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          A psicologia como ciência positiva começou a ser desenvolvida em laboratórios universitários criados no final do século XIX na Alemanha, França e Suíça, visando compreender a mente humana utilizando dados objetivos, obtidos através da metodologia da introspecção controlada. Ao mesmo tempo, o saber médico se organizava no movimento da higiene mental, visando desenvolver dispositivos de prevenção dos distúrbios mentais que pudessem ser amplamente difundidos para as modernas populações urbanas. Esses dois movimentos vão se reunir, a partir do início do século XX, no campo da psicologia aplicada, especialmente nas áreas da psicologia educacional e da saúde mental. Tratava-se de colocar à disposição das instituições médicas, educativas e das famílias os novos conhecimentos produzidos nos laboratórios e hospitais psiquiátricos, visando ao mesmo tempo intervir no planejamento e na gestão dos sistemas de ensino ampliados, e prevenir os distúrbios mentais e desvios psicossociais provocados pelas intensas mudanças culturais que as modernas sociedades urbano-industriais vinham experimentando.
Na Europa, diversas iniciativas testemunham esse interesse pela aplicação dos conhecimentos psicológicos, especialmente na área da educação. Na França, a partir de 1905, Alfred Binet e Théodore Simon - dois estudiosos do desenvolvimento da inteligência e da cognição - atendem a demanda do Ministério da Educação francês no sentido de construir instrumentos de diagnóstico de crianças com dificuldades escolares que pudessem apontar formas de cuidado mais eficientes, tendo em vista o grande número de atrasos de desenvolvimento observados nos alunos das escolas primárias francesas da época. Desse trabalho resultam as famosas escalas de medida do desenvolvimento da inteligência e o conceito de "idade mental" (posteriormente proposto como "quociente intelectual" por Stern), que tantas polêmicas provocaram ao longo do século XX. Alguns anos depois, Lewis Terman e seus alunos da Universidade de Stanford, na Califórnia, trabalharam na adaptação dos testes Binet-Simon para o uso em escolas elementares norte-americanas. Na mesma época Édouard Claparède e Pierre Bovet estabeleceram em Genebra, na Suíça, um Instituto de Ciências da Educação - o famoso Instituto Jean-Jacques Rousseau, e, anexa a ele, uma escola experimental - a Maison des Petits - onde o estudo do desenvolvimento infantil e a aplicação desse conhecimento no ensino eram enfatizados. Poucos anos mais tarde, na Rússia soviética, Lev S. Vygotsky, estudioso da filologia, atendeu ao apelo das autoridades revolucionárias de outubro de 1917 e assumiu a tarefa de construir uma teoria do desenvolvimento linguístico e psicossocial das crianças baseada nos conceitos do materialismo histórico, a ser utilizada na educação. Ao mesmo tempo, na Europa central, Freud e vários de seus colaboradores no Círculo Psicanalítico de Viena empreenderam severa crítica da educação das crianças nas famílias conservadoras da época, e procuraram deduzir da psicanálise recomendações aos educadores. Esses autores e seus seguidores contribuíram sobremaneira para a constituição do movimento da Escola Nova (ou, no caso da América, do Progressive Education Movement). No caso desses dois movimentos - o movimento escolanovista e o movimento progressivista, as conexões entre psicologia e educação são facilmente observáveis, e tem gerado um grande número de trabalhos de pesquisa, visando explorar essas conexões.
O interesse pelo conhecimento científico em psicologia produzido no âmbito dos laboratórios pode ser observado também no Brasil, no início do século XX. Nessa época, alguns intelectuais brasileiros, visitando os laboratórios europeus – especialmente o Laboratório de Psicologia da Sorbonne e o Laboratório da Universidade de Genebra – procuraram reproduzir, no Brasil, as condições de experimentação que testemunharam. Assim surgiram os primeiros laboratórios e psicologia instituídos no país, cuja produção científica é objeto deste trabalho. Vamos examinar especialmente o sentido que a expressão “laboratório de psicologia” assumiu entre nós, e o tipo de conhecimento buscado pelos intelectuais que se propuseram instituí-los, no contexto da sociedade e da cultura brasileiras.
 
