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II - HISTÓRIA DA PSICOLOGIA

• Resgatando a Memória dos Pioneiros:
Recalling the Memory of the Pioneers

João Toledo - Patrono da Cadeira nº 20
( 12 de maio de 1872 -  21 de novembro de 1940)

Samuel Pfromm Netto1

Cad. nº 35
Pfromm Netto Associados - PNA

Um dos mais ativos e entusiasmados promotores de conhecimentos,
ensino e práticas de natureza psicológica e pedagógica em favor da criança em
nosso meio, durante os anos que separaram as duas guerras mundiais, foi o
paulista de Tietê, João Augusto de Toledo, conhecido como Prof. João Toledo.
Muito bem informado a respeito de idéias, estudos e pesquisas que compunham
o quadro dos conhecimentos psicológicos de seu tempo, João Toledo soube
traduzi-los com rigor e elegância vernacular em vários livros, adotados em nossas
antigas escolas normais, a começar pela tradução que fez, em parceria com
Erasmo Braga, da obra de Sheridan e White Aprender a ensinar (1922). Vieram
depois os volumes que o consagraram como O crescimento mental (1925),
Escolas brasileiras (1925), Didática (1930), Planos de lição (1934) e outros –
roteiros seguros, bem fundamentados, para os que se iniciavam no magistério,
na primeira metade do século passado. Além de psicólogo, João Toledo foi
pedagogo, sociólogo, historiador, ensaísta e exerceu funções importantes no
ensino público.

Nascido em Tietê a 12 de maio de 1872 (ou em 12 de março de 1879,
segundo L. C. Melo, no seu Dicionário de Autores Paulistas, São Paulo, 1954, p.
637), formou-se como professor em 1900 na antiga Escola Complementar, depois
Escola Normal, de Itapetininga. No ano seguinte, ocupou a direção do Grupo
Escolar de Serra Negra. De 1908 a 1913 permaneceu à frente da diretoria do
Grupo Escolar de Rio Claro. Em 1913, passou a exercer o cargo de lente de
Psicologia Experimental, Pedagogia e Educação Cívica da Escola Normal de
São Carlos.

Em 1921, foi removido para Campinas, onde atuou como Professor Titular
de Psicologia e Pedagogia e como diretor da Escola Normal Oficial. Tornou-se
Inspetor Geral de Ensino em 1925 e Assistente Técnico do ensino normal em
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São Paulo em 1930. Em 1932, assumiu a direção geral do ensino no Estado.
Passou depois a integrar o corpo docente da Escola Normal da Praça da
República (posteriormente Instituto de Educação Caetano de Campos), na capital
paulista. Após aposentar-se, passou a dirigir o Instituto Dona Ana Rosa. Foi
membro ativo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como sócio efetivo
desde 1936 e como membro honorário a partir de 1942, deixando-nos
contribuições valiosas no âmbito da história, como os livros Sombras que vivem
(Tipografia Genoud, Campinas, 1923) e São Paulo: Variações sobre motivos da
história paulista (S. Paulo, Imprensa Metodista, 1939). A propósito de Sombras
que vivem, registrou O Estado de S. Paulo, por ocasião do seu lançamento,
após ressaltar que a obra constituía uma verdadeira revolução nos métodos de
ensino, que nas suas páginas Toledo “revelava toda a sua agudeza de psicólogo
e toda a sua capacidade de pedagogo”.

João Toledo faleceu na capital paulista a 21 de dezembro de 1940. É
Patrono da Academia Paulista de Psicologia, ocupando a Cadeira nº 20, que
leva o seu nome, da Academia Paulista de Educação e está a merecer um
estudo alentado de sua vida e obra. Surpreendentemente, tanto o Dicionário
Biográfico da Psicologia no Brasil (Rio de Janeiro: Imago/CFP, 2001) como o
Dicionário de Educadores no Brasil (Rio de Janeiro: UFRJ/MEC, 1999) excluíram
João Toledo, exclusão inexplicável de um dos mais notáveis estudiosos paulistas.
Fernando de Azevedo exaltou, no seu livro Ensaios, 1924-1925, o espírito liberal,
culto e livre de preconceitos de Toledo, prático e idealista a um tempo... escritor
ponderado e patriota amável, que soube como poucos compreender três mundos
essenciais: o da criança, pela psicologia, o da escola e o do ensino, pelo domínio
da didática.

