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Resumo 

Neste artigo, examinam-se os discursos da psicologia destinados aos professores em formação 

sobre o mau rendimento dos alunos na escola. A partir do estudo de manuais dessa disciplina 

empregados nas escolas normais na primeira metade do século XX, busca-se identificar as causas 

associadas ao problema, assim como as recomendações para a sua superação. A análise recorre aos 

escritos de Michel Foucault sobre a análise do discurso. Ao longo do século XX, a psicologia 

ocupou uma posição central nos currículos de formação de professores. Acreditou-se que as 

descobertas sobre o psiquismo do aluno estabeleceriam bases seguras para as práticas pedagógicas. 

Essa expectativa se manifestava nos discursos educacionais desde a última década do século XIX, 

quando se procurou organizar um sistema público de ensino. As novas escolas seriadas instituíram 

a homogeneização das classes por meio da divisão dos alunos em turmas da mesma idade. As 

diferenças de aproveitamento entre as crianças logo se evidenciaram, apresentando-se como um 

problema em uma escola organizada para realizar o ensino simultâneo. Os alunos que não 

conseguiam aprender no ritmo esperado representavam um entrave para a administração do 

ensino, pois, ao mostrarem-se refratários à instrução e à moralização escolar, eram temidos como 

uma ameaça à sociedade. 

 

Palavras-chave: análise do discurso, psicologia educacional, formação de professores, manuais de 

ensino, história da educação. 

 

Abstract 

This article examines the discourses of psychology for teachers training on the problem of 

students’ failure at school. It seeks to identify the causes associated with the problem, as well as 

the recommendations for overcoming it, according to psychology textbooks employed in normal 

schools in the first half of the twentieth century. The analysis refers to Michel Foucault's writings 

on discourse analysis. Throughout the twentieth century, psychology has occupied a central 

position in teacher training curricula. It was believed that discoveries about the pupil's psyche 

would establish a secure foundation for pedagogical practices. This expectation was manifested in 

educational discourses since the last decade of the nineteenth century, when the State sought to 

organize a public education system. The new primary schools instituted the homogenization of 

classes by dividing students into classes of the same age. The differences in achievement among 

children soon became evident, appearing as a problem in a school organized to carry out the 

simultaneous teaching. Students who could not learn according to the expected pace were 

perceived as a hindrance to the administration of education system. They were feared as a threat to 

society, because they resisted instruction and school moralization. 

Keywords: Discourse analysis, educational psychology, teacher training, textbooks, history of 

education. 
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Este artigo descreve as verdades sobre o mau rendimento do aluno e as providências a 

tomar em face do problema a partir do exame de discursos da psicologia destinados aos 

professores em formação na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo, na primeira 

metade do século XX. É resultado da pesquisa intitulada A Psicologia Ensinada aos 

Professores: uma análise dos discursos dirigidos a professores em formação, que conta com 

financiamento FAPESP. A análise recorre aos escritos de Michel Foucault sobre a análise 

do discurso, especialmente A arqueologia do saber e A ordem do discurso tendo em vista 

evidenciar a articulação entre vontade de verdade e vontade de poder no recurso dos 

educadores à psicologia. Nessa perspectiva, não se pretende verificar como um 

determinado conteúdo da psicologia, uma teoria ou um conceito foi tratado pela psicologia 

ensinada aos professores, com que grau de simplificação, rigor ou correção. Não se busca 

examinar os discursos como documentos que se referem a outras coisas (a psicologia, suas 

teorias, seus conceitos, suas verdades, seus usos legítimos e ilegítimos, ou os autores, suas 

concepções, suas preocupações, seus interesses). Trata-se de examiná-los como coisas 

raras dotadas de uma história e de características próprias, como se fossem monumentos, 

cujos modos de aparição e propriedades importa compreender. Interessa analisá-los em suas 

relações com uma série de outros acontecimentos, discursos e objetos – instituições de 

ensino, criação de laboratórios, elaboração de teorias e aplicação de testes – dos quais não 

são espelhos fieis e nem cópias distorcidas.  

Os discursos da psicologia ensinada aos professores tampouco são tomados aqui como 

a descrição simplificada de conteúdos cujo sentido genuíno estaria por trás dos enunciados 

manifestos ou cuja integridade seria preciso restituir a partir do retorno às fontes originais. 

São, ao invés disso, entendidos como coisas ao lado de outras coisas, de outros discursos. 

Tendo em vista as considerações de Foucault (2004) em A arqueologia do saber, a análise 

que está sendo proposta renuncia a considerar os enunciados da psicologia transmitida aos 

professores como “‘tradução’ de operações ou de processos que se desenrolam em algum 

outro lugar (no pensamento dos homens, em sua consciência ou em seu inconsciente, na 

esfera das constituições transcendentais)” (p.138). Considera, alternativamente, que o 

enunciado 
 

seja aceito, em sua modéstia empírica, como local de acontecimentos, de 

regularidades, de relacionamentos, de modificações determinadas, de 

transformações sistemáticas; em suma, que seja tratado não como resultado ou 

vestígio de outra coisa, mas como um domínio prático que é autônomo (apesar 

de dependente) e que se pode descrever em seu próprio nível (se bem que seja 

preciso articulá-lo com algo que não seja ele). (Foucault, 2004, p. 138). 

 

Ao longo do século XX, a psicologia alcançou a posição de uma disciplina central nos 

currículos de formação de professores. Afirmou-se que as descobertas sobre a psicologia do 

aluno estabeleceriam bases seguras para as práticas pedagógicas. Essa expectativa já se 

manifestava nos discursos psicológicos e educacionais desde a última década do século 
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XIX, quando se envidaram esforços na criação de um sistema público de ensino baseado 

nos grupos escolares e nas Escolas Normais para a formação dos professores. As novas 

escolas seriadas instituíram a homogeneização das classes por meio da divisão dos alunos 

em turmas da mesma idade e com aproximadamente o mesmo nível de conhecimentos. 

