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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse pela história das instituições escolares como um todo sempre foi muito 

presente ao longo da minha trajetória universitária, iniciada em 2003 após ingresso no curso 

de Pedagogia, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Durante a graduação, 

tive a oportunidade de fazer parte da equipe de bolsistas e pesquisadores do Centro de 

Memória da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (CME/FE-

USP) e de me envolver com diversos projetos ligados à memória e à preservação do 

patrimônio público escolar. 

Dentre os mais importantes para meu desenvolvimento pessoal, profissional e 

acadêmico, destaco o projeto “A Escola Normal Padre Anchieta: Lugar de memória para uma 

história educacional paulista”, realizado pelo CME-FEUSP, sob a coordenação da Profa. Dra. 

Marta Maria Chagas de Carvalho e tendo na vice-coordenação a arquivista e Dra. Iomar Zaia. 

Esse projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) e ocorreu entre os anos 2007 e 2009 na Escola Estadual Padre Anchieta, 

situada no bairro do Brás, em São Paulo. A finalidade primordial desse projeto foi criar, com 

a participação da comunidade escolar, um Centro de Memória Escolar, utilizando 

documentação e mobiliário de valor histórico dessa instituição que, em seus primórdios, 

obteve destaque como a primeira escola Normal da capital paulista destinada exclusivamente 

á formação de professoras para o curso Primário.  

Essa escola foi criada em 24 de dezembro de 1912, pela Lei 1.359, e habilitava, a 

princípio, exclusivamente pessoas do sexo feminino. Atualmente, oferece em três períodos os 

cursos do tipo Fundamental II (5º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e EJA Ensino 

Médio e EJA Ciclo II – correspondente ao Ensino Fundamental de 2º ao 4º Termo.  

Apesar de já ter concluído o curso superior em 2006, minha participação no projeto foi 

possível devido ao apoio da FAPESP, que concede bolsas de nível técnico para alunos 

graduados preocupados em ingressar no Mestrado se vincularem a atividades de pesquisa em 

sua área de interesse.  

A iniciativa contou também com a participação de bolsistas de Aperfeiçoamento 

Pedagógico, de Iniciação Científica, de Pré-Iniciação Científica (alunos do Ensino Médio da  
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rede pública de ensino), além de outros integrantes da equipe do CME-FEUSP e alunos da 

escola que, mesmo não estando formalmente vinculados ao projeto, dispensaram parte do seu 

tempo para colaborar nas atividades.1  

Simultaneamente, como parte da minha colaboração em todas as etapas do processo 

arquivístico, pedagógico e científico do projeto, realizei inúmeras consultas nos documentos 

disponíveis no acervo da escola, em busca de fontes e temas que justificassem a submissão de 

uma pesquisa de Mestrado que pudesse realizar meu desejo de prosseguir os estudos 

acadêmicos, ao mesmo tempo em que poderia atender as exigências da própria FAPESP, em 

relação aos resultados esperados no fim da duração de minha bolsa.  

Em determinado momento do processo de organização do acervo da escola, me 

deparei com o livro Organização de museus escolares, publicado em 1937, pela Empreza 

Editora Brasileira. Ao lê-lo, fui surpreendida pela riqueza de informações contidas em suas 

186 páginas, as quais relatam com riqueza de detalhes uma experiência pedagógica em torno 

da criação de um museu escolar, composto principalmente por jogos e quadros auxiliares ao 

ensino, realizada em 1936, por alunas do 2º ano do Curso de Formação Profissional do 

Professor da Escola Normal Padre Anchieta durante as aulas de Prática de Ensino, confiadas a 

professora assistente Leontina Silva Busch, autora do livro. 

No primeiro contato com o livro, surgiram diversos questionamentos relacionados à 

origem e ao desenvolvimento da proposta e passei a me perguntar: Afinal, qual teriam sido o 

impacto, a receptividade e a movimentação desse museu na escola? Teria havido continuidade 

no uso e na confecção dos materiais que o compunham nos anos subsequentes ou foi apenas 

uma experiência de curta duração? Qual teria sido a relação entre a metodologia das aulas e o 

itinerário de formação da professora Busch? Como, de fato, aconteceu a utilização desses 

materiais nas aulas práticas com os alunos do curso primário modelo? Houve influência e 

apoio dos órgãos governamentais ou teria sido uma iniciativa isolada, originada a partir da 

vivência profissional da própria professora?  