As relações entre psicologia e educação e a criação dos primeiros laboratórios de psicologia experimental no Brasil

Em 1954, Lourenço Filho publica o artigo "A Psicologia no Brasil", como parte da obra Ciências sociais no Brasil sob a coordenação de Fernando de Azevedo. Nesse artigo, reeditado em 2004 no livro História da Psicologia no Brasil – Primeiros Ensaios, organizado por Mitsuko Antunes, o autor traça um histórico da origem e evolução dos estudos psicológicos no Brasil, utilizando como fontes as obras publicadas no Brasil e informações obtidas junto a especialistas de diversas áreas afins. O texto destaca a contribuição de diversos campos do saber como a medicina, a psiquiatria forense e a educação, entre outros, para a constituição da psicologia no país:
"À vista de indicações contidas nesses trabalhos, das que pudemos obter em obras gerais e monográficas, bem como das informações de especialistas em diversos ramos, fácil será demonstrar que os estudos de caráter objetivo, na psicologia brasileira, tiveram início no campo da medicina, ou, mais exatamente, nos da psiquiatria, neuriatria e medicina social. Igualmente ver-se-á que foi neste último que os esforços dos médicos vieram-se ligar aos de educadores, os quais à matéria dariam depois contribuição específica muito substancial". (LOURENÇO FILHO, 1955/2004, p. 72)

 A aproximação entre medicina e educação que culminou em grande contribuição para a constituição do campo da psicologia foi realizada principalmente por meio do movimento da higiene mental e da prática com instrumentos de diagnóstico psicológico, como os testes de nível mental. É parte fundamental dessa história a criação de disciplinas de psicologia nas Escolas Normais e a instalação de laboratórios de psicologia aplicada à educação:
"Até 1900, não constava a psicologia como disciplina especial em nossas escolas normais, como aliás não constava nas da maioria dos países. A modificação dos programas do Ginásio Nacional em 1890, com substituição da disciplina filosofia pela de psicologia e lógica, na reforma  de Benjamim Constant parece ter animado a maioria dessas escolas, nos 20 anos seguintes, a desdobrar o programa de pedagogia em duas partes, de que a primeira era consagrada a noções de psicologia". (LOURENÇO FILHO, 1955/2004, p. 82-83)

 A instalação do primeiro laboratório de psicologia pedagógica se deu no Rio de Janeiro em um museu pedagógico, o Pedagogium, criado em 1890. Em 1897, Medeiros de Albuquerque, diretor de instrução pública no Distrito Federal, fez funcionar no Pedagogium um curso de conferências sobre fisiologia do sistema nervoso, ministrado por Antônio Austregésilo, e providenciou a instalação de um laboratório de psicologia que havia sido planejado por Binet, em Paris (ANTUNES, 1991). Em 1906, o laboratório foi colocado sob a direção de Manoel Bonfim Para maior compreensão das idéias de Manoel Bonfim sobre a Psicologia consultar ANTUNES, M.A.M A Psicologia no Brasil: leitura histórica sobre sua constituição São Paulo, Unimarco editora, Educ, 1999.
, que realizou pesquisas publicadas na revista Educação e Pediatria (LOURENÇO FILHO, 1955/2004). De 1916 a 1930, Manuel Bonfim ministrou cursos de Psicologia Experimental da Pedagogia e associou-se a Plínio Olinto:
Dessa associação resultaram numerosas pesquisas, algumas publicadas na revista Educação e Pediatria e outros trabalhos notáveis como o livro  de Bonfim, Noções de Psicologia, editado em 1917 e em 1922; outro livro de Bonfim sobre testes, em 1928; o volume Psicologia de Plínio Olinto, em 1934; e o estudo de Olinto, Fadiga Intelectual de Escolares, citado por Claparède. (PESSOTTI, 1988, p. 24)