Nessas condições, as diferenças de aproveitamento entre as crianças logo se evidenciaram, 

apresentando-se como um problema em uma escola organizada para realizar o ensino 

simultâneo. Os alunos que não conseguiam aprender no ritmo esperado representavam um 

entrave para a administração do ensino, pois, ao mostrarem-se refratários à instrução e à 

moralização escolar, eram temidos como uma ameaça à sociedade, propensos a se 

transformar em delinquentes ou adultos desajustados e improdutivos. 

Este texto apresenta inicialmente uma caracterização geral dos estudos científicos 

sobre o desenvolvimento humano e a desigualdade das inteligências produzidos ao longo 

do século XIX no âmbito da Biologia e áreas afins, cujos conceitos, temas e procedimentos 

foram apropriados e adaptados de diferentes maneiras nos estudos da psicologia sobre o 

desenvolvimento do aluno e suas vicissitudes na escola. Posteriormente, efetua um exame 

de cinco livros escritos por três professores que se sucederam no ensino da matéria na 

Escola Normal Caetano de Campos e no Instituto Caetano de Campos, incorporado à 

Universidade de São Paulo em 1935: Psychologia (1926) e Educação (1933) de Sampaio 

Dória, professor da matéria entre 1914 e 1924; Introdução ao Estudo da Escola Nova 

(1930) e Testes ABC para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura 

e escrita (1933) de Lourenço Filho, que sucedeu a Sampaio Dória e lecionou a disciplina 

entre 1925 e 1932 e Introdução à psicologia educacional (1938), de Noemy da Silveira 

Rudolfer, que substituiu Lourenço Filho e ocupou a cátedra de psicologia educacional até 

1954. A partir do exame desse conjunto, busca-se identificar os enunciados relativos às 

contribuições da disciplina para o trabalho escolar, as explicações relativas ao problema dos 

alunos que não aprendiam conforme o esperado e as recomendações propostas para a sua 

superação.  

 
 
Estudos científicos sobre a desigualdade das inteligências 
 

A psicologia do século XIX herdou da Aufklärung a preocupação de alinhar-se 

com as ciências da natureza e de encontrar no homem o prolongamento das leis 

que regem os fenômenos naturais. Determinação de relações quantitativas, 

elaboração de leis que se apresentam como funções matemáticas, colocação de 

hipóteses explicativas, esforços através dos quais a psicologia tenta aplicar, não 

sem sacrifício, uma metodologia que os lógicos acreditaram descobrir na gênese 

e no desenvolvimento das ciências da natureza (Foucault, 2002, p. 133). 

 

Ao longo do século XIX, as ciências naturais, em especial a Física e a Biologia, 

alcançaram um desenvolvimento expressivo, em decorrência do processo de 

institucionalização da formação de cientistas no âmbito das universidades, onde se 
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fortaleceram a prática e o ensino do método científico. Os estudos sobre o homem no 

âmbito da antropologia, sociologia e psicologia realizavam-se tomando como modelo as 

teorias e os procedimentos das ciências naturais. As investigações científicas sobre o 

desenvolvimento humano iniciaram-se no campo da Biologia. O conceito de evolução, 

associado à ideia de progresso, tornou-se central para a ciência e foi empregado na 

explicação das transformações vividas pelas sociedades, do homem primitivo ao homem 

civilizado da sociedade ocidental europeia, assim como para descrever as mudanças 

observadas nos indivíduos desde a primeira infância até a idade adulta. Boa parte desses 

estudos tinha em vista a compreensão das diferenças entre as espécies, entre os grupos 

humanos e os indivíduos comparados entre si. A concepção unitária da humanidade, 

própria do Iluminismo foi questionada por intelectuais que erigiram o conceito de raça 

como central na explicação das diferenças entre os grupos humanos. Estabeleceu-se então 

uma controvérsia entre representantes de duas perspectivas distintas empenhadas em 

explicar as origens da humanidade: o monogenismo e o poligenismo. Os monogenistas 

acreditavam que os diferentes grupos humanos tinham uma origem comum e as distinções 

entre eles eram devidas a fatores históricos. Entendiam que, por meio da educação e da 

evangelização, todas as raças poderiam alcançar o mesmo estágio considerado superior de 

civilização do branco europeu. Os poligenistas, ao contrário, sustentavam que os grupos 

humanos haviam sido criados a partir de ramos distintos, correspondentes às diferenças 

raciais. Essa segunda vertente expressava uma visão determinista da humanidade, que 

rejeitava os princípios da igualdade entre os homens. Com a publicação de A origem das 

espécies (1859), de Darwin, acabou prevalecendo a perspectiva monogenista, embora com 

efeitos de poligenismo, pois tornou-se hegemônica a interpretação segundo a qual a 

humanidade havia se formado a partir de uma origem única em um passado remoto, 

ressaltando-se, contudo, que desde então os grupos humanos haviam tomado rumos muito 

distintos, de modo que as diferenças de aptidões entre as raças eram irreversíveis. Assim 

pensava Herbert Spencer, para quem os processos de adaptação dos grupos humanos ao seu 

ambiente podiam orientar-se tanto no sentido do progresso quanto no da degeneração. 

Influenciado pelos estudos da craniometria, esse cientista empregava o princípio 

lamarkiano de uso e desuso para explicar o desenvolvimento desigual do cérebro, que, 

segundo ele, apresentava-se 30% mais desenvolvido nos homens civilizados do que nos 

povos primitivos. Essa diferença, explicava, devia-se ao seu uso mais intenso entre os 

civilizados (Schwarcz, 1993; Gouvêa & Gerken, 2010). 