Devido à proeminência dada ao termo “museu”, tanto no título quanto nas descrições 

inseridas no livro, a princípio, pretendi adotar como eixo central do trabalho exclusivamente 

                                                           
1 Participaram do projeto: Rubens Massao Taira (FAPESP/Técnico Nível III); os professores da EE Padre 
Anchieta, Eujácio Roberto Silveira e Neuza Lizzi Ferreira Monteiro (FAPESP/Aperfeiçoamento Pedagógico 
nível II); a aluna de graduação da UNIFESP Fernanda Giannini (PIBIC/Iniciação Científica); quatorze alunos do 
Ensino Médio das escolas públicas EE Wilson Roberto Simonini, EE Prefeito Engenheiro Celso Daniel e EE Jd. 
Sônia Maria (Santander/Pré-Iniciação Científica); além de integrantes da equipe do CME-FE/USP (Marcelo 
Figueiredo de Meneses, Nathália Luque Vazquez, Sadhu Abraham Vicencio Andrade, Victor Yuji Shirai e Maria 
Cristina Moreira da Silva) e alguns alunos (Fernando Silva Queiroz de Oliveira, Fernanda Cristina Queiroz de 
Olivera, , Ivonne Ângela Zarsuri Escobar, Franz Roberto Zarsuri Escobar e Bruna S.) e funcionários da EE Padre 
Anchita que não tiveram vínculo formal com o projeto. 
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os museus escolares. Todavia, ao entrar em contato com a perspectiva teórico-metodológica 

de André Chervel (1990), ficou clara a fertilidade de uma abordagem apoiada em 

contribuições da História das Disciplinas Escolares, em virtude da estreita relação entre a 

estruturação do Museu Didático, assim nomeado por suas organizadoras, e o desenvolvimento 

teórico-prático dado pela professora Leontina ao ensino do tema da organização de museus 

escolares, constantemente incluído no programa de ensino elaborado por ela, para as aulas de 

Prática de Ensino do curso Normal (BUSCH, 1937a, p. 5).  

Assim, surgiram novas questões e passamos também a nos perguntar como se teria 

configurado a Prática de Ensino nessa escola, na década de 1930, e se as prescrições legais 

acerca de seus conteúdos, propostos no período, foram aplicadas efetivamente. Pois, ao 

investigar a relação entre o que foi estabelecido como finalidade para os conteúdos de ensino 

e o que havia sido efetivamente ensinado e aprendido nas aulas, como sugere Chervel (1990), 

haveria de fato contribuição para estudos vinculados à História das Disciplinas Escolares.  

As sugestões fornecidas pela banca docente no exame de qualificação – composta pela 

Profa. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto e pela Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo – 

demonstraram que a pesquisa que eu fazia era ambiciosa demais para as delimitações desse 

nível de trabalho. Acrescente-se a essa crítica a descoberta de novas fontes, consideradas 

fundamentais para a elucidação de fatos ocorridos no período. Então, apesar de as pesquisas 

terem servido de base para a configuração do trabalho apresentado, ficou estabelecido que, ao 

invés de aprofundar a questão, focando na temática dos museus ou aplicando o conceito de 

disciplina escolar – tal como proposto por Chervel (1990) –, os esforços da investigação 

seguiriam no sentido de tentar compreender as contribuições de Leontina Silva Busch à 

prática docente. Ela, como já foi exposto, ministrava aulas de Prática de Ensino, no Curso de 

Formação Profissional de Professores, na Escola Normal Padre Anchieta e teve papel 

importante na elaboração e execução de um programa de ensino, em 1936, voltado para a 

organização do Museu Didático, composto por materiais confeccionados pelas próprias 

normalistas para serem utilizados nas aulas práticas, tal como contido no livro Organização 

de museus escolares.  

Para compreender de maneira mais eficaz as práticas da Professora Leontina, foi 

fundamental a realização de levantamentos complementares no período de 1934 e 1939, 

momento durante o qual a professora ocupou o cargo de assistente da 1ª Seção de Educação. 

Nesse sentido, o livro Organização de museus escolares, publicação mais significativa 

dessa professora, representa, sob a ótica adotada por esta pesquisa, um produto opulento das 

aulas de Prática de Ensino ministradas por ela em 1936.  