Um segundo laboratório de psicologia experimental foi inaugurado em 1913 na Escola Normal de São Paulo, sob a direção de Ugo Pizzoli. Aí foram realizadas pesquisas experimentais sobre raciocínio infantil, grafismo, memória, cinética, tipos intelectuais e associação de idéias. Esse laboratório ficou desativado durante algum tempo, voltando a funcionar mais tarde sob a coordenação de Lourenço Filho e contando com a participação de Noemi Silveira, produzindo estudos sobre testes de desenvolvimento mental, inquéritos sobre jogos, influência de leituras e de cinema, aprendizagem e maturidade para aprendizagem da leitura e da escrita (LOURENÇO FILHO, 1955/2004). Nessa época, Lourenço Filho iniciou as experiências com o teste ABC O teste ABC, composto de um conjunto de oito pequenos exercícios visando avaliar a coordenação viso-motora, coordenação audio-motora, atenção e nível de fadiga, foi proposto como instrumento de medida da maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita em crianças iniciando o processo de escolarização. O teste foi padronizado com populações de escolares em São Paulo, em 1931, e no Rio de Janeiro, em 1934, e é ainda extensamente utilizado no sistema escolar brasileiro, com numerosas reedições. e publicou Contribuição ao Estudo Experimental do Hábito e Introdução ao estudo da Escola Nova (CAMPOS, ASSIS E LOURENÇO, 2002).
A partir de 1928, inicia-se o ensino de psicologia no nível superior no país, com a instalação, em Belo Horizonte, da Escola de Aperfeiçoamento de Professores, resultado da reforma de ensino proposta por Francisco Campos. Essa Escola dedicava-se à formação de gestores para a implantação da reforma, através de um curso de dois anos oferecido a normalistas já trabalhando no sistema e indicadas por suas respectivas instituições (CAMPOS, 1989, BOSCHI, 2000). Em 1931, curso semelhante foi criado em São Paulo, no chamado Instituto Pedagógico, onde se lecionavam cursos de biologia, psicologia e sociologia da educação, em nível superior, também visando o aperfeiçoamento de professores já formados. (LOURENÇO FILHO, 1955/2004).
Essas iniciativas, e o crescente interesse pela aplicação da psicologia na racionalização da gestão escolar preconizada nas reformas de ensino de orientação escolanovista iniciadas nos anos de 1920, vão dar impulso à implantação de importantes serviços em psicologia sediados em instituições educacionais. Entre estes, destacam-se o Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Minas Gerais, instalado em 1928, sob a direção de Léon Walther, e cuja direção foi assumida por Helena Antipoff, em 1929, e o Serviço de Psicologia Aplicada, posteriormente denominado Laboratório de Psicologia Educacional), anexo à Diretoria Geral do Ensino, em São Paulo, instalado em 1931 sob a direção de Noemi Silveira Rudolfer. 
Helena Antipoff havia feito a formação em psicologia no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, sob a direção de Édouard Claparède, tendo ainda trabalhado como psicóloga na União Soviética, entre 1916 e 1924. Noemi Rudolfer, aluna de Lourenço Filho na Escola Normal de São Paulo, estagiou com John Dewey no Teachers' College da Universidade de Columbia. Nas duas instituições, extensos programas de pesquisa em psicologia da educação foram realizados, ao longo da década de 1930, versando sobre desenvolvimento mental, aptidões e interesses entre crianças de idade escolar, visando auxiliar as escolas na organização das chamadas classes homogêneas e na instalação de serviços de orientação educacional. A orientação geral desses estudos reflete as influências das duas líderes: Helena Antipoff trouxe a perspectiva genético-funcional Édouard Claparède caracteriza a perspectiva genético-funcional em psicologia como a abordagem que enfatiza o estudo dos fenômenos psicológicos a partir de sua gênese no desenvolvimento do indivíduo, e de sua função na adaptação do sujeito ao ambiente. e construtivista proposta por Claparède e pela psicologia soviética; Noemi Rudolfer pautava-se pela perspectiva norte-americana proposta em Columbia. Do Serviço de Psicologia Aplicada de São Paulo nasceu o Laboratório de Psicologia Educacional, no Instituto de Educação, que manteve, durante dez anos, trabalhos sobre medidas mentais, medida do trabalho escolar, orientação educacional e profissional, e estatística (CAMPOS, 2001, 2002; CAMPOS e LOURENÇO, 2001; LOURENÇO FILHO, 1955/2004).
Lourenço Filho ressalta também a importância das relações entre a constituição da psicologia e as instituições educacionais em outros estados. Em Pernambuco, a partir da iniciativa de Ulisses Pernambucano de criar um Instituto de Orientação e Seleção Profissional (ISOP) em 1925, foram produzidas inúmeras contribuições:
"Muitos estudos foram aí realizados, devendo ser ressaltadas as produções referentes a: testes psicológicos de nível mental, aptidão e outros, assim como sua padronização para a realidade brasileira; vocabulário das crianças das escolas primárias de Recife; elaboração de testes pedagógicos; revisão da escala Binet-Simon para aplicação em Recife; técnicas projetivas; padronização do teste coletivo de inteligência de Ballard, para utilização na escola Normal com finalidade de seleção de alunos, além de muitas pesquisas experimentais e de iniciação à pesquisa com o objetivo de formar pesquisadores em Psicologia". (ANTUNES, 1999, p. 76)

