiasmado com a recepção de 

Vygotsky e Luria. Eles oferecem uma abordagem 

cultural para a Psicologia e, no entanto, focam, 

parcialmente, nas crianças. Como podemos 

“todo mundo sabe que 
o assédio existe e que 
precisa haver proteção 
contra bullying. Essa 
consciência de proteger 
o cidadão contra 
violência, acho que data 
dos últimos 20 anos, 
e está diretamente 
correlacionado com a 
entrada das mulheres na 
profissão”

“a Psicologia tem que 
aprender a olhar a 
estrutura social, abrir 
suas portas para as 
teorias sociais e as 
teorias políticas”  

“no diagnóstico do 
paciente, hoje em 
dia, se gasta menos 
tempo com ele na 
terapia e mais tempo 
fazendo o diagnóstico. 
infelizmente, houve 
proliferação de terapias 
com medicação. 
o uso excessivo de 
medicamentos é 
preocupante”
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encarar nossas crianças, dando suportes para 

que elas possam se elevar? Ensinem a elas uma 

língua (estrangeira), deem a elas oportunidades 

para viajar e deixem-nas irem mais alto em seu 

desenvolvimento. Isso é promissor, e é verdade 

que a Psicologia do século XX tem sido individu-

alista. Até no campo Social estudamos atitudes 

de indivíduos no coletivo. Estudamos dinâmica 

de grupo e seu efeito no individuo, mas o foco da 

analise não é a sociedade, nem as classes dentro 

da sociedade, então, acho que a Psicologia tem 

que aprender a olhar a estrutura social, abrir 

suas portas para as teorias sociais e as teorias 

políticas.

Comecei a ensinar Psicologia Política porque 

achei que era uma coisa que estava faltando en-

tre nossos estudantes, e fiquei surpreso ao no-

tar que existe uma inocência no comportamento 

político. Pessoas tendem a votar no candidato 

baseado no comprimento do seu cabelo ou na 

maneira como se veste ou, agora, temos a cor 

da pele como um fator, como no caso do nosso 

presidente (Barak Obama), tremendo racismo, 

direcionado inconscientemente a um indivíduo. 

Isso são bases muito primitivas para se tomar 

uma decisão política. Por outro lado, temos a 

internet, e  aqueles que são alfabetizados neste 

meio sabem da política de saúde, da política 

estrangeira, sabem distinguir entre liberais e 

conservadores e podem formar decisões.

- a Sociologia no século XX produziu alguma 

contribuição teórica para a Psicologia?

- A Sociologia e a Psicologia dividem uma disci-

plina chamada Psicologia Social que fica no meio 

do caminho entre ambas. A Escola de Chicago 

de Sociologia (EUA), na virada do século XX teve 

impacto sobre conceitos como representação 

social, interação social e comportamento social. 

Estamos mais conscientes de grupos culturais e 

étnicos e a dinâmica destes grupos. Certamente, 

o ensino nas universidades inclui cultura racial 

e poder, temos estudos da diáspora africana, 

sobre a ásia, sobre os nativos americanos, etnia 

está em todos os lugares. E o ponto de corte 

das disciplinas, em termos de teoria, nós temos 

estudos nas metodologias de êxodos. Tem 

um grande brasileiro, Paulo Freire, que foi um 

fundador nessa disciplina. Não sei como ele foi 

recebido no Brasil, mas sei que foi para outro 

país, onde é conhecido no campo da Educação 

por trazer novos métodos de ensino aos pobres. 

A concepção da sua teoria é que ampliando as 

bases da educação, promove-se a democracia. 

Quando educamos as classes baixas, você os 

ajuda a superar a pressão. Eu gostaria de pensar 

que aquela teoria também educa a elite. A elite 

aprende que tem poder vindo das massas e eles 

moderam sua posição de uma exploração econô-

mica total para uma negociação entre as uniões 

e os patrões, conseguindo assim um acordo. 

Estou esperançoso que as teorias pós-coloniais e 

feministas são novas versões de teorias sociais, 

produzindo um efeito transformador através de 

amplas áreas do chamado mundo desenvolvido, 

mas o desafio real é no mundo que ainda está 

em desenvolvimento. Qual o caminho que a Chi-

na vai tomar com a teoria feminista? Será que 

eles serão tolerantes? Será que vai sair algo de 

bom da exploração da áfrica pela China e pelos 

Estados Unidos? Ou será que continuaremos 

a ter escravidão indireta empobrecendo o ter-

ceiro mundo? Como  a China vai lidar com esse 

problema? Não acho que sabemos a resposta. 

Estamos vendo uns sinais perigosos, mas é aí 

que psicólogos e a Ciência Social podem fazer 

seu melhor. Sair da torre de marfim e de alguma 

forma conectar com as agências, as instituições 

que estão trabalhando por justiça social.

- Quais contribuições o estudo de história e fi-

losofia da Psicologia podem gerar para a ciên-

cia, para a prática clínica, e para a sociedade?

- Percebi na minha prática de ensino que se 

você ensina a teoria bem, isso pode se tornar 

uma ferramenta para viver a vida. Treino meus 

alunos para se tornarem independentes inte-

lectualmente. Sejam homens ou mulheres, nós 

começamos a pensar no que é necessário para 

assumir uma identidade profissional. Isso é qua-

se uma teoria porque meu objetivo é ensinar que 

você deve equilibrar uma identidade profissional 

com uma identidade pessoal. Minha disciplina 

no século XIX era chamada de ”Higiene Mental”, 

produzindo mentes limpas. Depois se tornou 

moderno, sob William James, e eles ensinaram 

“Caráter”. Eu não uso essas palavras, mas eu 

estou ensinando Caráter. Quem ensinou Caráter 

no século XIX? Filósofos morais, eu espero que 

eles tenham tido caráter. Como vivemos nossa 

vida, agora, isso é uma noção filosófica? Sócra-

tes concordaria com isso? Como vivemos nossa 

vida é uma tarefa moral, sim. Praticar honesti-

dade é importante. Então, quando eu falo que 

tem uma crise planetária, eu acho que devemos 

ser honestos, precisamos de mais discussões 

abertas. Alguns diriam que estamos numa crise 

moral sobre o aborto, então vamos discuti-la. 

Mas, talvez devêssemos ser tolerantes.

William Woodward

(http://911blogger.com/topics/prof-william-woodward)

núcleo de História e Filosofia da Psicologia Wilhelm Wundt da UFJF 

(http://www.ufjf.br/nuhfip/)

MAIS

“comecei a ensinar Psicologia Política porque 
achei que era uma coisa que estava faltando entre 
nossos estudantes, e fiquei surpreso ao notar que 
existe uma inocência no comportamento político”