7 
 

Esse material é complementado com outros artigos de sua autoria, publicados àquela 

época em periódicos de ampla circulação no campo educacional paulista. Apesar de, nesta 

dissertação, ser dado enfoque maior somente às contribuições que esclarecem com mais 

profundidade a vivência docente de Leontina Silva Busch, no que diz respeito à Prática de 

Ensino, listo na sequência os títulos dos periódicos e dos artigos identificados, para oferecer 

uma noção de sua produção intelectual na imprensa:  

a) Revista de Educação: Sugestões e planos para o ensino da leitura (1934); Sugestões 

e planos para o ensino da leitura (1934); O ensino da linguagem escrita, planos e sugestões 

(1935); Em torno do programa de Prática de Ensino (1936); Código de autogoverno das 

professorandas da Escola Normal Padre Anchieta (1936); O ensino da linguagem escrita em 

3º e 4º anos primários – planos de aulas (1937); Plano de puericultura para o 4º ano primário – 

Contribuição apresentada ao 1º Congresso Brasileiro de Saúde Escolar: O ensino de 

puericultura para o 4º ano primário (1943);  

b) Educação: Necessidade de orientação pedagógica (1944);  

c) IDORT: Racionalização no preparo dos livros didáticos (1937);  

d) Anais do I Congresso Nacional de Saúde Escolar: O ensino de Puericultura para o 

4º ano Primário (1941);  

e) Coletânea. Secção de Propaganda e Educação Sanitária (SPES): Leituras para 

crianças; A adolescência é idade perigosa; A higiene na Escola Primária; Orientação de leitura 

infantil; Valores de uma excursão escolar; A formação moral e a disciplina; A vigilância na 

conduta escolar; Crianças instáveis; As doenças e as faltas escolares; O uniforme escolar e 

suas vantagens; Escrever direito; O professor e a vigilância da saúde dos escolares; Milagres 

de uma sopa escolar (Período provável: 1925 a 1941). 

É evidente que, apesar do empenho dispensado a esse levantamento, não está 

descartada a possibilidade de haver outros textos não contemplados nesta investigação, 

sobretudo, devido ao fato de essa professora ter exercido paralelamente a função de articulista 

em diferentes periódicos, como é o caso de O Limeirense, cujos textos não puderam ser 

recuperados. 

Um ponto importante na definição da linha de pesquisa foi a verificação do que estava 

sendo nomeado como “museu escolar”, identificando a forma como esse espaço era entendido 

e as orientações contidas na legislação sobre como eles deveriam ser organizados naquele 

período.  

Notou-se que o termo “museu escolar” era, em diversas ocasiões, utilizado de maneira 

genérica e servia para designar diferentes tipos de museus, cuja similaridade residia no fato de 
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estarem vinculados diretamente a instituições escolares ou as suas atividades. No entanto, a 

utilização do termo também servia para estabelecer uma distinção entre os museus infantis, 

daqueles designados a apoiar os professores no exercício da sua profissão. 

Nesta lógica de nomeação, os primeiros eram chamados de museus escolares e 

serviam para apoiar as demandas escolares do ensino das crianças.  Já estes últimos eram 

classificados em diferentes textos como museu de educação (FELGUEIRAS, 2011), museu 

central (Decreto nº 5.884/1933), museu pedagógico (BUSCH, 1937a), museu pedagógico 

central (BACKHEUSER, 1934, p. 297). 

Segundo Felgueiras (2011, p. 71), os primeiros museus de educação procuravam 

manter em suas vitrinas novidades e saberes do campo educativo, como “teorias e métodos de 

ensino, livros, coleções de materiais (alguns para estudos experimentais em educação), 

mobiliário e normas de higiene”, enquanto os museus escolares incluíam coleções de 

materiais adequados às lições de coisas, dando origem ao ramo de produção de quadros 

parietais impressos e a conjuntos de amostras diversas (sementes, rochas, animais 

embalsamados etc.).  

No Código de Educação (Decreto nº 5.884/1933), documento norteador das práticas 

escolares durante a década de 1930, há a definição de três tipos de museus: o de classe, o de 

escola e o central. Esta mesma diferenciação será usada por Backheuser (1934, p. 297-298) 

dois anos depois em Técnica da Pedagogia Moderna, livro citado por Leontina no manual 

Organização de museus escolares, como portador do texto mais completo sobre o tema. 

