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• Notas biográficas de João Augusto de Toledo (Patrono da
Cad. 20) ( 12/05/1879 - 21/12/1941)1

Biographical notes of João Augusto de Toledo (Chair #20 Patron)

Carlos Roberto da Silva Monarcha2

Universidade Paulista do Estado de São Paulo (UNESP)

Resumo: As notas que se recuperam e analisam no presente artigo são referentes ao
legado do professor João Augusto de Toledo por suas publicações e produções a ele
referente, em especial na Revista da Escola Normal Secundária de São Carlos. No conjunto,
os artigos abordam questões sobre didática de ensino, História Pátria, movimento
nacionalista, psicologia e pedagogia experimental, formação de professores, organização
da escola primária e escolarização da infância; tópicos estes dirigidos diretamente à
personalidade em questão.

Palavras-chave: João Toledo; Psicologia Experimental, formação de professores.

Abstract: The research notes retrieve and review articles of Professor João Augusto de
Toledo published in the Escola Normal Secundária de São Carlos Magazine. Altogether,
the articles address issues of didactic teaching, national history, nationalist movement,
psychology and experimental pedagogy, teacher training, organization of a primary school
and childhood education. These topics are directly addressed to the person concerned.

Keywords: João Toledo; Experimental Psychology; teacher training.

1. Introdução
João Augusto de Toledo nasceu em Tietê, Estado de São Paulo, em 12 de

maio de 1879 e faleceu em 21 de dezembro de 1941, na cidade de São Paulo;
portanto, bem vividos os 72 anos.

Como outros assim chamados normalistas, entre os quais Sud Mennucci,
Lourenço Filho, Leo Vaz, Tales de Andrade e João Toledo que pertencem às
primeiras gerações de intelectuais, cujo trunfo inicial é o diploma de professor
do ensino primário, obtido em escolas complementares ou em escolas normais
paulistas, na época da Primeira República. Esses normalistas fazem suas
trajetórias de vida do interior para a capital do Estado: exercem o magistério em
escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares; alguns, nas chamadas
escolas normais; por vezes, sobrelevaram-se na hierarquia do sistema intelectual
e cultural, ao exercerem o jornalismo, escrevendo sobre literatura didática, ou,
então, ocuparem postos nos serviços públicos de educação; diretoria do então
grupo escolar, chefias de seções técnicas, diretorias gerais da instrução e/ou
departamentos de ensino.

1 Outros esboços biográficos de João Augusto de Toledo, encontram-se em D’ Ávila (1974) e
Calado (1986).
2 Historiador. Professor Titular na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual
Paulista Campus de Araraquara. Contato: Rua Ministro Gastão Mesquita, 380, Perdizes, São
Paulo, SP, CEP 05012-010. E-mail-monarcha@sunline.com.br
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Conquanto alguns tenham cursado o ensino superior, preferencialmente
em Direito, a formação inicial nos institutos pedagógicos era decisiva; mais ainda,
chama a atenção o fato de que a formação intelectual e profissional prosseguirá,
quando à frente de serviços públicos de ensino e cátedras. E esta foi à trajetória
de João Augusto de Toledo, nome dos mais destacados na hierarquia do sistema
educacional paulista. Com efeito, citam-se as palavras de um contemporâneo
de geração e biógrafo: O professor modesto que nascera em Tietê, aos 12 de
maio de 1879 e que fizera com distinção o seu curso na velha complementar de
Itapetininga, passara cheio de serviços por todos os degraus do magistério
(D’Ávila, 1944, p. 275).

2. Formação intelectual, profissional e moral de João Augusto de Toledo
A Lei n.88, de 8 de setembro de 1892, dispôs sobre a organização do

ensino primário paulista em dois cursos, um preliminar, outro complementar,
este nos moldes de “primário superior” dos países avançados, mais exatamente
nos equivalentes a Grammar School norte-americana, ou a École Primaire
Supérieure francesa ou ainda a Higher Elementary School inglesa.