Notas do Boletim Academia Paulista de Psicologia, a. XXI, nº 04/01, p. 5 e
6: António D´Ávila, em 1946, ao escrever biografia de Toledo, Polianteia do
Centenário do Ensino Normal do Estado de São Paulo, assim se expressou: A
tendência da Psicologia, sob a óptica neurofisiológica, freqüente nos anos 20,
foi incentivada, principalmente, pela instalação de Gabinetes de Psicologia
Experimental, junto às Escolas Normais. O primeiro que teve lugar foi o criado
por Ugo Pizzoli (Professor Convidado), em 1914, na Escola Normal da Praça da
República(...). Este Gabinete distinguia-se por uma variada aparelhagem para a
realização de experimentos e medidas das reações neurofisiológicas. (...) Na
sua obra Crescimento Mental, o prof. Toledo se torna independente da influência
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da época, incluindo, no seu bojo, aspectos da Psicologia como as fases típicas
do desenvolvimento mental e os desvios da normalidade, como também a
influência das instituições sociais (família, escola, Igreja, oficinas e centros de
recreação) sobre o comportamento humano. Também trata da natureza das
emoções e das capacidades mentais, como atenção, memória, percepção,
hábitos e suas respectivas medidas. Integra, ainda, referências aos conceitos
de IM (idade mental), QI (quociente de inteligência) e testes mentais. É de
destacar, nesse contexto, a influência das idéias de Dewey, de Freud, assim
como de Pfister, autores com os quais João Toledo já estava familiarizado, antes
que muitos outros. Tais contribuições constituíram, portanto, claros avanços
para os conhecimentos psicológicos e educacionais de então. Seu legado,
portanto, justificou a homenagem póstuma, atribuindo o seu nome ao Grupo
Escolar de Cerquilho - Tietê, assim como seu retrato inaugurado na Galeria dos
Diretores de Ensino, no citado Departamento de Educação. (...)

Enviado em: 02/05/2006 / Aceito em: 25/06/2006

• Contribuições ao módulo História da Psicologia do
Sistema de Ensino na BVS-Psi

Contributions to the History of the Psychology of
Teaching System at BVS-Psi

Yolanda Cintrão Forghieri1
Cad. nº 1, “Franco da Rocha”

Estão disponíveis, na Internet (www.bvs-psi.org.br/subsidios.htm), os
estudos sobre Vida e Obra de Manuel Bergström Lourenço Filho, Raul Briquet,
João Toledo e Geraldo Horácio Paula Souza. Eles fazem parte dos 40 Patronos
da Academia Paulista de Psicologia, por seu significativo pioneirismo,
representativo das raízes históricas que impulsionaram o progresso da ciência
psicológica no País. As áreas da Psicologia que mais incidem no legado desses
expoentes correspondem àquelas comuns ao currículo de graduação e pós-
graduação de Psicologia que vigoram na atualidade, razão por que os trabalhos
que se apresentam são recomendados para enriquecer a formação dos
profissionais desse ramo do saber.

Especificam-se, a seguir, as Cadeiras e as áreas de prevalência no
pioneirismo, dos Patronos citados, os autores dos estudos efetuados sobre eles
e sua localização nos Boletins da Academia:
1 Endereço para contato: Rua Estado de Israel, 847/31 - Vila Clementino - CEP 04022-002 -
São Paulo, SP. - Tel.: (11) 5571-2787 - e-mail: yolandaforghieri@superig.com.br
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