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• Discurso de Posse de Irai Cristina Boccato Alves. Homenagem
a Clemente Quáglio, Patrono da Cadeira 31 e a Sergio Vilela

Monteiro (antecessor)
Iraí Cristina Boccato Alves’s taking office speech: Homage to Clemente
Quáglio, Chair 31 Patron, and to Sergio Vilela Monteiro (predecessor)

Irai Cristina Boccato Alves1

(Cadeira nº. 31, “Clemente Quaglio”)
Universidade de São Paulo

Resumo: O artigo apresenta discurso de posse da autora na Academia Paulista de
Psicologia, contendo um breve histórico da vida e da obra de Clemente Quaglio, o Patrono
da Cadeira no 31. Neste histórico é ressaltado o papel de Quaglio no desenvolvimento da
Psicologia Aplicada e dos testes psicológicos, no Brasil, particularmente em São Paulo.
A seguir é apresentado um breve histórico da vida e da obra de Sergio Vilela Monteiro, que
foi o primeiro Titular na mesma Cadeira. Ele é responsável pela introdução de testes
psicológicos na seleção de pessoal da polícia militar e que tem um destacado papel em
diversas associações científicas brasileiras, bem como no Sindicato dos Psicólogos e no
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.

Palavras-chave: Testes psicológicos, História da Psicologia, seleção profissional.

Abstract: This article presents the author’s speech when taking office at the Academia
Paulista de Psicologia, containing a brief history of Clemente Quaglio’s life and work, who
was the Patron of Chair number 31. Quaglio’s role in the development of Psychometry and
psychological tests in Brazil, especially in São Paulo, are emphasized. In sequence a
brief history of Sergio Vilela Monteiro’s life and work was presented, who was the first
titular of the same Chair. He is responsible for the introduction of psychological tests in
personnel selection in the military Police and has an outstanding role in several scientific
societies, as well as in the Psychologist’s Syndicate and in the Psychological Regional
Council of São Paulo.

Keywords: Psychological tests, History of Psychology, professional selection.

1. Introdução
É com muita honra e satisfação que estou hoje aqui para tomar posse na

Cadeira no 31  da Academia Paulista de Psicologia, cujo Patrono é Clemente
Quaglio e que era ocupada anteriormente por Sergio Vilela Monteiro.

A Academia tem um papel fundamental na preservação da História da
Psicologia no Brasil e mais especificamente em São Paulo, resgatando a história
de personagens importantes e mantendo registros dos seus membros e das
suas contribuições. Tendo em vista tais objetivos, considero que ser membro
desta Academia constitui uma tarefa de grande responsabilidade e espero

1  Docente do IPUSP no PSA. Contato: PSA – Av. Prof. Mello de Moraes, 1.721, Bl. A – Cidade
Universitária – CEP 05508-030 – São Paulo – SP – Brasil. E-mail: iraicba@usp.br
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corresponder às expectativas dos que aprovaram meu nome para pertencer a
esta importante entidade.

Um aspecto que me deixa muito feliz é o fato de que muitos membros da
Academia foram meus professores ou meus colegas na Universidade de São
Paulo, o que, de certa forma, faz com que eu me sinta em casa. Posso destacar
entre eles a Dra. Geraldina Porto Witter, com quem iniciei meus primeiros
trabalhos de pesquisa, a Dra. Eda Marconi Custódio e a Dra. Odette Lourenção
Van Kolck, que despertaram meu interesse pelos testes psicológicos, o Dr. César
Ades, que foi meu professor no primeiro ano do curso, o Dr. Arrigo Leonardo
Angelini, com quem estudei na pós-graduação e trabalhei em muitas pesquisas,
e muitos outros acadêmicos. Não vou citar todos para não me alongar
demasiadamente, mas todos eles tiveram uma importância muito grande na
minha formação, tanto na graduação como na pós-graduação. Eles são pessoas
que aprendi a admirar e respeitar, não só como professores, mas como
profissionais e pesquisadores.