Ambas as fontes mencionadas defendem que o museu de classe, situado no interior da 

sala de aula, seria feito com materiais trazidos pelos alunos para as atividades diárias ou com 

os trabalhos resultantes das atividades cotidianas das crianças.  

O museu de escola ocuparia uma sala própria no prédio do educandário, pois 

englobaria, além de exemplares de matérias primas e produtos manufaturados da região, os 

trabalhos mais significativos das diversas classes do estabelecimento, servindo para toda a 

comunidade escolar e social.  

Por sua abrangência, o museu central seria uma “obra de cooperação entre todas as 

instituições sociais” (Decreto nº 5.884/1933, art. 117), centrada na figura do chefe do Serviço 

de Bibliotecas e Museus Escolares do Departamento de Educação que teria a responsabilidade 

de organizá-lo e geri-lo. 

Leontina por sua vez complementa a discussão especificando museus correlacionados 

exclusivamente às atividades exercidas nas escolas Normais, não mencionados por 

Backheuser (1934) ou pela legislação.  
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Consta em seus escritos que caso esta escola mantivesse três cursos sobrepostos, ou 

seja, o primário, o secundário e o de formação profissional, a mesma poderia contemplar um 

museu de grande amplitude para cada um deles. Cada qual com instalações próprias e 

propostas diferenciadas de acordo com a particularidade destes cursos. Deste modo, sugere a 

existência do museu de Escola Primária, o da Escola Secundária e o Museu Didático do Curso 

Profissional.  

Leontina recomendava que estes museus fossem divididos internamente por seções 

capazes de respeitar as matérias, o grau do curso ou a natureza específica dos materiais que o 

compusessem. O Museu Didático, por sua especificidade, poderia fundir-se com o Museu da 

Escola Primária. (BUSCH, 1937a, p.57-58).  

Como a própria nomenclatura indica, o último museu citado foi o modelo criado e 

experimentado pela professora no ano de 1936. O Museu Didático da Escola Normal Padre 

Anchieta proposto por Leontina, apesar de manter algumas semelhanças com os museus de 

educação, citados por Felgueiras (2011), ou com o museu central, mencionado no Código de 

Educação, era portador de identidade própria, constituindo-se “[...] mais pelo seu cunho 

prático próprio, um curso de aprendizagem de preparação e de administração de museus 

escolares” (BUSCH, 1936a, p. 59).  

Este museu era formado principalmente por materiais auxiliares ao ensino, de uso 

prático e cotidiano, como planos de ensino ajustados à metodologia herbarteana, ao Método 

de Projetos proposto por Dewey ou pelo sistema Decroly. O Museu Didático da Escola 

Normal Padre Anchieta também incluía álbuns, quadros murais, mapas-relevo em massa 

plástica, maquetes, dicionários de alfabetização, além de centenas de jogos de ensino e 

cartazes que serviam para a motivação do aprendizado das crianças sobre leitura, escrita 

cálculo, geografia, história, etc. (Diário Popular, 2/12/1936, in BUSCH, 1937a, p. 170). 

O uso dos termos “jogo” para nomear o que, à primeira vista, se revelava como 

exercícios escolares e materiais de ensino foi outro fator considerado na pesquisa. Segundo 

Kishimoto (2011, p. 18), a própria definição da palavra jogo sugere inúmeras possibilidades 

de interpretação, dificultando a precisão de seu significado. Porém podem-se apontar alguns 

traços comuns que o distingue como o fato de ser uma atividade prazerosa, voluntária, com 

fim em si mesmo e com um caráter improdutivo. Desse modo, não há uma preocupação com 

um resultado final, já que o importante é o processo em si, e não, a aquisição de 

conhecimentos ou de habilidades específicas (BROUGÈRE, 1998; KISHIMOTO, 2011). 

No contexto das aulas de Prática de Ensino investigadas, o jogo assume um papel 

específico que lhe é imputado em seu tempo e em seu local de uso. Era destinando não 
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somente a satisfazer as necessidades lúdicas da criança, mas também, a atender as exigências 

educativas intrínsecas da escola. Analisando a metodologia adotada nas aulas, notou-se 

claramente a aparição do jogo como uma atividade dirigida, proposta e controlada pelas 

professoras, restando à criança apenas a possibilidade de repetir o que foi ensinado, ou seja, 

“[...] do jogo, resta apenas a estrutura, o aspecto exterior [...].”, pois “[...] toda a iniciativa 

infantil é negada [...].” (BROUGÈRE, 1998, p. 124).  