É preciso considerar ainda a embriologia, campo de investigação bastante produtivo no 

século XIX, que forneceu as bases científicas para o estudo dos processos de transformação 

individual. Haeckel (1834-1919) formulou a lei biogenética ou teoria da recapitulação, 

segundo a qual a ontogênese reproduz a filogênese, ou seja, o princípio segundo o qual 

cada indivíduo reproduz as etapas de desenvolvimento da vida na Terra em seu 

desenvolvimento embrionário. A perspectiva monista do cientista estabelecia uma 

‘homologia entre os processos evolutivos naturais, psíquicos e sociais’ era também 

poligenista, ao postular que embora houvesse um único gênero humano, esse englobava 

espécies distintas e hierarquicamente ordenadas. No que dizia respeito ao desenvolvimento 
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psicológico, levou à associação entre os traços intelectuais e emocionais do homem 

primitivo às características da criança branca (Gouvêa & Gerken, 2010, p. 56). 

Nas teorias científicas do século XIX, prevaleceu, portanto, o determinismo racial. 

Afirmava-se que havia diferenças irremediáveis entre as raças; que as diferenças físicas 

correspondiam a diferenças de capacidade e de caráter entre os grupos humanos e, portanto, 

as características do grupo rácico-cultural estabeleciam limites intransponíveis para os 

indivíduos, de modo que o aprimoramento das qualidades de uma população só era possível 

por meio de intervenções nos modos de reprodução. Este era o princípio básico da eugenia, 

à que Galton, o célebre autor de Hereditary Genious, se referia como sendo a “ciência dos 

bem nascidos” e a derivação prática da teoria de Darwin, seu primo (Schwarcz, 1993; 

Gouvêa & Gerken, 2010). 

Para a produção das teorias científicas sobre o desenvolvimento humano, além do 

evolucionismo, os cientistas passaram a privilegiar a medição e outras formas de 

quantificação das manifestações e dos atributos humanos, procedimentos tidos como um 

recurso seguro para a produção de informações objetivas. Foi assim que diversos estudiosos 

dedicaram-se à medida dos crânios, como um modo científico de identificar as diferenças 

de capacidade mental entre indivíduos e grupos humanos. Galton empregou a medida dos 

corpos em sua obra Hereditary Genius (1869) sobre o caráter hereditário da inteligência. 

Na mesma época, Paul Broca (1824-1880), professor de cirurgia clínica na Faculdade de 

Medicina, em Paris, dedicava-se à craniometria, buscando confirmar a sua hipótese da 

hierarquia intelectual entre os grupos humanos. Afirmava: 
 

Em geral, o cérebro é maior nos adultos que nos anciões, no homem que na 

mulher, nos homens eminentes que nos homens medíocres, nas raças superiores 

que nas inferiores (1861, p. 304) (...) Em igualdade de condições, existe uma 

notável relação entre o desenvolvimento da inteligência e o volume do cérebro 

(p. 188) (apud Gould, 2003, p. 76). 

 

A estatística, ciência do Estado, passou a permitir tanto a realização de um diagnóstico 

do estado presente das populações, quanto, mediante o recurso ao cálculo das 

probabilidades, a realização de previsões para o futuro. A expressão “estatística social” foi 

formulada por Quetelet no livro Sur l’homme et le développement de sés facultes (1835). 

Para ele, as características humanas não eram universais, mas variavam de acordo com a 

época e a região. Sob as mesmas condições históricas e geográficas, era possível prever o 

comportamento de uma população, que obedecia a certa regularidade. O autor empenhou-se 

em definir as características do homem-padrão de diferentes nações. Assim como outros 

teóricos de seu tempo, Quetelet acreditava que o desenvolvimento das capacidades 

humanas havia progredido no decorrer do tempo histórico e que o nível máximo atingido 

pela inteligência humana manifestara-se na civilização europeia (Gouvêa, Gerken, 2010). 

As investigações científicas sobre as desigualdades de capacidade não se detiveram, 

contudo, na comparação entre brancos ocidentais civilizados de um lado, e os povos não-

brancos ou grupos nativos de outros continentes, considerados selvagens e primitivos. Tais 
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estudos também se dedicaram a identificar no interior das nações europeias níveis desiguais 

de inteligência entre os indivíduos, os quais, na prática, correspondiam às diferenças de 

condição social: 
 

Em 1830, ‘inteligente’ é uma palavra que faz furor. A inteligência, segundo o 

dicionário Laveaux, é ‘uma certa equidade da alma, que vê o verdadeiro, o justo 

e a ele se prende’. Em outro lugar ele torna preciso: ‘ora, operário... diz-se 

daquele que exerce uma profissão mecânica para a qual a inteligência não é 

absolutamente necessária. A inteligência, a aptidão para o estudo das Ciências e 

das Artes tornam-se atributos das crianças de família burguesa, família essa que 

restringe suas dimensões para assegurar aos seus o máximo de instrução e lhes 

transmitir, por inteiro, seu patrimônio econômico. As conotações do termo 

aptidão tornaram-se então progressivamente as de um dado imutável, 

permanente, hereditário, que determina o destino de um indivíduo (Bisseret, 

1979, p. 41). 

 

No início do século XX surgiram os primeiros testes de inteligência. Em 1904, o 

Ministério da Educação Pública da França pediu a Alfred Binet, então diretor do laboratório 

de psicologia da Sorbonne, que desenvolvesse um recurso para identificação dos alunos 

deficientes mentais. O objetivo era separar essas crianças e oferecer-lhes algum tipo de 

educação especial. Para atender à solicitação, Binet elaborou um conjunto de provas que 

exigiam capacidades mentais diversificadas, dentre as quais: ordenar, compreender, 

inventar e criticar. As tarefas foram criadas com o objetivo de avaliar o potencial global do 

indivíduo para a aprendizagem. Inicialmente, tratava-se apenas de hierarquizar os 

resultados obtidos nos testes; em 1908, Binet procurou associar a cada teste a idade mínima 

em que crianças normais eram capazes de realizá-lo. Desde então, a idade associada às 

últimas tarefas realizadas pela criança passou a ser indicada como a sua idade mental. Para 

verificar se o aluno era normal, adiantado ou retardado, bastava subtrair sua idade mental 

da idade cronológica. Mais tarde, W. Stern sugeriu que a subtração fosse substituída pela 

divisão, que permitia identificar a diferença relativa entre os dois valores, mais adequada 

para a avaliação do atraso ou adiantamento dos indivíduos em relação à norma. Desde 

então o resultado obtido nos testes de inteligência passou a ser designado como quociente 

de inteligência ou Q.I. (Gould, 2003). 

