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• Medalha concedida postumamente pelo Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo por sua contribuição ao desenvolvimento da Psicologia – 1979.

9. Referência a documentos eletrônicos:
• Waeny, M. F. C. & Azevedo, M. L. B.  – João Carvalhaes; pioneiro da Psicologia

do Esporte (on line) Disponível  na Internet via   WWW.URL:http://
w w w . a p s p . o r . b r / a _ a c e r v / p i o n e i r o s / c a r v a l h a e s /
fr_carvalhaes_dados_gerais_htm . Capturado em 3 de setembro de 2006.

• Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – Biografia de J. Carvalhaes
(on line) Disponível na Internet via WWW.URL: http:// www.crpsp.org.br/
a_scerv/pioneiros//carvalhaes/fr_carvalhaes_resumo.htm . Capturado em 3
de setembro de 2006

10. Outras referências
• Acervo da Academia Paulista de Psicologia:

o Curriculum vitae de João Carvalhaes;
o Artigo de José Novaes Paternostro

Enviado em: 01/09/2006 / Aceito em: 04/10/2006

• 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

Aidyl M. de Queiróz Pérez-Ramos1

Cad. nº 30, “Geraldo Horácio Paula Souza”

Dando continuidade à inserção no citado Módulo da BVS-Psi (www.bvs-
psi.org.br/subsidios.htm) dos estudos sobre a Vida e Obra dos pioneiros da
Psicologia no Brasil, estarão disponíveis, no correspondente programa, os
estudos biográficos dos seguintes Patronos: António F. de Almeida Junior, Jean
Maugüé,  Eurípedes Simões de Paula e João Carvalhaes. Com a introdução
desses estudos no citado programa, este contará com 24 personalidades no
campo, oferecendo aos interessados um número representativo delas, o que
lhes facilitará a elaboração de investigações historiográficas da ciência
psicológica.

A seguir, apresentam-se informações gerais sobre o legado dos referidos
Patronos: suas Cadeiras, data de nascimento e morte, autores dos estudos
efetuados sobre eles, área da Psicologia de prevalência em seu pioneirismo e
as fontes no Boletim de onde procedem os pertinentes trabalhos.

1 Endereço para correspondência: Rua Pelágio Lobo 107, Perdizes - CEP 05009-020 – São
Paulo, SP. Tel. (11) 3862-1087 / Tel/Fax: (11) 3675-8889. E-mails: academia@appsico.org.br /
juanaidyl@uol.com.br
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Cadeiras Patronos Prevalência no Referências
Pioneirismo no Boletim

Antonio F. de Almeida Jr.
04 ( 08/06/1892 -  04/04/1971) Psicologia Ano XIX, n.01/00

autor: Arrigo Leonardo Angelini Educacional p.06

Jean Maugüé
17 ( 15/09/1904 -  .../.../1985) Psicologia Geral Ano XIX, n.03/99

autora: Annita de C. e Cabral p.06
(in memoriam)

Eurípedes Simões de Paula Promotor do
26 ( 15/11/1910 -  21/11/1977) progresso da Ano XX, n.02/00

autor: J. Fernando B. Lomônaco Psicologia no Brasil p.05

João Carvalhaes
22 ( 15/08/1917 -  20/03/1976) Psicologia Ano XXVI, n.03/06

autora: Hebe Boa Viagem A. Costa Desportiva p.15

Destacam-se, sinteticamente, as principais contribuições da Vida e Obra
dos Patronos ora incluídos, como estímulo para os leitores aprofundarem-se
nos correspondentes legados.