Características como as citadas por Kishimoto (2011) anteriormente, associadas 

comumente ao jogo como a liberdade e a improdutividade, são anuladas quando seu uso é 

imposto no momento da sala de aula e lhe são acrescentadas finalidades instrutivas, como o 

aprendizado da escrita, do cálculo e da história.  

Essas “adaptações” nas características originais do jogo são justificadas por Kishimoto 

(2011, p.19), ao declarar que “[...] enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido 

que cada sociedade lhe atribui [...].”. Essa seriedade e a utilidade do jogo como recurso 

pedagógico de auxílio ao ensino surgem com a revolução romântica, iniciada no século XIX. 

Esse movimento cultural trouxe consigo uma nova concepção de criança e de natureza, 

permitindo o rompimento de antigas relações tradicionais, as quais, até então, mantinham em 

oposição o jogo e à educação (não sério versus sério). Assim, se inaugurava uma nova fase na 

história dos jogos infantis, cujos principais representantes foram filósofos e educadores como 

Jean-Paul Ritcher, Hoffman e Fröebel (BROUGÈRE, 1998).  

A Escola Nova, por sua vez, ao centralizar a educação na criança e lhe dar o papel de 

guia de si mesma, tentou a todo custo valorizar a espontaneidade infantil e favorecer todas as 

suas manifestações, mostrando-se predisposta não só a abrir um espaço para o jogo na escola, 

mas também, dando-lhe papel de destaque. No entanto esse movimento traz consigo 

paralelamente “[...] outra tendência, que é a de transformar a atividade lúdica espontânea da 

criança em um trabalho com as características do jogo.” (BROUGÈRE, 1998, p. 136).  

A oposição entre o jogo e o trabalho é anulada e se cria uma nova forma de atividade, 

chamada por Roger Cousinet como “trabalho-jogo”, entendendo-se, assim, o jogo como uma 

primeira forma de trabalho (BROUGÈRE, 1998, p.136-7).  

Desse modo, entende-se facilmente a ilusão criada pela escola, para atrair a criança 

para as atividades pedagógicas, dando um aspecto de jogo a exercícios escolares “[...] 

explorados com tino psicológico, de modo a despertar facilmente e manter gostosamente a 

atividade dos escolares.” (BUSCH, 1937a, p. 143).  
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Ocorre que, nas argumentações de Dewey, Cousinete ou Decroly, cujo sistema e 

métodos foram adotados na organização do Museu Didático, jogo e trabalho são palavras que 

têm apenas um sentido: 

  

O termo jogo é, assim, totalmente retrabalhado no contexto escolar, 
para designar algo diferente. [...] O importante é dispor as coisas de modo 
que a criança seja atraída para atividades (jogos ou trabalho, não importa 
como o chamemos, desde que suscite o esforço e sejam educativos) que 
estimulem seu desenvolvimento intelectual, moral e social. Em torno do 
termo “jogo educativo”, que sem dúvida só é jogo por analogia, há um 
deslizamento de vocabulário que permite a eliminação do jogo, conservando 
o vocábulo que designa um material cuja utilização está longe de 
corresponder aos critérios do jogo stricto sensu. 
[...] A inversão é completa: não é mais o jogo que realiza a educação, mas o 
procedimento educativo que cria o jogo. A palavra terminou por eliminar a 
coisa. (BROUGÈRE, 1998, p. 145 - 146). 
 

Outros aspectos que, desde o princípio, chamaram atenção foram a imprecisão do 

sentido atribuído ao termo Prática de Ensino e a inconstância, mesmo em documentos 

oficiais, quanto ao vocábulo utilizado para referir-se a ele nos textos.  

Em alguns momentos a Prática de Ensino é mencionada como uma disciplina do 

currículo e, em outros, como um curso ou um complexo campo de saberes ligado à arte de 

ensinar por meio do aprendizado direto, inserido no contexto das Escolas Normais com 

programa, horário e objetivos definidos.  

Embora o reconhecimento da Prática de Ensino enquanto “disciplina”, no período 

investigado, suscite controvérsias, oficialmente, ela será caracterizada como disciplina escolar 

somente em 1946, quando da publicação do Regulamento da Escola Normal pelo Decreto Lei 

n. 8.539 de 01/01/1946 (RAUBER, 1999, p. 27-31). 