Binet recomendava que as crianças deficientes mentais fossem tratadas de acordo com 

a profundidade de sua deficiência. O idiota, cuja idade mental não ultrapassava os três anos, 

deveria ser encaminhado ao asilo, uma vez que sua patologia era considerada grave demais 

para que pudesse se beneficiar da educação escolar e alcançar qualquer grau de 

independência. O imbecil, cuja inteligência situava-se entre três e sete anos de idade, exigia 

avaliação minuciosa, para que fosse possível decidir caso a caso quando se tratava de 

anormal “de asilo” ou “de escola”. O débil, cuja idade mental alcançava o intervalo de oito 

a doze anos, encontrava-se mais próximo da normalidade e podia ser integrado ao mundo 

do trabalho desde que recebesse educação especial. Era designado como “anormal de 

escola”. (Pinell, 2010, p. 116; Gould, 2003). 
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Os estudos sobre a desigualdade das inteligências mencionados tornaram-se 

importantes na constituição dos discursos da psicologia transmitidos aos professores em 

formação. Nos compêndios de psicologia estudados nas escolas normais, a divulgação dos 

testes para a medida da inteligência dos escolares combinou-se de diferentes maneiras com 

as referências à teoria da recapitulação na explicação das desigualdades da inteligência, a 

partir de uma perspectiva evolutiva. Vale registrar que, no Brasil, o primeiro laboratório de 

psicologia foi instalado em 1906 no Pedagogium, por iniciativa de Manoel Bomfim, 

professor de Psicologia na Escola Normal do Rio de Janeiro. Ele viajara em 1902 para 

Paris, onde estudou a matéria sob a orientação do próprio Binet, que o auxiliou no 

planejamento do laboratório. Em 1929, Lourenço Filho traduziu para o português e adaptou 

para as crianças brasileiras os Testes para a medida do desenvolvimento da inteligência nas 

crianças, de Binet e Simon, pouco antes de formular seu próprio conjunto original de testes 

psicológicos, destinados a avaliar a maturidade para o aprendizado da leitura e da escrita, 

fruto de seu trabalho no laboratório de psicologia da Escola Normal de São Paulo, que será 

referido adiante. 

 
 
Verdades sobre os problemas de aprendizagem na escola e providências 

para superá-los: a psicologia professada na Escola Normal Caetano de 
Campos 

 
No Brasil, logo após a proclamação da República, realizou-se a reforma do ensino 

paulista, que se tornou emblemática da nova ordem. De acordo com o discurso dos 

reformadores, o novo regime político, ao entregar ao povo a direção de si mesmo, requeria 

a instrução dos cidadãos, para que suas convicções e escolhas fossem formadas em bases 

científicas. Para a nova Escola Normal foi construído um edifício majestoso na Praça da 

República, onde também se instalou a Escola Modelo anexa, para que os normalistas 

aprendessem na prática a ensinar de acordo com os preceitos do moderno método intuitivo, 

que se caracterizava pelo respeito à psicologia infantil. Importaram-se materiais didáticos e 

contrataram-se professoras formadas nos Estados Unidos para demonstrar os novos 

procedimentos na Escola Modelo, que deveria servir como uma miniatura da escola 

primária em todo o estado (Carvalho, 2011). Conforme as palavras de Caetano de Campos, 

médico carioca a quem coube a direção da Escola Normal de São Paulo, no discurso aos 

professorandos realizado em 1890: “No século em que vivemos, todas as liberdades foram 

conquistadas pela ciência. Só esta desvenda a realidade das coisas, só esta separa o joio do 

trigo, só esta nobilita o homem, só esta combate, resiste e vence” (apud Carvalho, 2011, p. 

34).  

Embora o ensino da psicologia estivesse previsto no currículo da Escola Normal de 

São Paulo desde 1892, no âmbito da disciplina Psicologia, Moral e Educação Cívica, essa 

provavelmente não chegou a ser ensinada, pois foi logo suprimida e seus conteúdos foram 

incorporados à matéria Pedagogia e Direção de Escolas. Apenas na reforma curricular da 

instrução pública de 1911, empreendida por Oscar Thompson, retomou-se a disciplina. Daí 
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em diante, o ensino da psicologia aos futuros professores passou a representar a 

modernização da formação profissional e da prática docente, por proporcionar bases 

científicas à educação. O Diretor do Ensino procurou favorecer a realização de medidas 

psico-antropométricas dos alunos, a formação de classes homogêneas e a adaptação do 

ensino às diferenças individuais. Com esses objetivos, providenciou a instalação de 

gabinetes de antropologia e psicologia pedagógica nas três escolas normais secundárias 

paulistas. Mesmo assim, na Escola Normal de São Paulo, durante a maior parte do primeiro 

período republicano, a psicologia foi ensinada aos normalistas como parte do conteúdo de 

disciplinas mais abrangentes: Pedagogia e Direção de Escolas (1893); Psicologia 

Experimental, Pedagogia e Educação Cívica (1911). Apenas em 1920, por iniciativa de 

Sampaio Dória, quando esteve à frente da Instrução Pública, a matéria que ele próprio 

lecionava desde 1914 foi desmembrada em três disciplinas independentes (Tavares, 1996; 

Monarcha, 1999). 