Além de sua atuação no ISOP de Recife, Pernambucano criou a Escola para Anormais, anexa ao Curso de Aplicação da Escola Normal, e outras instituições voltadas para o ensino de crianças portadoras de deficiência mental. Em 1931, Pernambucano tornou-se o diretor do Hospital de Alienados de Recife e o ISOP-Recife anexou-se a essa instituição. 
Na Bahia, nos anos de 1920, Isaías Alves estudou o desenvolvimento psicológico de pré-escolares, tendo sido o primeiro a realizar a adaptação da escala de Binet-Simon no Brasil. Mais tarde, Alves transferiu-se para o Rio de Janeiro para assumir a chefia do Serviço de Testes e Medidas sediado na antiga Escola Normal, transformada em Instituto de Educação durante a administração de Anísio Teixeira, entre 1932 e 1935 (LOURENÇO FILHO, 1955/2004). 
Em 1934, Artur Ramos assumiu a direção da Seção de Ortofrenia e Higiene Mental do Instituto de Pesquisas Educacionais do Rio de Janeiro, também resultante da reforma de ensino promovida por Anísio Teixeira, e realizou os estudos que resultaram na publicação do livro A Criança Problema - Higiene Mental na Escola Primária, em 1939 (CAMPOS, 1991). 
Já em 1938, um outro importante órgão foi criado no Ministério da Educação: o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, cuja direção foi assumida pelo próprio Lourenço Filho:
"A ação do INEP estendeu-se a vários estados, e ainda a países vizinhos, mediante estágios e cursos de aperfeiçoamento para professores de psicologia e chefes de serviços educacionais; estabeleceram-se, por essa forma, serviço de psicologia aplicada e de medidas educacionais no Rio Grande do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Pará e Espírito santo, o Centro de Medidas Educacionais de Sucre, na Bolívia, e a Divisão Técnica do Ministério da Educação do Paraguai". (LOURENÇO FILHO, 1955/2004, p. 88)
 
Em Minas Gerais, Lourenço Filho chamou a atenção para o fundamental papel de Helena Antipoff para a psicologia educacional na direção do Laboratório de Psicologia na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico em Belo Horizonte:
Até a extinção do laboratório, em 1946, realizou ele, sob a chefia de Antipoff, acuradas investigações sobre inteligência geral e biótipo; inteligência, meio social e escolaridade; inteligência e vocabulário; orientação e seleção profissional; homogeneização de classes escolares; personalidade e tipos de crianças; memória, aprendizagem e testemunho, motricidade e fadiga; julgamento moral e julgamento social. Além disso, procedeu à adaptação e à revisão de numerosos testes de inteligência e aptidão, havendo preparado testes originais, para medida psicológica e verificação do rendimento do ensino. (LOURENÇO FILHO, 1955/2004, p. 86)