De caráter cultural e propedêutico, o curso complementar, conforme a Lei
88, oferecia aos diplomados a seguinte possibilidade: o curso completo das
escolas complementares habilitará para o cargo de adjuntos das escolas
preliminares. Em face da exiguidade de professores, a Lei n. 374, de 3 de setembro
de 1895, e o Decreto 738, de 16 de fevereiro de 1900, concedem aos concluintes
do curso das Escolas Complementares o diploma de professores preliminares,
desde que frequentassem, durante um ano, uma escola-modelo para praticar o
ensino.

Com duração de quatro anos, matérias copiosas e variadas e um professor
por série, as escolas complementares possuíam um currículo inspirado na
hierarquia das ciências de Augusto Comte e redefinida por Herbert Spencer.
Segue o elenco das disciplinas com sua incorporação, nas séries da  primeira
etapa do sistema escolar, então vingente:

1º ano: Português, Francês, Aritmética, Geografia do Brasil, História do
Brasil, Caligrafia, Desenho e Exercícios de ginástica.
2º ano: Português, Francês, Álgebra, Escrituração Mercantil, Geometria,
Educação Cívica, Desenho e Exercícios Militares.
3º ano: Português, Elementos de Trigonometria e Mecânica, Cosmografia,
Geografia e História Geral, Trabalhos Manuais Exercícios Ginásticos.
4º. Ano – Física, Química, História Natural, Noções de Higiene, Economia
Doméstica e Exercícios Ginásticos. (Decreto nº 218, de 27 de novembro
de 1893)
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Carlos da Silveira (1916), ao narrar o passado recente, conquanto repleto
de idas e vindas, dos institutos pedagógicos paulistas, ajuizou:

Foram, pois os complementaristas aproveitados nas escolas preliminares
do Estado posto que não tivessem um preparo pedagógico especial;
manda a justiça que se diga entretanto que dessas turmas de
complementarias surgiram muitos professores de real merecimento e que
têm concorrido para o progresso da instrução pública paulista. (Silveira,
p.11).

Com efeito, pelas Escolas Complementares de São Paulo, Guaratinguetá,
Campinas, Itapetininga e Piracicaba, passaram inúmeros valores do magistério
paulista, ou como professores, ou como alunos: Pedro Voss, Presciliana de
Almeida, Fabiano Lozano, Horácio Silveira, Sud Mennucci, Tales Castanho de
Andrade, Firmino Proença, João Lourenço Rodrigues, Francisco Azzi, Américo
de Moura, Cesar Prieto Martinez, Cimbelino de Freitas, Salvador Rocco, Gomes
Cardim e João Augusto de Toledo.

João Augusto de Toledo diploma-se na segunda turma da Escola
Complementar de Itapetininga, criada em 1897. Em 1900, recebe o diploma de
professor preliminar; no ano seguinte, é nomeado professor-adjunto do Grupo
Escolar de Serra Negra; em 1908, é removido para a direção do Grupo Escolar
de Rio Claro; em 1913, é assume a cadeira de Psicologia Experimental,
Pedagogia e Educação Cívica, na recém-criada Escola Normal Secundária de
São Carlos.

3. Na Escola Normal do Ensino Secundário de São Carlos
João Augusto de Toledo exerceu o magistério neste instituto pedagógico,

instituto de igual status ao das escolas normais da Praça, Capital do Estado, e
de Itapetininga. Em 1917, eram treze Cadeiras com seus respectivos professores
em exercício na Normal de São Carlos.

O curso normal secundário constava de duas seções, uma científica, outra
literária; a inovação consistia na introdução das Cadeiras 11ª e 12ª - Psicologia
Experimental, Pedagogia e Educação Cívica, 13ª Cadeira - Metodologia: Métodos
e Processos de Ensino, Crítica Pedagógica e Exercícios de Ensino.