Antônio Ferreira de Almeida Junior. Com formação pedagógica e
médica, portador de vários títulos em sua carreira universitária, deixou uma
transcendente herança na área educacional no País, aliada à Medicina e ao
Direito. Com a sua experiência docente em todos os níveis do ensino, contribuiu,
e muito, para o desenvolvimento do nosso sistema escolar, participando
efetivamente de várias Comissões e Conselhos na área da Educação. Destaca-
se a que criou a Universidade de São Paulo, na qual trabalhou intensamente
como catedrático de Medicina Legal na Faculdade de Direito da USP, de 1941 a
1962. Em relação ao desenvolvimento da Psicologia no País, o Prof. Almeida
Junior, como docente da Seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da referida Universidade e da Escola de Sociologia e Política, influiu
efetivamente na formação de um grupo de profissionais, hoje psicólogos, muitos
deles, Titulares desta Academia. De sua produção científica rica e variada, deixou
importantes publicações sobre Psicologia, Educação e Direito. Dentre as
inúmeras Bancas Examinadoras em nível universitário que tomou parte,
destacam-se as de Psicologia Educacional no Instituto de Educação, aprovando,
em primeiro lugar, a eminente pioneira na área, Noemy Silveira Rudolfer (ex-
ocupante da Cadeira nº 2) em 1935 e, na USP, em 1956, na qual foi aprovado,
Arrigo Leonardo Angelini, atual Presidente deste sodalício, ocupante da Cadeira
nº 4.

Jean Maugüé, brilhante professor de Filosofia, de nacionalidade francesa,
integrou-se, a convite do Governo brasileiro, na Missão Francesa, que veio

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 3/06: 22-23



24

colaborar, em 1934, com a criação e desenvolvimento da então Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Durante dez anos
que aqui permaneceu, formou uma plêiade de discípulos, através de profundos
ensinamentos da Psicologia, como parte da Filosofia, tendência da época,
mediante análise crítica das diferentes teorias psicológicas então existentes.
Muitos dos seus alunos são titulares desta Academia.

Eurípedes Simões de Paula. Com formação universitária inicial em Direito
e posterior em Geografia e História, tornou-se um expoente como Historiador.
Adquirindo os maiores títulos acadêmicos, destacou-se na docência, pesquisa
e na intensa produção científica. Criou e editou revista na área como também
organizou e dirigiu a Associação de professores universitários de História. Foi
Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo (USP), exercendo essa função durante seis gestões e, por duas vezes,
vice-reitor da citada Universidade. Contribuiu, de forma decisiva, para a criação
do Instituto de Psicologia da USP, que viria a ser uma das principais instituições
promotoras do desenvolvimento da Psicologia no País.

João Carvalhaes. Pioneiro da Psicologia do Esporte no Brasil, cujo legado
encontra-se neste Boletim, em artigo assinado por Hebe Boa Viagem A. Costa.

• Prática psicológica em hospitais: adequações ou inovações?
Contribuições históricas

Practice of Psychology in hospitals: adequations or innovations?
Historical contributions

Leda P. P. Silva1

Aline Maria Tonetto2

William B. Gomes3

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo: Os autores oferecem um breve estudo sobre a pesquisa e a prática psicológica
em hospitais, baseada em percurso histórico. O texto organiza-se em torno de três temas:
1) aspectos que levaram psicólogos a trabalharem em hospitais gerais; 2) relações entre
o desenvolvimento da profissão como um todo e o trabalho em hospitais; e 3) contribuições
da prática hospitalar para a profissão. Os autores detêm-se no debate entre argumentos
que defendem as inovações profissionais decorrentes da prática em hospitais e que
entendem que não há inovações e sim adequações de práticas existentes. Concluiu-se
que o debate entre inovações e adequações tem sido importante para definir as

1 Mestre em Psicologia pela UFRGS e psicóloga da Prefeitura de Araranguá – SC.
2 Doutoranda em Psicologia na UFRGS.
3 Membro Correspondente da Academia Paulista de Psicologia. Professor do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFRGS e bolsista: produtividade, do CNPq. Endereço para
correspondência: Rua Gal.Couto de Magalhães 1155/601, CEP 90540-131 Porto Alegre, RS.
E-mail: gomesw@ufrgs.br
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