Sampaio Dória (1883-1964), Lourenço Filho (1897-1970) e Noemy Rudolfer (1902-

1988) sucederam-se no ensino de psicologia para os alunos da Escola Normal Caetano de 

Campos e nos deixaram livros produzidos a partir de suas experiências no ensino da 

matéria. Lourenço Filho foi aluno de Sampaio Dória, a quem dedicou Introdução ao Estudo 

da Escola Nova, e professor de Noemy Rudolfer que, por sua vez, dedicou-lhe sua obra 

Introdução à Psicologia Educacional. Os três professores estiveram entre os pioneiros do 

movimento da Escola Nova no Brasil, os signatários do Manifesto de 1932.  

Sampaio Dória estudou na Faculdade de Direito de São Paulo na primeira década do 

século XX, quando também começou a lecionar Psicologia e Lógica no antigo Ginásio 

Macedo Soares. Tornou-se professor na Escola Normal de São Paulo em 1914, no mesmo 

ano em que nela foi instalado o primeiro Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia 

Experimental do estado (Tavares, 1996; Monarcha, 1999). Ficou conhecido pela 

controversa Reforma do Ensino de São Paulo (1920), cujo propósito fundamental era 

acabar com o analfabetismo no estado. Para tornar possível a ampliação das vagas na escola 

primária, propôs a redução do curso de quatro para dois anos e a promoção automática da 

primeira para a segunda série. Na época essas medidas foram duramente criticadas por 

privilegiarem a expansão do ensino primário em relação à qualidade do ensino oferecido
1
. 

Os livros Psychologia (1926) e Educação (1933) são frutos do trabalho realizado pelo autor 

como professor da disciplina Psicologia, Pedagogia e Educação Cívica na Escola Normal, 

função em que permaneceu até 1925, quando foi sucedido na instituição por Lourenço 

Filho (Antunes, 2001).  

Lourenço Filho realizou sua formação na Escola Normal de Pirassununga, com 

complementação na Escola Normal de São Paulo, e na Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco. Entre 1922 e 1923 realizou a Reforma do Ensino do Ceará e instalou o 

laboratório de psicologia na Escola Normal de Fortaleza, para a realização de pesquisas que 

subsidiassem a formação dos professores. Em 1925 sucedeu a Sampaio Dória na cátedra de 

Psicologia na Escola Normal Caetano de Campos e na condução do laboratório de 

psicologia experimental dessa instituição, onde passou a realizar diversos estudos, 

dedicando-se especialmente ao desenvolvimento dos testes ABC para a avaliação da 
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maturidade dos alunos para o aprendizado da leitura e da escrita. Em 1930 tornou-se 

Diretor Geral do Ensino do Estado de São Paulo e, buscando uma solução para o problema 

do elevado índice de reprovações na primeira série do ensino primário, empreendeu a 

reorganização das classes escolares a partir dos resultados da aplicação dos testes ABC. No 

mesmo ano, veio a lume o livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, que se tornou uma 

das principais referências sobre os princípios do movimento escolanovista no Brasil, tendo 

sido reeditado 17 vezes até 2002 (Campos et al., 2004, p. 165). O livro Testes ABC para 

verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita foi publicado 

em 1933. 

Noemy da Silveira Rudolfer foi aluna e depois colega de Lourenço Filho na Escola 

Normal Padre Anchieta, em São Paulo. Em 1927 tornou-se assistente do mestre nas 

cadeiras de Psicologia Geral e Educacional na Escola Normal Caetano de Campos. Em 

1929 foi aos Estados Unidos estudar no Teacher’s College da Universidade de Colúmbia, 

onde tomou contato com as obras de Dewey, Kilpatrick, Thorndike, Gesell e outros autores 

ligados à psicologia educacional, cujas obras ajudou a divulgar no Brasil. De volta ao país, 

em 1931 assumiu o cargo de coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada da Diretoria 

Geral do Ensino de São Paulo, também a convite de Lourenço Filho. No ano seguinte, 

substituiu o professor na Cátedra de Psicologia Educacional e no laboratório da Escola 

Normal Caetano de Campos. Em 1935 foi nomeada professora de Psicologia do Instituto 

Caetano de Campos, incorporado à Universidade de São Paulo, cargo que exerceu até o ano 

de 1954 (Baptista, 2001, p. 337-340). Para o concurso de ingresso na instituição escreveu a 

monografia A evolução da psicologia educacional através de um histórico da psicologia 

moderna (1936) que posteriormente foi publicada como o livro Introdução à Psicologia 

Educacional (1938) que será referido adiante. 

Psychologia (1926), de Sampaio Dória, é um tratado de psicologia geral cujo conteúdo 

inclui uma apresentação da psicologia, sua definição e métodos e contempla os seguintes 

temas gerais: estados da consciência, sensações, atividade do cérebro, hábito, estados 

afetivos e representativos, linguagem, percepção, imaginação, raciocínio, conhecimento e 

verdade, atenção, memória, vontade, caráter. Embora destinado à formação de professores 

na Escola Normal, o livro não faz referências aos problemas de aprendizagem, nem sequer 

à escola. Não se trata aí da criança ou do aluno, nem do anormal. Trata-se do sujeito 

psicológico, o homem genérico e sua consciência. É no livro Educação, também produto 

das aulas de Sampaio Dória na Escola Normal, que se manifestam as aproximações entre a 

psicologia e a educação no discurso do professor. Esse livro, que apresenta as 

características de um tratado de pedagogia (Carvalho, 2010) também não dedicava um 

capítulo ao estudo do mau rendimento da criança na escola, mas afirmava que, sem o 

conhecimento das “leis fundamentais da evolução do corpo e do espírito dos educandos”, 