Copioso e variado, o programa de ensino da 11ª e 12ª Cadeiras regidas
pelos professores Carlos da Silveira e João Toledo, assim conhecido
respectivamente, distribuía os conteúdos ao longo de três anos; ao 4º ano era
reservado aos conteúdos de História Filosófica da Educação e Educação Cívica.
De modo geral, a assinatura de Biologia e a estrutura epistemológica do programa
da disciplina de Psicologia eram em si mesmas reveladoras das aspirações
quanto a detecção das singularidades somática e psíquica da criança em idade
escolar.
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O programa de ensino concretizava fielmente o relativo ao Curso de Alta
Cultura Pedagógica, ministrado na Escola Normal da Praça, pelo “médico -
pedagogista” italiano Ugo Pizzoli, quando de sua estada em São Paulo, em 1914;
entre os frequentes do curso, constam João de Toledo e Carlos da Silveira.
(Monarcha, 1999). Escreveria Pizzoli:

E, de fato, verifiquei que em torno de minha pessoa se estava formando
uma atmosfera composta de jovens educadores e de homens de senso e
experiência, todos entusiasmados com o novo impulso dado á Pedagogia;
o que produzirá o grande benefício de impedir que o professor se cristalize
em exíguas fórmulas didáticas e se entregue desanimado a um empirismo
profissional.
O educador, pesquisando a verdadeira natureza da criança e encontrando-
a no revolutear das paixões e dos desejos, assim como no Dédalo das
várias atitudes das suas potencialidades orgânicas e funcionais, eleva-
se em dignidade, sente que se lhe aumenta a energia profissional e vem
a ser, sob certo aspecto, o medico, o pai, o conselheiro do escolar. (Escola
Normal Secundária de São Paulo, 1914, p.141).

Ademais, quando da criação das escolas normais secundárias de
Itapetininga, São Carlos e da Capital, instalaram-se em anexo, gabinetes de
Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental, conforme a aparelhagem
selecionada por Ugo Pizzoli, para uso dos professores Catedráticos das 11ª e
12ª Cadeiras.

Quanto à Normal Secundária de São Carlos, o gabinete era composto de
aparelhos de medição da acuidade dos sentidos: perímetro de Pizzoli e Escala
de Weber (visão); acúmetro de Politzer, assobio de Galton e aparelho de
discriminação de sons e rumores (audição); estesioscópio, caroestesiômetro e
estesiômetro de Weber (tato); osmoscópio (olfato); geososcópio (paladar); além
de aparelhos para medições antropométricas. (Pirolla, 1988).

De uma parte, o cursos ministrado na 11ª e 12ª Cadeiras almejavam servir
de propedêutica ao curso normal, sobretudo os conteúdos de psicologia,
antropologia, fisiologia e biologia que visavam preparar o professor para intervir
antes do ensino propriamente dito, mediante compreensão e exame da criança
enquanto globalidade fisiológica e psicológica. Nas palavras do diretor da Normal
Secundária de São Carlos, professor de Juvenal Penteado: pode-se compreender
a citada afirmação

De posse dos conhecimentos, ainda que rudimentares, dos fenômenos
psíquicos, o horizonte intelectual do aluno se alarga no domínio das
especulações profissionais, e, ao entrar no campo da doutrina pedagógica,
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a matéria se lhe afigura um prolongamento, sem solução de continuidade,
dos estudos anteriormente feitos. (1915, p.2)

Interpretando com o vocabulário da época, o olho do professor o levaria
além dos limites práticos e profissionais ditados pela experiência, porquanto,
versado numa espécie de “pedagogia semiótica”, atuaria em correspondência
com as inter-relações dos plexos corpo e mente. Sinteticamente, os programas
das Cadeiras e o uso de aparelhagem do gabinete, ao reivindicarem a posse do
“espírito infantil” e seus sinais cifrados, instituíram a criança como objeto
hiperbólico, segundo o ambiente psicopedagógico da época.

Pela segunda vez, em 1917, Oscar Thompson assumiria a Diretoria Geral
da Instrução Pública e lançaria as divisas de renovação da escola e
encorajamento nacionalista. Em si, as divisas sinalizavam a quebra da ordem
do aparelho escolar, ou seja, os altos índices de deserção, infrequência e
reprovação, indiciavam os impasses e fragilidades da extensão do então ensino
primário.  Nos grupos escolares da capital e do interior a porcentagem de
promoção oscilava entre 62% e 48%, respectivamente; nas escolas isoladas do
interior, a porcentagem era de aproximadamente 40%. (Cf. Anuário do Ensino do
Estado de São Paulo, 1917).

