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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. (...)
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• 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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Cadeiras Patronos Prevalência no Referências
Pioneirismo no Boletim

Manuel Bergström Lourenço Filho
02 ( 10/03/1897 -  03/08/1970) Psicologia Ano XIX, n.01/99

autor: Samuel Pfromm Netto Educacional pp.08-09

Raul Carlos Briquet
12 ( 08/02/1887 -  05/09/1953) Psicologia Social Ano XXIV, n.01/04

autora: Margarida Holfman Windholz pp.09-14

João Toledo
20 ( 12/05/1872 -  21/12/1940) Psicologia Geral Ano XXI, n.04/01

autor: Antônio D’Ávila pp.05-07
(in memoriam)

Geraldo Horácio Paula Souza
30 ( 05/07/1889 -  02/05/1951) Psicologia Ano XXVI, n.01/06

autora: Aidyl M. Queiroz Pérez-Ramos da Saúde pp.18-28

Fotos de cada um desses Patronos encontram-se inseridas nos
correspondentes trabalhos, colocados à disposição do usuário no citado Sistema
na BVS-Psi.

São apresentadas, abaixo, algumas contribuições desses Patronos,
consideradas de maior realce como estímulo aos leitores a se aprofundarem
nos correspondentes legados.

Lourenço Filho, como era conhecido, contribuiu expressivamente para o
aumento da literatura brasileira sobre Educação e Psicologia, na tradução de
livros de importantes autores da época e, principalmente, na produção própria, o
que o tornou célebre, inclusive com as publicações: Introdução à Escola Nova,
Os Testes ABC e a cartilha UPA Cavalinho. Atualizou o ensino público no País,
criou revistas científicas, realizou numerosas pesquisas sobre testes
psicológicos e dedicou-se, de corpo e alma, ao movimento sobre a legalização
da profissão do psicólogo no Brasil e sua formação universitária.

Raul Carlos Briquet participou dos movimentos científicos e educacionais
mais importantes na sua época, sendo co-fundador da Sociedade Brasileira de
Psicanálise, promotor ativo na implantação da Universidade de São Paulo e
assinante do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”. Foi um dos precursores
do ensino da Psicologia Social no Brasil, deixando significativas produções
científicas nessa área.

João Toledo foi um incansável educador, tanto no exercício profissional,
como na participação de várias reformas no sistema educacional no Brasil.
Escreveu vários livros para fins didáticos. Dentre eles, destaca-se O crescimento

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 12-22



16

mental, publicado em 1925, no qual João Toledo transpõe as barreiras relativas
à forte tendência neurofisiológica na época, propiciando um novo rumo à
Psicologia, com ênfase nas fases do desenvolvimento psicológico, especialmente
nos aspectos cognitivos e emocionais. Fundamentou seus estudos nas idéias
de Dewey, Freud e Pfister, então desconhecidas.

Geraldo Horácio Paula Souza foi promotor incansável do
desenvolvimento da Saúde Pública no Brasil e também no exterior. De seus
trabalhos, deriva-se um leque apreciável de projeções para o progresso nas
diversas áreas da Psicologia, teorias e procedimentos científicos. Sua maior
contribuição dirige-se à Psicologia da Saúde, de grande interesse atual.
Preconizava a formação de atitudes favoráveis à preservação da saúde e à
promoção da qualidade de vida, sendo que as importantes instituições que fundava
constituíam-se como mediadores nesse progresso. Tornou-se célebre na criação
da Faculdade de Saúde Pública pertencente à Universidade de São Paulo e na
fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), agência das Nações Unidas.

Enviado em: 05/05/2006 / Aceito em: 31/05/2006

• Abílio César Borges, um psicólogo educacional no século XIX
Abilio Cesar Borges, a psychologist of education in the XX century

Nádia Maria Dourado Rocha1

Faculdade Ruy Barbosa

Resumo: Analisa o pioneirismo de Abílio Cesar Borges (1827 - 1891), educador baiano de
formação médica, como Diretor Geral de Instrução Pública da Província da Bahia, funda
colégios renovadores nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Luta contra o
analfabetismo e a escravidão no nosso país. Autor de vários livros didáticos. Sua concepção
de educação é inovadora, pois preocupa-se com a qualificação docente, a adequação do
material instrucional, na relação interpessoal professor-aluno e o ambiente aberto para o
ensino. Elabora o Aparelho Escolar Múltiplo com o objetivo de facilitar o processo ensino-
aprendizagem, o que o qualifica como precursor da tecnologia de ensino no Brasil.
Representante brasileiro em diversos eventos de educação a nível internacional. Vários
títulos e comendas lhe são outorgados por sua atuação pioneira no ensino, antecipando,
de alguma forma, o desenvolvimento de várias teorias de aprendizagem.

Palavras-chaves: Aprendizagem ativa, colégios século XVIII, pioneirismo, Psicologia
Educacional

Abstract: This article analyses the pioneer vision of Abílio César Borges (1827 - 1891), a
Bahia native educator with a medical formation who founded renewing schools in the states
of Bahia, Rio de Janeiro and Minas Gerais.He fights against illiteracy and slavery in our
1 Docente e pesquisadora de História da Psicologia. Contato: Faculdade Ruy Barbosa. R.
Theodomiro Batista, 422 - Rio Vermelho - CEP 41940-320 - Salvador, BA. Tel. res.:
(71) 3328-2228. E-mail: nrocha@ufba.br
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