A ação desses pioneiros da psicologia aplicada no Brasil, bem como dos diversos psicólogos educacionais, deu impulso à criação de cursos e cadeiras de psicologia nas Universidades, a partir dos anos de 1940. Um dos últimos comentários de em seu artigo descreve a contribuição dos educadores:
Seria desse modo inaugurada, em grande parte pelo esforço de educadores, a era universitária da psicologia. Por eles, ir-se-ia intensificar a corrente de jovens, desejosos de maior especialização em cursos avançados no estrangeiro, a princípio especialmente alimentada por diplomados no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, e seu similar na antiga Universidade do Distrito Federal. Vários deles, pelo caminho da psicologia educacional, passariam a abordar os mais altos problemas da metodologia, história e filosófica da ciência. (LOURENÇO FILHO, 1955/2004, p. 89).

A partir de 1890, com a Reforma Benjamin Constant, a disciplina "Filosofia", nos cursos secundários, passa a chamar-se "Psicologia e Lógica". Nos cursos normais, a disciplina "Pedagogia" transforma-se em "Pedagogia e Psicologia" (ANTUNES, 1999, p. 127). Na Escola Normal de São Paulo, estudavam-se diversos aspectos:
O programa abrange vários tópicos: a idéia geral da psicologia aplicada à moral e à pedagogia; a atividade física (movimento, instintos e hábitos); a sensibilidade física (prazer e dor; sentidos e sensações; necessidades e apetites); a inteligência (consciência e percepção; memória e imaginação; abstração, generalização, juízo, raciocínio e razão); a sensibilidade moral e a vontade. (Massimi, 1990, p. 70)

Massimi, como Lourenço Filho, afirma que houve uma estreita colaboração entre psicologia e pedagogia na história das escolas normais no país, a partir do final do século XIX. Nessa época, observa-se nas escolas normais a tendência a considerar a psicologia experimental como fundamento da pedagogia, havendo um grande entusiasmo dos professores normalistas em relação à produção teórica da psicologia tanto européia quanto norte-americana.
Quanto à Psicologia Experimental aplicada à educação, Massimi confirma a afirmação de Lourenço Fillho de que a constituição de uma psicologia científica brasileira esteve relacionada aos esforços de médicos e educadores, principalmente ligados à higiene mental. Entre os médicos, a autora cita a difusão realizada por esses profissionais, de idéias de autores como Spencer e Compayré. Uma outra vertente importante teria sido a do pragmatismo pedagógico:
Ao longo das primeiras décadas do século XIX, sobretudo devido  ao contato com a cultura norte-americana, pelo intercâmbio de professores normalistas e pela fundação, no Brasil, de várias escolas de congregações protestantes provenientes dos Estados Unidos, o pragmatismo pedagógico é cada vez mais enfatizado. Em tal contexto, a psicologia é utilizada para definir os objetivos educacionais, não mais a partir de um ideal antropólogico, mas a partir das necessidades do organismo individual, de um lado, e do organismo social, de outro. (MASSIMI, 1990, p. 71)
 