Além disso, concluía Oscar Thompson, o analfabetismo entre crianças
em idade de frequentar escola contrariava o princípio da obrigatoriedade escolar
instituída pela Constituição Estadual.

A nossa aspiração é fazer Escola Nova, para nós, é a formação do homem
sob o ponto de vista intelectual, sentimental, evolutivo; é o desenvolvimento
integral desse trinômio físico; é o estudo individual de cada aluno; é também
o ensino individual de cada um deles, muito embora em classes; é a
adaptação do programa a cada tipo de educando; é a verificação das
lacunas do ensino do professor pelas sabatinas e o exame; é o emprego
de processos especiais para a correção de deficiências mentais; é a
educação física e a educação profissional, caminhando paralelamente
com o desenvolvimento mental da criança; é a preparação para a vida
prática; é a transformação do ambiente escolar num perene campo de
experiência social; é a escola de intensa vida cívica, do cultivo da iniciativa
individual, do estudo vocacional, da difusão dos preceitos de higiene, e
principalmente dos ensinamentos de puericultura; é, em suma, a escola
brasileira, no meio brasileiro, orgulhosos de sua terra e da sua gente.
(1917, p. 25).

Nessa conjuntura e inovadora as Cadeiras 11ª, 12ª e 13 ganharam súbita
notoriedade, e a elas foram delegadas o trabalho de especialização do professor
na perspectiva de elevarem-se os índices de rendimento do sistema escolar.
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4. Os artigos de João Toledo na Revista da Escola Normal de S. Carlos
Editada entre 1916-1923, com periodicidade semestral e distribuição

gratuita, total de 13 fascículos, a Revista, órgão de propriedade e redação do
corpo docente era custeada por subscrições entre professores e funcionários
do estabelecimento. Depois, receberia o auxílio financeiro de trezentos cruzeiros
anuais, concedido pela Câmara Municipal de São Carlos.

João Toledo publicou doze textos memoráveis, alguns extensos no formato
de tese, outros, como apontamentos, mas todos em tom de preleções doutrinárias
e eruditas, configuradas sob a trilogia — escola primária, República e
nacionalismo. De fato, na Revista publicou:  “Linguagem (apontamentos para
meus alunos)”, “Evolução e Pedagogia (trabalho de vulgarização)”, “A escola
brasileira”, “Hereditariedade e educação”, “Nossa gente (notas pedagógicas para
meus alunos)”, “Aprendizado ativo (I e II)”, “Os ideais nacionais e as escolas
elementares”, “Bases para a elaboração e execução de um programa de história
em nossas Escolas primárias e normais”, “D. Pedro II através do sentimento”,
“Introdução aos programas de psicologia, pedagogia e metodologia das Escolas
normais paulistas” e “Sugestões e programas para o ensino de Francês nas
Escolas Elementares, Complementares e Normais”.

O pensamento social de João Toledo está em conexão aberta com as
clivagens profundas do republicanismo cientista, a saber, nacionalismo e
ruralismo referidos à construção da identidade do povo brasileiro.

Nos textos “A escola brasileira”, originariamente palestra proferida no
instituto, “Nossa gente (notas pedagógicas para meus alunos)”, “Os ideais
nacionais e as escolas elementares” e “Bases para a elaboração e execução de
um programa de história em nossas Escolas primárias e normais”, são claras
as repercussões da voga do nacionalismo-ruralismo e seu intento de “formação
da alma brasileira”. De fato, no texto “Nossa gente”, diria:

A alma nacional corre risco iminente de diluir-se em um cosmopolitismo
frouxo, amorfo, pernicioso. As características de povo – língua, tradições,
costumes, sentimento-pátrio sofrem a ação solapante de outra língua,
outras tradições, outros costumes e do amor por outras pátrias. Isto, com
o tempo, não mudará completamente nossa feição? Não corremos perigo
de ser assimilados em vez de assimilarmos? (1918, p.41).

Em face da repercussão, “A escola brasileira” e “Nossa gente (Notas
pedagógicas para meus alunos)” foram reproduzidos na Revista de Ensino, órgão
da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo, nas edições
de 1918. Com efeito, João Toledo colocava-se em sintonia com a Liga
Nacionalista, com Olavo Bilac à frente, e da Liga Nacionalista de São Paulo,
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fundada por Frederico Steidel, e propagada por profissionais de expressão, dentre
os quais Oscar Thompson e Antonio de Sampaio Dória, autor do bem-sucedido
no que o cidadão deve saber: manual de instrução cívica (1919).