Agora vou apresentar um breve histórico sobre a vida e a obra de Clemente
Quaglio, Patrono da Cadeira 31, que passarei a ocupar. Eu gostaria de destacar,
antes dessa apresentação do Patrono, que me orgulho muito de ocupar essa
Cadeira em função do importante papel que Quaglio representou para o
desenvolvimento da psicometria e dos testes psicológicos, uma vez que a
Avaliação Psicológica é a área na qual trabalho desde o início de minha carreira
profissional. Também vale a pena lembrar que meu antecessor, Sergio Vilela
Monteiro, foi o responsável pela introdução de testes psicológicos na seleção da
polícia militar e, dessa forma, posso dizer que partilhamos do interesse pelo
desenvolvimento e uso dos testes psicológicos.

2. Clemente Quaglio
Clemente Quaglio nasceu em 7 de junho de 1872, na Vila d’Adige, Comune

di Badia Polesine, província de Rovigo, Região de Veneto na Itália e faleceu em
São Paulo em 1948. Veio para o Brasil aos 15 anos, em maio de 1888, tendo se
estabelecido em Serra Negra e naturalizou-se em 1891 (D’Ávila, 1981).

Coincidentemente, meu avô paterno, Giovanni Boccato também era
proveniente da província de Rovigo e veio para o Brasil em 1903, com 13 anos
de idade; também foi morar em Serra Negra, como muitos imigrantes italianos.

Quaglio casou-se com Adelaide Crossara, com quem teve oito filhos, dos
quais cinco se formaram pela Escola Normal da Praça (atual Instituto Caetano
de Campos), todos exerceram o magistério público do Estado. Um dos seus
filhos formou-se em Odontologia pela Universidade de São Paulo (D’Ávila, 1981).

No levantamento bibliográfico realizado, não foram encontradas
informações sobre a formação acadêmica de Quaglio, contudo, em um dos
artigos a seu respeito, Monarcha (2007) se refere a ele como autodidata.
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Em abril de 1895, foi nomeado para a Escola do Bairro dos Silveiras, depois
de prestar o exame exigido na época. Em novembro, foi transferido para o “Grupo
Escolar Luiz Leite”, na cidade de Amparo e, posteriormente, para o “Grupo Escolar
Rangel Pestana”, na mesma cidade. Fundou uma escola particular, na qual criou,
em 6 de maio de 1909, o “Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia
Experimental”, que foi o primeiro da América do Sul.

Nesse Laboratório o professor Clemente Quaglio realizava experiências
psicométricas com seus alunos, investigando a fadiga escolar, a sensibilidade
auditiva e visual, a memória, a aprendizagem, sendo que seus resultados foram
expostos à apreciação pública na Revista de Ensino, da Associação Beneficente
do Professorado Público de São Paulo (Monarcha, 2007, Barbosa, 2007), o que
fez com que saísse do anonimato (Monarcha, 1999,). Nas suas pequenas
publicações, falava da “Pedologia” e da necessidade de os professores
promoverem experiências em salas de aula, bem como relatou uma experiência
que realizou sobre Psicologia infantil.

A Pedologia consiste no estudo natural e integral da criança sob os aspectos
biológico, antropológico e psicológico (Bueno, dicionário, 1957, p.819). Segundo
Centofanti (2006), Edouard Claparède, psicólogo suíço, foi o responsável pela
retirada da criança como propriedade de conhecimento dos educadores, bem
como empreendeu esforços para a formação de um campo de especialidade
chamado “Pedologia”, que foi definido como Ciência da Criança. De acordo com
Claparède (1916, p. 42) não foram os professores os que lançaram as primeiras
bases da Pedologia, mas os filósofos, fisiologistas, biologistas, linguistas,
etnólogos, médicos, psicólogos, criminalistas...

Segundo Claparède, (1916 p.47), Oscar Chrisman propôs a palavra
“pedologia” (de pais, paidos, criança e logos, ciência) para designar este novo
ramo da ciência, tendo como objeto a criança vista sob os mais variados
aspectos.

Para explicar melhor as ideias de Quaglio (1910, p. 162), pode-se apresentar
sua descrição a este respeito, reproduzida por Mortatti (2000, p.12-129). De
acordo com

os progressos da Pedologia, todo o verdadeiro professor deve seguir
uma orientação educativa scientifica, estudando o estado psychologico
de seus alumnos, desde o primeiro dia em que estes comparecem á aula,
afim de poder iniciar o seu trabalho com criterio positivo e scientifico,
determinar as differenças individuaes da actividade mental em cada phase
do seu desenvolvimento, conhecer o patrimônio intellectual por aquelles
assimilado, de modo que sucessivos educadores possam continuar o
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trabalho iniciado, estabelecento o grau de desenvolvimento mental de
cada alumno.