O pragmatismo pedagógico encontrou críticas como a de Alceu Amoroso Lima que, em 1932, afirmou que a finalidade da educação deve ser a de formação do homem e não a utilidade social do trabalho pedagógico, no interior do debate então desencadeado entre os pioneiros escolanovistas e os educadores católicos (JACÓ-VILELA, 1999). 
Outra autora que contribui para o entendimento histórico das relações entre Psicologia e Educação, ainda no período denominado por Pessotti de institucional, é Mitsuko Aparecida Makino Antunes em sua tese de doutorado O processo de autonomização da Psicologia no Brasil – 1890/1930: uma contribuição aos estudos em História da Psicologia, defendida na PUC –SP em 1991, e no livro A psicologia no Brasil: leitura histórica sobre sua constituição, de 1999.
Assim como Massimi, Antunes salienta a grande influência do pensamento positivista sobre a educação no final do século XIX e parte do século XX, que forneceu os princípios de diversas reformas educacionais já nos primeiros anos da república brasileira:
Essa reforma propunha a liberdade, a laicidade e a gratuidade do ensino primário, em consonância com a orientação constitucional. Sua tônica foi a substituição da tendência humanista clássica pela tendência cientificista, que introduziu disciplinas de natureza científica na seqüência determinada pela orientação positivista. (ANTUNES, 1991, p. 68)

	Tratando dos diversos intelectuais que desejavam repensar os métodos da educação, a autora ressalta as contribuições de Manoel Bomfim para a discussão dos problemas culturais e educacionais que o país enfrentava naquela época. Para Bomfim, as respostas para esses problemas deveriam ser buscadas nas raízes históricas do país e nos ininterruptos anos de exploração impostos pela coroa portuguesa :
Em sua análise, considera que uma das mais nefastas conseqüências da exploração sobre a colônia incidiu sobre a cultura e aponta nessa direção a possibilidade de superação dos problemas nacionais; para o autor, um dos principais determinantes do atraso do país era a ignorância historicamente imposta pelas classes dominantes ao povo brasileiro, estando na difusão da educação a solução para os problemas, não apenas como remédio para o atraso econômico mas, principalmente, como meio de conquista da liberdade pelo povo brasileiro, caminhando de fato para a democratização da sociedade. (ANTUNES, 1991, pp. 69 – 70) 

	O início do século XX trouxe o movimento pela ampliação da educação e combate ao analfabetismo. Segundo Antunes (1991), nesse período, destaca-se o movimento pela difusão da educação no país e a emergência dos ideais da Escola Nova e sua influência no pensamento pedagógico brasileiro.
	A ampliação do sistema educacional foi reivindicada por diversos intelectuais e políticos brasileiros. Muitos deles, como Antônio Carneiro Leão e Sampaio Dória, defendiam a instrução técnica e profissional como meios de assegurar o desenvolvimento e progresso do país. O escolanovismo por sua vez, estaria na base da maioria das propostas de reformas de ensino e de novas iniciativas educacionais no país. Junto com os idéias da Escola Nova são difundidas diversas teorias psicológicas européias e norte-americanas. 
Uma das expressões da grande penetração desse pensamento no Brasil seria a obra Introdução ao estudo da Escola Nova, de Lourenço Filho, publicada pela primeira vez em 1930 e que, por sua grande repercussão e aceitação, foi reeditada e ampliada inúmeras vezes. A reedição mais recente, feita pela Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em associação com o Projeto Memória da Psicologia Brasileira, do Conselho Federal de Psicologia, traz um estudo sobre a obra do autor que destaca suas relações com o movimento escolanovista e com a organização da psicologia da educação no país (CAMPOS, ASSIS e LOURENÇO, 2002). Por seu trabalho na divulgação das idéias escolanovistas no Brasil e na defesa do estudo da Psicologia por educadores, Lourenço Filho foi considerado por Annita Cabral “o Claparède brasileiro”. (CABRAL, 1950/2004, p. 56)

O trabalho nos Laboratórios – o diálogo com os pioneiros estrangeiros e a adaptação da psicologia científica às preocupações dos brasileiros
	