Nas programáticas das Ligas constavam a urgência de “reerguimento do
organismo social” e “formação do caráter nacional”, mediante incentivo a
instrução e educação cívica, efetividade do direito de voto e implantação do serviço
militar obrigatório.

Enquanto variante do nacionalismo, por sua vez, o ruralismo tinha por meta
a defesa da vocação e do sentido agrário da formação brasileira. Para os sujeitos
do discurso ruralista, era do interior e do sertão que promanavam a autenticidade
do povo e suas legítimas tradições.

Ao mesmo tempo, nesses discursos, denunciava-se o abandono das
populações caboclas e sertanejas, donde a urgência de retornar às profundezas
da raça, história e geografia brasileiras e promover o soerguimento de populações
decaídas, como escrevia João Toledo, em “Nossa gente” (1918).

A vida, quase primitiva, que arrastam muitos de nossos caboclos, autorizou
sobre eles uma série de asserções deprimentes. Vivem em palhoças, nas
caldeiras das matas ou á beira dos córregos, descalços, maltrapilhos,
desgrenhados, sujos, alimentando-se miseravelmente. Para eles não há
pátria, a educação é inútil, a vida civilizada – uma impostura. Parecem
condenados ao aniquilamento, perdidos irremediavelmente. Entretanto,
a recente campanha pró-saneamento veio desfazer essa lenda de
indolência e de imprestabilidade. (p.39).

Diferentemente de outros colaboradores da Revista, os quais elogiavam a
serenidade e a fecundidade do interior como contraponto aos cenários artificiais
e conflituosos dos centros urbano-industriais, João Toledo, em “A escola
brasileira” (1917), examinava a realidade social de modo matizado.

Somos um povo agrícola — clamam todos nos dias que correm, parece
positivo que nossas vistas se devem voltar, para a agricultura. Isto não
exclui nosso esforço industrial e comercial, nossa colaboração moral e
política para a melhora do mundo, apenas significa que a feição agrícola
deve predominar sobre as outras. Em uma escola, o programa pode ser
sintetizado nestes termos: “moralizados, bastemo-nos a nós mesmos”.
(p.78).

Quanto às ideias pedagógicas de João Toledo, os artigos “Evolução e
Pedagogia (trabalho de vulgarização)”, “Hereditariedade e educação”,
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“Aprendizado ativo” (I e II), e “Introdução aos programas de Psicologia, Pedagogia
e Metodologia das escolas normais paulistas”, originariamente apresentado à
reunião de Diretores do Ensino, em 1921, indiciavam a construção de um objeto
científico claramente definido: a criança inserta no ciclo vital de escolarização.
Destarte, tais escritos estão em correspondência com a emergência da
racionalidade científica moderna, seguida da institucionalização da pedagogia
como disciplina organizada na intersecção das ciências naturais (antropologia
física, biologia, fisiologia, frenologia, pediatria, psicopatologia, psicometria, higiene)
e das ciências morais (história, sociologia, filosofia).

Nesses artigos científicos, João Toledo recorre às autoridades do momento;
em pedagogia: Charles De Garmo, Herbart and the herbartians, Édouard
Roehrich, Philosophie de l’éducation: essai de pédagogie générale, Édouard
Claparède, Psychologie de l’enfant et pédagogie experimentale, Herbert Spencer,
L’éducation intellectuelle, morale et physique, Maria Montessori, L’Antropologia
pedagógica, John Dewey, The child and the curriculum; no campo das hipóteses
evolucionistas e transformistas, com ênfase em Lamarck, Haeckel e Darwin,
recorre a Pierre Kropotkine, L’Entr’aide: un facteur de l’évolution, Théodule-Armand
Ribot, Hérédité: étude psychologique, Yves Delage, Les theories de l’evolution;
no campo da medicina social e psicologia social, Charles Fére, Dégénérescence
et criminalité, Gustave Le Bon,  Les opinions et les croyances. Títulos e autores,
que, provavelmente, sustentavamm a bibliografia de referência da disciplina da
Cadeira que ministrava, a Psicologia Experimental, Pedagogia e Educação Cívica.