Sob a ótica do campo da história das disciplinas escolares, André Chervel (1990) 

entende que uma “disciplina” é “em qualquer campo que se a encontre, um modo de 

disciplinar o espírito, quer dizer de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes 

domínios do pensamento, do conhecimento, da arte” (CHERVEL, 1990, p. 180).  

Ao mesmo tempo, esse autor esclarece que as disciplinas escolares são constituídas 

por conteúdos selecionados, redimensionados, acrescidos e alterados de significados que se 

opera “pela própria escola, na escola e para a escola” (1990, p. 181). Diante disso, Chervel 

(1990) atribui às pedagogias a importante função de sustentar essa operação na escola, 

transformando ensinos em aprendizagens. Desse modo, é possível dizer que, 
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independentemente da oficialização formal da Prática de Ensino como disciplina escolar 

obrigatória na legislação, pode-se caracterizá-la como uma disciplina. 

Quanto aos vocábulos utilizados para se referir a “Prática de Ensino”, detectou-se a 

partir das leituras efetuadas que, apesar de ser mais frequente o uso do termo grafado em 

maiúsculo, somente no livro Organização de museus escolares, constatam-se três nomes 

distintos, a saber: Prática de Ensino, Prática Pedagógica, Organização Escolar e Didática. Para 

exemplificar, destacamos: 

• Na folha de rosto, lê-se “[...] experiência realizada pela autora durante o curso de 

Pratica de Ensino” (BUSCH, 1937a, p. 2, grifo nosso).  

• No prefácio, consta “Assim é que, fazendo da organização do Museu um projeto de 

normalista, desenvolvemo-lo através do ano letivo, integrado na realização mesma do 

ensino de Prática Pedagógica” (1937a, p. 5, grifo nosso);  

• No trecho referente à autobiografia da professora: “[...] incumbida de lecionar 

sucessivamente em duas escolas normais, Organização escolar e Didática.” (1937a, 

p.20, grifo nosso); 

• Entre seus colegas, no discurso de inauguração do Museu Didático: “A sua Exma. 

Professora de Prática de Ensino, d. Leontina” (1937a, p. 164, grifo nosso); 

• Nas publicações da imprensa: “A professora de Prática de Ensino, d. Leontina Silva 

Busch” (1937a, p. 167, grifo nosso); 

• Em outro trecho da autobiografia da professora: “[...] às quais coube-nos a tarefa de 

lecionar Prática de Ensino nos dois anos do curso profissional.” (1937a, p. 173, grifo 

nosso). 

No processo investigativo, ficou claro que “Organização Escolar” e “Didática” eram 

disciplinas inseridas no roteiro do chamado “curso de Prática de Ensino”,2 componente da 1ª 

Seção Educação3. A utilização de “Prática Pedagógica”, “Prática de Ensino” ou “Prática do 

Ensino”, seja com grafia maiúscula ou minúscula, mostrou-se como uma maneira indefinida e 

pouco rigorosa de utilização da expressão. Algo que permaneceu até mesmo com a sua 

                                                           
2
 O termo “curso” também foi utilizado por Anísio Teixeira para definir a Prática de Ensino em seu texto 

intitulado “Como ajustar os ‘cursos de matérias’ na Escola Normal com os ‘cursos de Prática de Ensino’”, 
escrito em 1933, no qual se justifica dizendo: “Chamamo-los, assim, de cursos porque o conceito de curso 
implica toda a série organizada de atividades destinadas a conduzir a aprendizagem de conhecimentos, hábitos, 
técnicas ou práticas de ensino.” (Boletim de Educação Pública, 1933, p. 6). 
3
  No artigo 135 do Decreto nº 5.846, de 21/02/1933 consta que o programa das Escolas Normais respeitava o 

seguinte agrupamento: 1.ª Seção: Educação; 2.ª Seção: Biologia aplicada à Educação: 3ª Seção: Sociologia; 4ª 
Seção: Disciplinas auxiliares. Cada uma destas Seções incluía disciplinas e conteúdos que foram alterados em 
distintas ocasiões ao longo da década de 1930. 
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instituição como disciplina no Regulamento da Escola Normal citado, cujo texto trás 

simultaneamente os termos “Prática de Ensino” e “Prática do Ensino” (Ver página 133). 