	O primeiro trabalho de psicologia experimental feito no Brasil foi descrito na tese de doutoramento de Henrique Roxo, apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1900, intitulada Duração dos atos psíquicos elementares. A tese apresenta dados empíricos colhidos com o psicômetro de Buccola e outros aparelhos, e estuda as sensações de um grupo de pacientes psiquiátricos (LOURENÇO FILHO, 1955/2004; OLINTO, 1944/2004). Pouco depois, Maurício de Medeiros estabeleceu um laboratório de psicologia no Hospital Nacional de Psicopatas, utilizando aparelhagem vinda da França, com orientação de George Dumas. Nesse laboratório Plínio Olinto desenvolveu trabalhos de pesquisa sobre associação de idéias em indivíduos normais e em doentes mentais (baseada na obra de Édouard Claparède), e sobre diagnóstico diferencial em pacientes hebefrênicos (OLINTO, 1944/2004). 
	Em 1903, foi instalado por Manuel Bomfim um Laboratório de Psicologia Experimental no Pedagogium (centro de pesquisa e ensino voltado para a formação de professores primários), no Rio de Janeiro. Este Laboratório tinha aparelhagem adquirida na França, a partir de sugestão feita por Alfred Binet, que Bomfim tinha visitado em Paris. Este Laboratório, embora bem aparelhado, não parece ter produzido muitos trabalhos de pesquisa, segundo relato de Plínio Olinto (OLINTO, 1944/2004).
	A partir desses primeiros ensaios de trabalho com dados empíricos em Psicologia, outros Laboratórios foram criados, nas primeiras décadas do século XX: em 1914, por Ugo Pizzolli, na Escola Normal de São Paulo; em 1923, na Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, por Waclaw Radecki; no Departamento Médico da Aeronáutica, também no Rio de Janeiro, por Godinho dos Santos; no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, por Plínio Olinto; na Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1922, no Rio de Janeiro, sob a direção de Alfred Fessard. Nesses primeiros Laboratórios, os trabalhos desenvolvidos visavam sobretudo o exame de indivíduos com distúrbios psicológicos, ou a realização de experimentos de demonstração dos fenômenos psicológicos para estudantes de escolas médicas ou de escolas normais. Poucos eram os trabalhos de pesquisa experimental realmente original. No entanto, o estudo de Lourenço Filho sobre o Estudo Experimental do Hábito, publicado em 1927, pode ser considerado uma contribuição pioneira no estudo das curvas de aprendizagem, observando, através de uma série de exercícios, as curvas de aquisição de um hábito (Pessotti, 1988). 
	A partir de 1920, acompanhando o movimento de reformas educacionais em curso, é que se estabelecem ou se ampliam os Laboratórios de Psicologia ligados às Escolas Normais. Nesses Laboratórios, o trabalho principal parece ser a adaptação e a padronização dos testes de inteligência e de aptidões para a população escolar, visando a organização das chamadas “classes seletivas” nas escolas fundamentais.  Os mais produtivos entre esses Laboratórios parecem ter sido o de Recife, sob a direção de Ulisses Pernambucano e Anita Paes Barreto; o de Belo Horizonte, sob a direção de Helena Antipoff; e o de São Paulo, sob a direção de Lourenço Filho e Noemi Silveira Rudolfer. Nesses Laboratórios, a partir dos estudos visando a adaptação de testes psicológicos foram desenvolvidas pesquisas originais sobre diferentes aspectos da psicologia dos escolares no Brasil. 
	Nesses primeiros trabalhos, o diálogo com especialistas estrangeiros se dá especialmente com os inventores dos primeiros testes de inteligência e personalidade, sobretudo europeus. Alfred Binet, Théodore Simon, Henri Piéron, Édouard Claparède e Ovide Décroly são as principais referências. Na obra desses pioneiros, os especialistas brasileiros buscam as referências teóricas e informações sobre os métodos de tratamento de dados empíricos. Preocupados com a precisão das medidas antropométricas e psicológicas, confiam nos aparelhos adquiridos na Europa – cronômetros, “psicômetros”, espirômetros, trenas para medir o perímetro cefálico e o tipo corporal, dinamômetros. O psicólogo aspira tornar-se um psicometrista – especialista em medidas psicológicas, como será mais tarde a definição profissional estabelecida por lei, em 1962.