As teorizações científicas de João Toledo soam como crítica aos métodos
e processos de ensino standardizados, herdados da escola clássica ou latina,
os quais implicam esforço intelectual e coerção disciplinar. Em outras palavras,
ele alinhava-se a uma pedagogia biológica e semiológica, cujo postulado
fundamental residia na conceituação do ser humano como “organismo
biopsíquico”, em desenvolvimento, conforme a força da ontogênese,
hereditariedade e influência do ambiente e educação. Resumidamente, o
organismo humano era circunstanciado pelo quantum de equilíbrio interno das
funções e adaptabilidade aos ambientes diversos.

Por conseguinte, João Toledo é simpático ao cientismo evolucionista. De
fato, para ele o conceito de desenvolvimento era axial, ou, nas suas palavras,
“crescimento mental”. De outro modo, consoante os progressos científicos, a
compreensão psicogenética do sujeito sobrepujava a compreensão da criança
como indivíduo em fase de crescimento físico.

Para o Catedrático da 12ª Cadeira, crescimento físico e desenvolvimento
psíquico, conforme predição de Lamarck e adeptos do “neolamarckismo”,
dependiam da hereditariedade e transmissão de caracteres adquiridos; ademais,
escrevia, no seu desenvolvimento (ontogênese), o indivíduo recapitulava estágios
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do desenvolvimento da espécie (filogênese), conforme estipulava a “lei
biogenética” de Haeckel.

Invocando a autoridade de Claparède, em “Aprendizado ativo II” (1919),
João Toledo concluía:

Afirma-se com todos os visos de verdade que a vida do homem é uma
recapitulação abreviada da vida da espécie humana ou por outras palavras
que as deferentes idades daquele — infância meninice juventude
mocidade — correspondem às diferentes fases de civilização pelas quais
passaram as gerações anteriores. Seja uma verdadeira repetição
originada na hereditariedade; seja esta semelhança uma simples
conformidade resultante de se formarem os seres vivos de acordo com
leis regulares e de empregar meios idênticos para realizar a evolução
ontogenética e filogenética o desenvolvimento do indivíduo lembra o
desenvolvimento da raça — o paralelismo é flagrante e torna muito
verossímil a hipótese da recapitulação. (p.33)

Ao ancorar o pensamento nas hipóteses evolucionistas e transformistas,
escolha frequente no sistema intelectual, o autor explicara o superior pelo inferior,
a criança pelo primitivo, o adulto pela criança.

Não nos dirigirmos a pequeninos como nos dirigimos a homens; se o
fizéssemos não seriamos compreendido nem menos nos escutariam. “As
crianças ensina Féré, não são miniaturas de adultos, diferençam-se deles
pela morfologia e pela estrutura da maior parte de seus órgãos, pelo
estado rudimentar de outros ainda destinados a se atrofiarem. Não as
devemos tratar sob o ponto de vista psíquico, nem sob o ponto de vista
físico como adultos e em lhes atribuir os juízos e as ideias destes”. Só o
conhecimento cuidadoso de sua alma e do seu corpo pode oferecer as
bases dos métodos de ensino que se corrigem na prática pela observação
e pela experiência, afeiçoando-se a condições especiais de cada classe.
(idem, p.34)

Afirmativo, concluiria: “Assim os fundamentos da arte de ensinar não se
encontram por mero acaso resultam do estudo aprofundado da evolução
biopsicológica da criança da criança do meio que a cerca e dos fins sociais que
deverá preencher. A estas exigências o mestre submeter-se-á sob pena de
construir sobre a areia”. (Toledo, 1919, p.30-31).