“a interferência do educador pode ser a mais ininteligente e desastrosa”, daí a necessidade 

de subordinar a ação educativa às leis da fisiologia e da psicologia (p. 20). Embora também 

não se detivesse no exame da criança anormal, fazia uma discussão da própria ideia de 

normalidade, no capítulo voltado ao exame da “finalidade educacional”, em que se 

afirmava: “Na educação, o primeiro dever é não anormalizar os educandos, isto é, não os 
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prejudicar. O segundo dever é beneficiá-los, isto é normalizar e superiorizar, corrigindo as 

imperfeições, e ampliando as normalidades que os educandos tiverem” (p. 34). Era preciso, 

contudo, esclarecer o conceito de normal:  
 

O desacordo começa, quando se vai fixar o conceito de normalizar e 

superiorizar. Fala-se em deficiências somáticas, fisiológicas, psíquicas, ou em 

precocidades, em homens de bem e criminosos natos. Mas, que é 

verdadeiramente um homem normal? Superior será o acima do normal. Mas 

normal que é? (p. 27). 

 

Seguia-se uma breve preleção que culminava na conclusão de que a “normalidade é a 

capacidade de adaptação às leis da vida”, que implicava na inteligência para compreender 

essas leis e vontade de observá-las e nos propósitos fundamentais da educação: corrigir e 

desenvolver a inteligência (educação intelectual) e corrigir e desenvolver a vontade 

(educação moral) (p. 34-35). Para atingir seus objetivos, a educação intelectual recorreria a 

exercícios “específicos, graduados e oportunos”, os quais, além disso, não eram arbitrários, 

mas decorrentes de “leis mentais” relativas a cada uma das funções da inteligência: atenção, 

memória, linguagem, percepção, raciocínio, imaginação criadora. (p. 56).  

No último capítulo do livro, Sampaio Dória discorria sobre a autonomia didática do 

professor, argumentando que era preciso proporcionar liberdade de decisão aos professores, 

pois só assim eles se responsabilizariam pelos resultados de seu ensino. Essa orientação 

justificava-se ainda porque, na avaliação do autor, em matéria de pedagogia, havia poucas 

verdades gerais bem estabelecidas em meio a muitas hipóteses. Sendo assim, não era 

possível assegurar que uma determinada maneira de ensinar era a única correta e, portanto, 

não fazia sentido pretender instituir a uniformização do ensino. Por outro lado, a autonomia 

didática não dispensava o professor de obedecer às “leis” do desenvolvimento infantil, que 

contraindicava, por exemplo, o “escolasticismo oco” ou o aprendizado pela simples 

memorização, sem a compreensão do conteúdo decorado. 
 

Dentro do respeito à mentalidade infantil, o professor pode ensinar à vontade, 

exerce a soberania do sim e do não. Contra as leis do espírito evolutivo dos 

educandos, não tem o professor nenhum poder justo. Não pode, por exemplo, 

admitir as tarefas de cor, porque violam as leis da linguagem, segundo as quais a 

palavra sem a sua significação é fenômeno mutilado. Contra a natureza humana, 

contra as leis da fisiologia e da psicologia, a autonomia didática seria, repitamos, 

crime ou inconsciência (Sampaio Dória, 1933, p. 424). 

 

No livro Educação, o problema pedagógico a exigir solução não eram as dificuldades 

de aprendizagem do aluno, mas sim o mau ensino, cujas causas eram diversas, mas estavam 

todas relacionadas à ignorância das leis pedagógicas ou à falta de vocação do professor. O 

autor entendia que, embora algumas de suas leis já estivessem formuladas “com rigor 

científico”, a pedagogia ainda era uma ciência atrasada, que poucos estudavam a sério. A 

verdade era tão valorizada pelo autor quanto escassa no domínio da educação. Dizia ele: “A 
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verdade tem, realmente, o prestígio de sobreviver às modas. Verdade, e não apenas 

opiniões” (Educação, 1933, do Prefácio). 

Lourenço Filho, autor de Introdução ao Estudo da Escola Nova (1930) apresentava-se 

como professor de Psicologia e Pedagogia por mais de uma década, fundador da primeira 

escola ativa de São Paulo e educador convicto de que “as escolas de nosso tempo estão 

muito aquém do que já deveriam ser” (p. XII). Seu livro consiste na transcrição de um 

curso realizado pelo professor no Instituto de Educação e tem como objetivo apresentar um 

“plano de topografia geral, em escala reduzida” do movimento da Escola Nova. Está 

organizado em cinco lições: “Que se deve entender por escola nova?” corresponde à 

primeira lição; “Os sistemas da educação renovada” desenvolve-se nas três lições seguintes 

e “Questões gerais de aplicação” consiste na conclusão do compêndio. Segundo Carlos 

Monarcha, “Desde o lançamento, Introdução ao Estudo da Escola Nova, tornou-se um dos 

livros-chave do ideário, então ascendente, chamado de Escola Nova, com seu apelo 

inescapável por uma educação em moldes científicos e modernos” (Monarcha, 2010, p. 65). 

Nessa obra, Lourenço Filho reproduzia um enunciado recorrente à época, segundo o 

qual a pedagogia voltava-se para a filosofia em busca de estabelecer os fins da educação, 

para oferecer respostas à questão “Que deve ser o homem?” E recorria aos conhecimentos 

científicos da biologia e da psicologia, em especial a psicologia genética, para responder a 

pergunta que se seguia à anterior: “como obter esse tipo de homem?” (p. 19). Adepto da 

perspectiva funcional, o autor afirmava que o aprendizado era movido sempre por uma 

necessidade, pela exigência de resolver uma situação problemática (p. 182). Nesse livro, a 

crítica ao ensino enciclopédico fundamentava-se na ideia de que os programas deveriam ser 

formulados não segundo um “plano lógico abstrato”, mas de acordo com os conhecimentos 

da psicologia sobre a evolução dos interesses da criança (p. 195), cujo desenvolvimento era 

compreendido à luz da teoria da recapitulação: 
 

Era pelo animal e pelo selvagem que se vinha explicar a criança, e pela criança 

que se vinha a explicar o homem. A psicologia infantil e a psicologia dos povos 

de civilização primitiva explicavam igualmente um grande número de casos de 

anormalidade. Nascia, assim, uma larga compreensão genética, com base 

biológica, em que a ideia de evolução vinha alterar a de simples crescimento (p. 