Em abril de 1909, Thompson, diretor da Escola Normal da Praça e diretor
Geral da Instrução Pública nomeou Quaglio para o cargo de Encarregado da
Primeira Seção Administrativa da Diretoria Geral para realizar estudos de
Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental e de questões técnico-
pedagógicas, que deveriam ter a maior divulgação no meio escolar (Monarcha,
1999; Paulo, 2008).

Em 1911, Quaglio publicou o Compêndio de Pedologia – guia do professor
para execução da folha biográfica nas escolas primárias. Neste livro ele orientava
os professores para a realização da “observação direta” do aluno, cujos
resultados são registrados em sua Folha Biográfica. Nessa folha constavam os
resultados dos exames de acuidade visual, discriminação auditiva, tipo de
memória, grau de atenção, força muscular, estatura, circunferência torácica e
peso (Monarcha, 1999, p.254). O trabalho de Quaglio também ultrapassou
fronteiras, pois Claparède (1916, p.84) se refere em São Paulo a Quaglio como
“autor de um Compêndio de Pedologia (1911)”, que procurava desenvolver essa
nova ciência.

Em 1914, Oscar Thompson inaugurou o Laboratório de Pedagogia
Experimental anexo à Escola Normal Secundária da Capital de São Paulo,
conhecida posteriormente como Escola Normal Caetano de Campos (Warde,
2004, p. 3), que era composto pelos gabinetes de “Psychologia Scientifica e de
Anthropologia e Psychologia Pedagógica”, que foram organizados pelo médico
italiano Ugo Pizzolli (professor da Universidade de Módena – Itália) e por Clemente
Quaglio (Warde, 2004). O objetivo do Laboratório era estudar a natureza humana
e suas relações com a aprendizagem, com base nos progressos da Pedagogia
e da Pedologia. Iniciou-se, assim, uma atitude em relação às questões do ensino
sistematicamente experimental e centrada em testes e medidas, ao mesmo
tempo em que se torna explicitada a função diretora da Psicologia sobre a
Pedagogia. Suas observações eram baseadas nos princípios da Psicologia
Experimental, de modo a obter um conhecimento científico rigoroso (Monarcha,
1999).

O Laboratório de Psychologia Scientifica e de Anthropologia e Psychologia
Pedagógica foi

“instalado em duas grandes salas, nas quais foram acomodados os
equipamentos para os exames e testes a serem aplicados em crianças”,
com o objetivo de “distingui-las e classificá-las segundo hierarquias de
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normalidade e anormalidade”...”Nesse complexo aparato tecnológico,
Thompson vislumbrava o desenvolvimento da Pedagogia científica, na
qual se distinguiam o ramo da pedagogia anormal e da normal (Warde,
2004, p.3).

Do Laboratório de Pedagogia Científica, apenas uns poucos aparelhos e
instrumentos eram de interesse exclusivamente pedagógico, sendo que a grande
maioria se destinava a exames e medidas de fenômenos de natureza fisiológica,
psicológica e antropológica. A pesquisa e a medida psicológica eram feitas por
meio de funções fisiológicas e por deduções sobre aspectos morfológicos, com
o emprego da expressão antropológica e não anatômica. Na época, os
laboratórios, eram considerados ícones da cientificidade. Eram usados aparelhos
registradores, de eletricidade, de psicometria, estudo das sensações, da
memória, de antropometria, etc. (Centofanti, 2006). A concepção vigente era de
que a avaliação das diferenças individuais obtidas cientificamente permitiria a
organização de uma população de organismos humanos e a avaliação com
critérios do comportamento e do rendimento escolar do aluno.

Em 1913, o professor Quaglio introduziu a escala métrica de inteligência
Binet-Simon, que estabelecia parâmetros de anormalidade e publicou a primeira
amostra estatística de pesquisa realizada com crianças das escolas públicas,
como parte de uma investigação sobre o desenvolvimento da criança (Andrade,
2009; Monarcha, 1999).

No Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental, na
Escola Normal Secundária de São Paulo, sob a responsabilidade de Clemente
Quaglio, também eram oferecidas aulas teóricas e exercícios práticos para os
“alunos do quarto ano do Curso Normal” (Monarca, 1999, pg. 257).

