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• Contribuições ao Módulo História da Psicologia do Sistema de
Ensino da BVS-Psi sobre o legado de Milton Camargo da Silva

Rodrigues, Candido Mota Filho e Mário Yahn
Contributions to the History of Psychology Module of BVS-Psi Teaching

System regarding the Patrons: Milton Camargo da Silva Rodrigues,
Candido Mota Filho and Mário Yahn

Contribuciones al módulo Historia de la Psicología del Sistema de Enseño  de
la BVS-PSi sobre el legado de Milton Camargo da Silva Rodrigues, Candido

Mota Filho y Mario Yahn

Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos1

(Cad. 30)
Universidade Estadual Paulista - UNESP

Resumo: Sintetizam-se neste pequeno artigo os legados dos seguintes pioneiros,
Patronos desta Academia, Milton Camargo da Silva Rodrigues – Cadeira nº 6;
Candido Mota Filho, Cadeira nº24; e Mario Yahn, Cadeira nº 9. Foram enviados
ao BVS-Psi para compor o Módulo História da Psicologia, fazendo parte do rol
da matéria já enviada, por este sodalício, a esta divulgação virtual em Psicologia.

Palavras-chaves: pioneiros, Patronos, BVS-Psi.

Abstract: The legacies of the following pioneers, Patrons of this Academy, are
summarized in this brief article: Milton Camargo da Silva Rodrigues – Chair
no. 6; Candido Mota Filho, Chair no. 24; and Mario Yahn, Chair no. 9. They were
sent to the BVS-Psi in order to comprise the History of Psychology Module, as
part of the list, already sent by this sodality, to this virtual publishing in Psychology.

Key words: pioneers, Patrons, BVS-Psi.

Resumen: Son sintetizados en este breve artículo los legados de los siguientes
pioneros: Patronos de esta Academia, Milton Camargo da Silva Rodrigues- Silla
nº 6, Candido Mota Filho, Silla nº 24 y Mario Yahn, Silla nº9. Fueron enviados al
BVS-PSi para conformar el Módulo Historia de la Psicología, haciendo parte del
material que ya fue enviando, por esta sociedad, en esta difusión virtual en
Psicología.

Palabras Claves: Pioneros, Patronos, BVS-Psi

1. Identificação dos legados
Na tabela 1, encontram-se dados referentes aos nomes dos Patronos,

a Cadeira que representa na Academia, as áreas da Psicologia que mais
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influenciaram o seu desenvolvimento e o local onde os artigos se encontram
no Boletim. Com respeito à autoria, todas estas contribuições foram escritas
por Hebe Boa-Viagem A. Costa, especialista em História do Brasil,
advogada, socióloga e pedagoga. Quanto ao legado do Prof. Milton, como
era assim chamado, Norberto Abreu da Silva Neto contribuiu com um estudo
sobre sua vida e obra, ao tomar posse da Cadeira, da qual aquele é Patrono
(Boletim V. 31, n. 81, p. 338-350).

Patronos Cadeiras Áreas de Referências no Boletim
influência

Milton Camargo da 06 Pesquisa em v.31, n. 80, p. 8-11 e
Silva Rodrigues Psicologia v. 31, n. 81, p. 338 -350

Candido Mota Filho 24 Psicologia Social v. 30, n. 82, p. 21-26
e Jurídica

Mário Yahn 09 Psicopatologia v. 32, n. 82, p. 47-55

2. Principais contribuições de cada Patrono referenciado

Milton Camargo da Silva Rodrigues (é20/11/1904 - �30/08/1974)
De formação básica em Engenharia Civil (diplomado em 1928), depois

se especializou em Estatística Aplicada à Educação e à Psicologia. Razão
porque, posteriormente, recebeu bolsa de estudos para frequentar cursos
na Columbia University (USA) sobre temas de pesquisa quantitativa, como
Inferência Estatística, Análise de Variância e Teoria das Amostras. Iniciou
suas atividades profissionais na então conhecida, Escola Normal Caetano
de Campos, incorporada em 1934, à Universidade de São Paulo, compondo
a Seção de Pedagogia da memorável Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, ora unidade básica dessa Universidade. Lecionava Educação
Comparada na citada Seção, época em que publicou o célebre livro na
matéria, dando divulgação a um campo pouco conhecido na época (1934).
Anos mais tarde, retornou à Estatística, área de sua preferência. Ao alvorecer
dos anos 30, eram poucos aqueles que se interessavam pela matéria e
tampouco utilizavam-na em pesquisas. Publicou, na época, Elementos de
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Estatística Geral, com referência à Psicologia, Biologia e Economia. Esta
obra teve várias edições. Em 1935, o Professor Milton tornou-se, por
concurso, Catedrático de Estatística, e Chefe do Departamento de Estatística
na memorável Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Colaborou
com diversas seções, sendo a principal, a de Pedagogia. Nela foi professor
de vários Titulares desta Academia, que a cursavam com intenção de obter
formação em Psicologia, uma vez que, no seu programa, continham várias
matérias desta área do conhecimento. Como se recorda, nos anos 40 e 50,
não havia carreira e nem curso de formação em Psicologia.