Mas adiante, enfatizava:
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Reatando o fio de nossa exposição chegamos ao ponto em que devemos
encarar a marcha do aprendizado da espécie (marcha filogenética) para
aplicá-la ao aprendizado individual (ortogenético). Parece que o homem
através dos tempos seguiu para aprender – a) do fácil para o difícil; b) do
concreto para o abstrato; c) do próximo pra o remoto; d) do todo pra as
partes; e) do particular para o geral. No estado atual da pedagogia a
demonstração destes princípios é quase desnecessária. Estes mesmo
estudos das civilizações registrados pela arqueologia e pela história e
realizado hoje nas tribos selvagens ainda existentes demonstra que os
povos primitivos e com eles as crianças limitam seus conhecimentos as
coisas que os sentidos apanham aos dados imediatos da observação.
(Toledo, 1919, p.41)

Em síntese, no tocante à “marcha natural do espírito”, João Toledo (i) partilha
do cientismo evolucionista e, dele, deriva a “psicogênese da infância”; (ii)
expressa a pedagogia na língua da biologia, mais claramente, a pedagogia é
pensada como projeção das ciências biológicas; (iii) o ensino dever ser conforme
as fases evolutivas da criança e do adolescente; (iv) a educação de prevalecer
sobre a instrução; (v) ao reivindicar para a ciência a criança inserta no ciclo vital
de escolarização, concebe-a como objeto hiperbólico.

5. Depois da Escola Normal de São Carlos
1920. A Reforma Sampaio Dória unifica as escolas normais primárias e

secundárias em um tipo único. Por decreto, João Toledo é nomeado para a
Escola Normal de Campinas, onde assume a Cadeira de Prática Pedagógica e
a direção do estabelecimento.

1925-1927. É elevado à diretoria Geral do Ensino; nas conjunturas das
revoluções de Outubro de 1930 e Constitucionalista de 1932, é  nomeado
Assistente Técnico do Ensino Normal, na administração de Lourenço Filho, e
logo depois, novamente Diretor Geral do Ensino; por fim, em 1932, é nomeado
Professor-Assistente da Cadeira de Prática de Ensino do Instituto Pedagógico,
ex-Escola Normal da Praça.

Nessa fase da trajetória de vida, João Toledo sobressaira nas fileiras do
magistério nacional como autor didático, sociólogo, historiador e psicólogo.

De outro modo, os textos, outrora veiculados na Revista da Escola Normal
de S. Carlos, prefiguraram a ulterior elaboração intelectual de João Toledo, mais
exatamente nos bem-sucedidos manuais de ensino que viria a escrever e a
publicar; como por exemplo, Sombras que vivem (Casa Genoud, 1923, tiragem
de três mil exemplares; Livraria Francisco Alves, 1924, 1928, 1930, 1931, 1935),
“aprovado para uso dos professores nas escolas públicas primárias e
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complementares de São Paulo e Ceará”. Com propósitos edificantes, o manual
narra episódios históricos visando à formação moral e cívica de “nossa gente”;
propósito retomado em seu último livro São Paulo: variações sobre os motivos
da história paulista (Imprensa Metodista, 1939), narrativas de episódios
“bandeiristas”.

No âmbito da psicopedagogia e da didática de ensino, publicou O
crescimento mental, editado pela Imprensa Metodista, em 1925, 1928 e 1929, e
depois pela  Livraria Liberdade, em 1931 e 1935); Escola brasileira:
desenvolvimento do programa de pedagogia em vigor nas escolas normais,
editado pela (Livraria Liberdade, em 1925 e 1934); Didática nas escolas primárias,
Livraria Liberdade, 1930); Planos de lições: noções comuns, editado pela Livraria
Liberdade, e 1934 e 1935). E, em colaboração com Erasmo Braga, João Toledo
traduziu Aprender a ensinar, de Sheridan e White, editado pela Imprensa Metodista,
em 1922, o manual para educadores e instrutores de escolas dominicais.

No livro Ensaios: crítica para o jornal O Estado de S. Paulo, Fernando de
Azevedo, ao se referir aos títulos Sombras que vivem, O crescimento mental e
Escola brasileira, saudou João Augusto de Toledo de patriota liberal e amável, e
elogiou sua capacidade de penetrar em “três mundos”: “o da alma das crianças
pela psicologia, o da escola, baseada na ciência da educação e em
correspondência com as necessidades do meio e com os ideais brasileiros; e
enfim o do ensino pelo domínio da didática” (1929, p.147).
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