Em 1913, Quaglio defendeu a

criação de asilos-escola (internatos) com o respectivo gabinete de
Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental, e a criação de um
curso especial anexo às Escolas Normais da República Brasileira destinado
a preparar professores para o ensino aos anormais psíquicos verdadeiros,
“como”’ solução do problema pedagógico social da educação da infância
anormal de inteligência no Brasil (p. 39-40; apud Ribeiro, 2006, p. 35).

Em fevereiro de 1918 foi criada a Faculdade de Pedologia, com o objetivo
de aperfeiçoar os professores públicos e particulares, que pretendia formar o
professor moderno, que deveria criar para o aluno, na própria escola, um ambiente
de justa liberdade, em que a inteligência possa livremente desenvolver-se e a
individualidade formar-se livremente (Ribeiro, 2006, p.35).
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Quaglio produziu uma obra científica revestida de utilidade prático-teórica,
em décadas em que ocorria a evolução crescente de matrículas escolares
(Monarcha, 2007). Segundo Centofanti (2006, p.6), o diferencial de Quaglio foi
sua simplicidade, a quase elementaridade, pela qual indicava caminhos concretos
para construção da Ciência da Educação, e que foram construídos a partir da
sua própria prática. Ele publicou cerca de 54 textos, entre os quais se encontravam
pequenos livros e artigos, cuja relação parcial pode ser encontrada no artigo de
Monarcha (2007).

Em 1922 Quaglio participou ativamente do Primeiro Congresso Brasileiro
de Proteção à Infância (Kuhlmann, 2002), apresentando uma série de estudos
sobre a Psicologia infantil, que foram publicados em 1920:

Estudo sobre a atenção de cem crianças brasileiras; Os instintos na
criança; Comparação entre a psicologia da criança e a do homem feito;
Nova concepção psicológica da criança; Novo sistema de educação
da infância; Bases científicas do ensino da leitura; e Qual o método de
ensino da leitura que mais de perto acompanha a evolução mental da
criança? (Ribeiro, 2006, p. 35).

Quaglio continuou encarregado do Gabinete até 1930, quando se
aposentou. Na mesma década, o laboratório foi incorporado à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na Cátedra de
Psicologia, que depois foi substituída pelo Instituto de Psicologia da USP
(Monarcha, 2007; Warde, 2004).

Depois de sua aposentadoria, começou a se apresentar como professor
de Filosofia e fundador do Centro Brasileiro de Alta Cultura Filosófica de São
Paulo, dedicando-se a publicar trabalhos sobre a crítica da cultura. Na década
de 1940 seus trabalhos se voltaram mais para um espiritualismo místico
(Monarcha, 2007).

Em reconhecimento ao trabalho de Quaglio na área da Educação, seu
nome foi dado a uma escola de Ensino Médio, na Vila Oratório em São Paulo,
denominada Escola Estadual “PROF. CLEMENTE QUAGLIO”, localizada na R.
Manoel Onha, 234 (D’Ávila, 1981).

3. Sergio Vilela Monteiro
Nasceu em 9/11/23 em São Paulo e faleceu em Leme em 04/05/2008, aos

85 anos. Casou-se em 1947 com Dona Edith Viana Monteiro, com a qual teve
um filho, Raul Vianna Monteiro, que se formou em Direito, e dois netos, Juliana
com 28 anos, formada em Direito e Ricardo que está fazendo o curso de
Administração.
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Desquitou-se de Dona Edith, quando seu filho era pequeno, casou-se
novamente e teve mais três filhas, Sandra, Mirian e Marilia, dois netos e um
bisneto com a nova esposa. Muitos anos mais tarde, voltou a viver com sua
primeira esposa, com quem permaneceu até a sua morte.

As informações sobre sua carreira profissional foram obtidas a partir de
seu curriculum vitae (Monteiro,1980). Ele desenvolveu duas carreiras, uma militar
e uma civil, nas quais trabalhou simultaneamente. Na carreira militar ingressou
como cadete em 1943, onde fez o Curso de formação de Oficiais na Academia
Militar do Barro Branco, concluído em 1945. Tornou-se Tenente-Coronel em 1965,
realizou o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Estado Maior, também na
Academia Militar do Barro Branco, em 1966, e passou para a Reserva como
Coronel em 1967. Participou de vários Congressos da Polícia Militar,
apresentando trabalhos sobre a importância da Psicologia na seleção e
orientação dos policiais militares do Brasil e criou o primeiro Gabinete de
Psicologia no País.