Mas é exatamente neste movimento de voltar-se para a observação empírica que os psicólogos brasileiros produzirão os primeiros conhecimentos sistemáticos sobre a realidade do funcionamento das escolas públicas e do sistema de saúde no Brasil, do ponto de vista das variáveis psicológicas e psicossociais. Os estudos realizados pelos primeiros laboratórios de psicologia fornecem informações de grande interesse para a história social da criança brasileira, de seus padrões de desenvolvimento, de sua vida cultural. Fornecem também informações valiosas para se compreender a história do sistema de saúde mental no Brasil, e dos problemas para os quais se buscavam soluções nas primeiras décadas do século XX.
Assim é que, no Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, foram realizados estudos sobre os ideais e interesses e o desenvolvimento mental das crianças em idade escolar (ANTIPOFF, 1930a, 1930b, 1931). Estudaram-se também as classes escolares, em monografias que descrevem a família e o meio social das crianças, seu desenvolvimento físico e mental, o perfil dos professores, as características do trabalho pedagógico (ANTIPOFF, 1930c; CASTRO e ANTIPOFF, 1934).  As características antropométricas e psicossociais das jovens mineiras foram descritas em detalhes (VIOTTI e ANTIPOFF, 1933). As atividades do consultório médico–pedagógico da Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte foram apresentadas em relatos publicados no periódico Infância Excepcional, com descrições precisas do modo de vida e problemas de ajustamento de crianças e adolescentes atendidos (Sociedade Pestalozzi, 1934, 1937). Em Pernambuco, Ulisses Pernambucano focalizou o desenvolvimento mental e psico-social da população, tendo feito inclusive um estudo epidemiológico sobre as doenças mentais prevalentes na população negra e mestiça (Pernambucano, 1934). Lourenço Filho estudou extensamente o desenvolvimento mental e psicomotor de pré-escolares no Rio de Janeiro e em São Paulo, por ocasião da elaboração dos Testes ABC para a medida da maturidade para a leitura e escrita no início do curso primário (Lourenço Filho, 1957). No Laboratório de Psicologia Educacional do Instituto de Educação de São Paulo, juntamente com Noemi Silveira Rudolfer, realizou estudos e pesquisas sobre medidas psicológicas, medidas do trabalho escolar, orientação escolar e profissional (Lourenço Filho, 1955/2004). Ainda no Rio de Janeiro, o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental fundado em 1934 por Artur Ramos, dedicou-se ao estudo e intervenção sobre os distúrbios psicológicos e psicossociais das chamadas “crianças-problema”, estudando em profundidade suas condições de vida e o impacto do meio social na etiologia dos desequilíbrios psicológicos (Ramos, 1947). 
Todas essas experiências, realizadas em busca de uma Psicologia científica, baseada na coleta e análise minuciosa de dados empíricos e na experimentação, revelam o projeto da psicologia brasileira no período considerado. Para esses pioneiros, seguindo a orientação dos mestres Binet e Claparède, tratava-se de utilizar os métodos da Psicologia científica para melhor conhecer o ser humano. Mas o ser humano que tinham diante de si era a própria população brasileira, seu perfil psicossocial, os problemas que enfrentava e como reagia e se adaptava a um meio social muitas vezes carente e limitado. 
Assim, a partir dos primeiros estudos de caráter mais abstrato, buscando reproduzir no país os estudos experimentais clássicos realizados nos laboratórios europeus, os pioneiros brasileiros encontraram sua maior motivação na produção de conhecimentos vivos e expressivos, que descrevem as condições de vida e a dimensão psicológica e psicossocial da população com a qual trabalhavam e à qual deviam oferecer soluções práticas para problemas cotidianos na escola, no trabalho ou na clínica psicológica. O sentido da expressão “laboratório de psicologia” ganha novos conteúdos, voltados predominantemente para a aplicação do conhecimento em uma sociedade em mudança, em rápido processo de modernização.
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