Professor Milton notabilizou-se no campo da Estatística como
instrumento de pesquisa nas áreas de Educação e de Psicologia, citando-
se como exemplo suas teses, objeto de concurso de Cátedra (1935) Da
propriedade e alcance do Método Estatístico em Educação e especialmente,
na Psicologia e sua tese de doutorado Estatística aplicada à Psicologia.
Foi promotor do Curso de Psicologia, em anos mais recentes, e suas
publicações o tornaram expoentes na matéria em que se aprofundava, cujos
livros ainda com vigência na atualidade. Deles se destacam Elementos de
Estatística Geral (1934) e Vocabulário Brasileiro de Estatística (1944).

Participou de várias pesquisas de grandes números no Brasil e também
em diversos eventos na sua especialidade. Seus importantes avanços na
Estatística Aplicada, em especial na Psicologia, foram motivos de
congratulações tanto no Brasil, quanto na Argentina e França. As razões
expostas, entre outras, motivaram a sua escolha como Patrono da Cadeira
número 6, desta Academia.

Candido Mota Filho (é16/09/1897 - �04/02/1977)
Destacou-se com igual brilho, em seus múltiplos campos de interesse:

Direito, Jornalismo, Política e Educação. Seus conhecimentos psicológicos
despontam nessas várias áreas, em especial no exercício das atividades
jurídicas, sem falar na sua atuação nos altos cargos que ocupou, como
Ministro do Supremo Tribunal e de Professor Titular da Faculdade de Direito
da USP. Grande intelectual e humano em suas ações, como a de sempre
imprimir uma abordagem sociopsicológica no entendimento do crime e da
pena, assim como na atenção preventiva na assistência ao menor carente,
fato este que se comprovou ao implantar, com pioneirismo, o Instituto de
Psicologia no então Serviço Social de Menores, sua finalidade era, segundo
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suas palavras, implantar normas de processamento científico no
entendimento do menor carente.

Dedicou-se à Psicanálise quando já seguro em suas produções
científicas. Nas biografias e memórias que escreveu, percebe-se o quanto
esses conhecimentos estiveram presentes na interpretação das histórias
de vidas, especialmente, das expressivas personalidades da época.

O seu saber e expressivo legado foram objetos de várias láureas
acadêmicas, em vida, como a de Professor Emérito da Faculdade de Direito
da USP e ter sido escolhido como Titular de renomadas Academias de
Letras, do Pen Clube do Brasil e do afamado Instituto Histórico-Geográfico.
Post-mortem continua sendo objeto de reconhecimentos, como em uma
cidade do Estado de São Paulo que leva o seu nome e de Patrono da
Cadeira número 24, da Academia Paulista de Psicologia.

Mario Yahn (é04/07/1908 - �15/03/1977)
Mário Yahn foi um psiquiatra de renome internacional, com interesses

amplos que se estenderam à Psicologia e à Psicanálise. Esta é a razão
porque foi um dos fundadores de várias entidades e associações nestas
áreas. Não as deixava ao léu, sendo nelas os primeiros Presidentes ou
Diretores, até que as mesmas se firmassem. Como exemplo, é o Instituto
de Psicanálise, por ele fundado, sendo dele o primeiro Diretor. Dedicou-
se a uma diversidade de temas psiquiátricos e neuropsicológicos até
chegar à Psicanálise e à Psicologia. Sua obra se caracterizou por estudos
científicos e publicações aliados à prática clínica. A tese de doutorado foi
exemplo de dedicação à ciência, sendo referente a um tema marcante na
época, a Sulfoterapia na Paralisia Cerebral Progressiva. O seu legado se
transcreve pela autoria de expressivas publicações, entre livros e artigos
em revistas científicas, em especial de natureza psiquiátrica,
neuropsiquiátrica e psicológica, esta última no Boletim de Psicologia,
pertencente à Associação de Psicologia de São Paulo, sendo dela um
dos fundadores. No entanto, a sua maior contribuição prática foi o empenho
que depositou para regulamentar a profissão do Psicólogo. Por esta
importante contribuição se pode deduzir o seu caráter aberto, de um
eminente cientista, diferente de alguns de seus colegas que viam no
psicólogo um competidor. Estas e outras razões o conduziram a receber o
Título de Patrono da Cadeira n. 09 da Academia Paulista de Psicologia
(resumo do artigo indicado na Tabela).
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