36-37). 

 

Conforme o autor, a psicologia, graças ao recurso dos testes, podia contribuir para os 

mais variados aspectos do trabalho escolar, mas sobretudo para dois fundamentais: a 

organização de classes homogêneas quanto à capacidade dos alunos e o estudo das 

diferenças individuais que tornava possível o ensino “seletivo e diferenciado” tendo em 

vista as características e necessidades das crianças. Os testes permitiam ainda realizar a 

identificação dos anormais de inteligência e dos super-normais, para quem se requeriam 

classes ou escolas especiais e organizar a orientação e a seleção profissional, por meio da 

classificação científica das capacidades, temperamentos e aptidões (p. 16-17). 

Para enfrentar o problema do elevado índice de reprovações no primeiro ano da escola 
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primária, que ultrapassava os 30% na cidade de São Paulo entre 1928 e 1930, Lourenço 

Filho criou um teste psicológico, cuja apresentação foi feita no livro Testes ABC para 

verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita (1933). 

Tratava-se de oito testes que mediam a “maturidade” das crianças para o aprendizado da 

leitura e da escrita e cujos resultados distribuíam-se na forma de uma curva normal, a partir 

da qual era possível dividir a população em três grupos ‘homogêneos’ de crianças: fortes, 

médias e fracas. Esses testes eram apresentados, portanto, como a possibilidade de 

estabelecer uma classificação inicial dos alunos ingressantes na escola primária, que 

ofereceria aos professores uma base mais segura para o início do trabalho. Os resultados 

dos alunos nos testes permitiam prever ainda o tempo necessário à aprendizagem da leitura 

e da escrita, em condições ‘normais’: o grupo forte seria capaz de aprender a ler e a 

escrever sem maiores dificuldades em apenas um semestre, o grupo médio aprenderia 

normalmente no prazo de um ano letivo e o grupo fraco não conseguiria aprender no prazo 

estabelecido a não ser em condições especiais, com atendimento individualizado e em 

classes com número reduzido de alunos. Os testes ABC eram apresentados como um 

recurso simples, rápido, eficiente e econômico. Em apenas oito minutos, aproximadamente, 

era possível identificar o grau de maturidade de uma criança para o aprendizado da leitura e 

da escrita e prever o tempo e os recursos necessários para ensiná-la a ler e a escrever (Lima, 

2007, p. 146). 

Na obra de Lourenço Filho, o mau rendimento escolar era percebido como um 

problema resultante do desajustamento entre os programas e métodos de ensino e as 

características e possibilidades dos alunos. Nesse sentido, o autor aproximava-se de seu 

mestre e amigo Sampaio Dória. Ao mesmo tempo, distanciava-se do seu antecessor ao 

depositar grande confiança na escola renovada e na psicologia experimental, ciência que, 

graças ao recurso dos testes, permitia mensurar as capacidades e aptidões das crianças e, 

assim, favorecer a adaptação do ensino às possibilidades e necessidades individuais dos 

alunos. 

Ao se tornar professora de Psicologia Educacional na Escola Normal Caetano de 

Campos, Noemy da Silveira Rudolfer sentiu-se desnorteada diante da dispersão dos pontos 

de vista da psicologia, da diversidade de escolas que a caracterizava. Sentiu-se então atraída 

pela investigação histórica da disciplina, a partir da qual concluiu que a adequada 

compreensão das psicologias modernas depende do estudo de sua evolução histórica e que, 

dada a multiplicidade das orientações psicológicas existentes, a melhor alternativa era a 

adoção de um “ponto de vista eclético”. Entendeu ainda que o método científico e seu 

aperfeiçoamento ao longo do tempo era o que tinha produzido os melhores resultados. Seu 

livro Introdução à psicologia educacional, publicado pela primeira vez em 1938, é produto 

de seus investimentos nessa direção. Depois de um breve capítulo introdutório dedicado à 

“Definição, objeto e método da psicologia educacional” e de outros dois capítulos 

dedicados à evolução da psicologia geral e seu desenvolvimento associado ao progresso 

científico, passa-se a exposição da história das diferentes correntes psicológicas que 

contribuíram para o desenvolvimento da psicologia educacional, desde o empirismo de 

Locke, do século XVII até os novos desenvolvimentos das teorias sobre a aprendizagem no 
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século XX. A autora definia a matéria como sendo “a parte da psicologia que se ocupa em 

aplicar seus princípios e leis ao comportamento do indivíduo, quando sob ação educativa” 

(1961, p. 2). 

Assim como Lourenço Filho em Introdução ao Estudo da Escola Nova, Rudolfer 

examinava as relações entre a psicologia e a educação referindo-se inicialmente à educação 

e seus problemas fundamentais: o primeiro consistia em saber quais as transformações que 

a educação deveria realizar nos indivíduos; o segundo dizia respeito aos “fatores mais 

propícios à produção dessas mudanças”. E acrescentava ainda outros dois: “Ocupa-se, o 

terceiro, da maneira de ser dos indivíduos nos quais se vão operar as mudanças. E o quarto, 

diz respeito aos meios melhores e mais econômicos a empregar, a fim de assegurá-las” (p. 