Desempenhou diversas funções na Polícia Militar, tais como: Diretor da
Equipe de Análise Profissiográfica (1959/61), quando fez a classificação de
cargos dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, Perito examinador na
Diretoria de Serviço de Trânsito (1960/63), Diretor da Comissão de Abastecimento
e Preços (1962), Diretor de Planejamento do Estado Maior do Quartel General
(1966/67). Foi Professor de Estatística entre 1960 e 1963 no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar e de Psicologia Aplicada em 1963.
Foi um dos membros fundadores do Depto. de Alistamento, Seleção e Orientação
Profissional da Polícia Militar, entre 1951 e 1967. Outras atividades em que se
destacou foram a de Oficial Ajudante de Ordens de três Governadores, do
Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Chefe do Gabinete Militar do
Secretário de Segurança Pública em 1965.

Foi Diretor e redator da Revista “Militia” entre 1953 e 1965, na qual escreveu
artigos sobre Psicologia com o objetivo de facilitar a aceitação dessa ciência, a
qual estava tentando implantar na corporação, desde 1950, tendo publicado nesse
veículo 21 artigos. Também escreveu para a Revista “Rodoviário” em 1973.

Na carreira civil formou-se em Pedagogia pela Universidade de São Paulo
em 1958, uma vez que a profissão de psicólogo somente foi regulamentada em
1962, mas conseguiu obter posteriormente o título de Psicólogo, da mesma
forma que outros profissionais na época da regulamentação, em função do fato
de que havia uma grande ênfase em disciplinas de Psicologia no curso de
Pedagogia. Seu registro profissional como psicólogo no MEC era 404 e,
posteriormente, quando foi criado o registro do CRP-06, estava entre os primeiros
a se registrar nesse Conselho de São Paulo com o número 22.
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Antes da sua formação universitária, havia realizado diversos cursos sobre
Psicologia, inclusive um curso de Psicologia Aplicada na Sorbonne, em Paris,
em 1952/53. Em 1950/51 participou de um curso de Medidas e Pesquisas
Educacionais do Ministério de Educação e Cultura, ministrado por professores
como Lourenço Filho, Jacyr Maia, Murilo Braga e Mira Y Lopez. Posteriormente
fez o curso de PMK com Mira Y Lopez, na Fundação Getúlio Vargas em 1951.
Realizou estágios de Psicologia Aplicada na Prefeitura do Distrito Federal, em
1951, e no SENAI de São Paulo, em 1954. Foi Professor de PMK no Instituto
Pièron entre 1955 e 1957 e de Rorschach entre 1972 e 1974. Trabalhou como
psicólogo autônomo de 1953 a 1980, na área de seleção e orientação profissional.

Foi membro da Associação Brasileira de Psicólogos, depois denominada
Associação Brasileira de Psicologia, entre 1954 e 1965 e da Sociedade de
Psicologia de São Paulo entre 1954 e 1980. Nesta última, foi membro da Diretoria
como Primeiro Tesoureiro no biênio 1973/1974 (Diretoria da Sociedade de
Psicologia de São Paulo, 1996). Foi atuante em organizações de representação
dos psicólogos, como suplente do Conselho Regional de Psicologia em dois
períodos 74/77 e 77/80, e presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo
(77/79).

Recebeu as seguintes condecorações: “Medalha Valor Militar” por 25 anos
de serviço e “Cavalheiro da Ordem do Cedro”, pela carreira militar e “Diploma de
Honra ao Mérito” do CRP 06 e “Medalha Centenário da Psicologia”.

Sergio Vilela Monteiro tomou posse na Academia Paulista de Psicologia na
Cadeira nº. 31 em 1980 (Pérez-Ramos, 2006), porém pouco tempo depois sofreu
um derrame e esteve à beira da morte. Conseguiu se recuperar, mesmo ficando
com algumas sequelas. Segundo seus familiares, inclusive voltou a dirigir e a
fazer muitas viagens. Depois de ter adoecido, ele se mudou para a cidade de
Leme, onde residia seu filho, para que este pudesse auxiliar no cuidado do pai
durante a sua recuperação.
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