2). Reformulava o tradicional enunciado acerca dos fins e dos meios da educação, 

detalhando a parte que cabia à cada disciplina no currículo de formação de professores. Era 

à filosofia que cabia determinar os fins gerais da educação e à sociologia os seus fins 

específicos, conforme as necessidades do meio social. Quanto ao segundo problema, de 

saber que fatores eram mais propícios às mudanças desejadas, recorria-se à biologia 

educacional, à sociologia educacional e à psicologia educacional. A biologia e a psicologia 

também contribuíam para o esclarecimento das maneiras de ser dos indivíduos a serem 

transformados pela ação educativa, e a psicologia participaria ainda nas decisões relativas 

aos melhores métodos de ensino a empregar. 

Os capítulos “O evolucionismo e o interesse pelas diferenças individuais” e “A 

psicologia da criança e suas contribuições à psicologia educacional” evidenciavam a 

importância da teoria da recapitulação e do evolucionismo de Spencer nos estudos da 

psicologia sobre o desenvolvimento da criança. A propósito da obra de Stanley Hall, a 

autora afirmava que seu prestígio estava relacionado a sua apropriação dessas teorias para 

explicar o desenvolvimento da criança: 
 

Sobre esses fundamentos, Hall expõe no seguinte princípio essa herança: a 

criança passa por uma série de estádios semelhantes aos da vida da espécie. 

Passa, como a espécie, por um período de caça, de construção, de coleção, de 

pastoreio. Igualmente, interpreta os jogos da criança como sendo o exercício 

daquelas atividades próprias do estádio cultural a que corresponde o seu próprio 

estádio. A educação, portanto, deve, no seu entender, consistir em oferecer-se à 

criança as oportunidades para expansão desses impulsos característicos de cada 

época de desenvolvimento, com o seu ciclo inevitável de instintos e de 

interesses. Foi da psicologia comparativa que ele tirou a noção da evolução dos 

instintos, assim como colheu, da biologia, a teoria da recapitulação (Rudolfer, 

1961, p. 142). 

 

Esse compêndio dedica um capítulo à “Psicologia do anormal no século XIX e suas 

contribuições à psicologia educacional”, em que a autora apresenta um histórico do estudo 

e dos tratamentos dispensados aos anormais. O texto principia com uma referência ao 

“naturalismo em psicologia”, em seguida discorre sobre o trabalho psiquiátrico de Pinel, 

fazendo referência à mítica narrativa da libertação dos loucos das correntes que os 
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mantinham aprisionados em Bicêtre e ao trabalho de classificação das doenças mentais, 

iniciado por Pinel e continuado por Esquirol, seu discípulo. Depois disso, apresentam-se as 

tentativas de educar crianças anormais realizadas por Itard e Seguin, com quem, conforme 

Rudolfer, tem início a educação pública desses alunos e o estabelecimento dos graus de 

deficiência – idiotia, imbecilidade, atraso mental - que se tornaram referências duradouras 

na área, graças à escala métrica da inteligência desenvolvida por Binet, a quem é dedicado 

o capítulo seguinte do livro. Esse descreve a história da criação dos testes de inteligência e 

conclui afirmando que, graças à sua formulação, a psicologia educacional passou a “contar 

com dados objetivos para formulação de princípios de organização de agrupamentos 

homogêneos de alunos e para conhecimento dos mesmos” e ainda que “Em virtude desses 

princípios decorrentes da mensuração da inteligência, há maior possibilidade de adequação 

do ensino às diferenças individuais; logo, de maior rendimento escolar” (Rudolfer, 1961, p. 

201). 

Introdução à Psicologia Educacional descreve a história da psicologia e de suas 

contribuições à psicologia educacional como um processo evolutivo, orientado pela busca 

da verdade e caracterizado pelo aperfeiçoamento dos procedimentos científicos. 

Considerava-se que os conhecimentos acerca dos problemas de aprendizagem, assim como 

a própria disciplina, vinham progredindo, mas deveriam avançar ainda mais no futuro. 

Assim como nos textos de Sampaio Dória e de Lourenço Filho, o livro de Noemy Rudolfer 

expressava a convicção de que a superação do problema dependia da adequação científica 

do ensino às capacidades dos alunos. 

 
 
Considerações finais 
 

A psicologia encontrou nas Escolas Normais espaço propício à produção e à 

divulgação de seus conhecimentos, tendo sido valorizada especialmente por sua suposta 

capacidade de explicar cientificamente as causas do aprendizado insuficiente e do mau 

comportamento de parte dos alunos e de prover os professores com orientações para 

enfrentar esses problemas. No ensino da matéria para normalistas, inicialmente prevalecia o 

estudo teórico dos fatos ou estados da consciência, tais como: memória, associações, 

sensações, inteligência e afetividade, num discurso aproximado da filosofia e da lógica. As 

referências às questões educacionais ainda eram escassas. Gradativamente os compêndios 

da matéria passaram a reservar cada vez mais espaço à psicologia experimental, dedicada 

ao estudo da inteligência e sua medida por meio dos testes e à classificação das crianças 

consideradas anormais e às aplicações da psicologia à educação, por meio da descrição do 

desenvolvimento infantil e dos aspectos psicológicos relacionados à aprendizagem. 

No conjunto de livros que se tratou de examinar, evidencia-se a recorrência do 

enunciado segundo o qual era preciso promover a renovação do ensino em bases científicas, 

ou seja, por meio da adequação dos programas e dos métodos às características dos alunos. 

Daí a valorização do recurso à psicologia, como ciência biológica em condições de 

estabelecer as verdades sobre o desenvolvimento da criança, mensurar sua inteligência e 
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identificar suas aptidões por meio dos testes. 
 

Notas 

 
1.
 Uma discussão dessa reforma é apresentada por André Paulilo e Natália Gil, no artigo “Os problemas que 

os números configuram e os usos das estatísticas de educação (Brasil, 1910-1938)” deste dossiê. 
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