Intencionando definir tais vocábulos e atribuir-lhes significados para esclarecer como 

estas expressões foram entendidas nas discussões presentes nesta dissertação, definimos que, 

quando não estiverem citadas entre aspas no corpo do texto – o que indica a reprodução literal 

com base na fonte consultada –, a Prática de Ensino, grafada em maiúscula, será considerada 

como uma disciplina presente no currículo dos cursos de formação Profissional do Professor. 

Já a prática do ensino, grafada em minúscula, estará relacionada a ações e expressões 

docentes não necessariamente vinculadas à Escola Normal e ao seu currículo, representando a 

efetivação do exercício da função de professor. 

No processo de pesquisa, houve o aprofundamento das questões do trabalho a partir de 

fontes sugeridas por Chervel (1990), como uma série de textos oficiais programáticos, 

discursos ministeriais, leis, ordens, decretos, acordos, instruções, circulares, relatórios de 

inspeção, projetos de reforma, artigos, manuais, programas, exercícios etc.  

Desde os primeiros levantamentos de fontes complementares ao livro, foi facilmente 

localizada ampla quantidade de documentos pertinentes ao trabalho, cujo acesso foi 

favorecido pelo contato direto com o arquivo da EE Padre Anchieta. Dentre essas, destacam-

se: iconografias avulsas ou compiladas em álbuns de formatura e relatórios de inspetoria; atas 

de reuniões pedagógicas; relatórios anuais dos inspetores escolares; inventários do mobiliário 

escolar; inventários e registros de circulação de livros da biblioteca; termos de compromisso 

de funcionários; livros do ponto do pessoal docente e administrativo; registros de matrícula 

tanto do curso Normal quanto do curso Primário; trabalhos escolares; prontuário da professora 

Busch e o de sua filha, Lélia Busch Alves Carneiro.  

Informações incluídas no próprio livro Organização de museus escolares também 

serviram de diretriz na identificação de fontes produzidas fora da escola, como: matérias e 

pequenas notas publicadas a respeito do Museu Didático pela imprensa paulista nos jornais 

Gazeta, Estado de São Paulo, Diário Popular e Folha da Noite; legislação escolar de diferentes 

estados brasileiros, contendo dispositivos de regulamentação de museus escolares e o livro 

Técnica da Pedagogia Moderna (1934), de autoria de Everaldo Backheuser, que contém 

instruções sobre museus escolares, elaboradas para orientar o magistério carioca na 

administração de Fernando de Azevedo (1926-1930). 

As demais fontes emergiram a partir da evolução das leituras e das pesquisas e 

serviram também de parâmetro para a configuração deste trabalho. Muitas dessas foram 

encontradas em publicações oficiais da Diretoria Geral do Ensino de São Paulo, onde tive 
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acesso a alguns dos artigos da professora Leontina, já citados anteriormente, a relatos de 

terceiros sobre sua prática, aos debates em torno da configuração dos programas escolares das 

Escolas Normais e do Curso Primário, aos programas definidos e aos discursos que 

circularam no período a respeito dos museus nas escolas, da Prática de Ensino de modo geral.  

Dentre os mais relevantes, destaco as publicações da Diretoria de Ensino de São 

Paulo, como o Boletim nº. 2: Sugestões para os programas das Escolas Normais (1936), 

organizado por uma comissão de professores, para ser posto em debate entre os demais 

docentes de cada área de conhecimento antes da fixação das prescrições finais, que consistiu 

no programa oficial; o Boletim nº 17: Programas das Escolas Normais (1938), que estabelece 

o conteúdo mínimo de ensino para assegurar a dosagem possível de cada unidade do ensino; e 

o Boletim nº 9: Uma escola de aplicação: trabalhos realizados no curso primário anexo à 

Escola Normal “Padre Anchieta”, durante o ano de 1936. Esse último foi redigido pela 

diretora do curso primário anexo, professora Adalívia de Toledo.  

A redatora retrata detalhadamente a forma como organizou as atividades nesse ano, 

contando, sobretudo, com a colaboração das alunas do 2ª ano do Curso Profissional do 

Professor, sob a responsabilidade da professora Leontina. 

 O suporte imaterial foi obtido por meio de entrevistas e encontros com Lélia Busch 

Alves Carneiro, filha de Leontina Silva Busch que, além de colaborar com suas lembranças, 

facilitou o acesso a uma documentação valiosa, composta por fotografias, artigos, textos, 

recortes de jornais, entre outros. Interessa destacar que todo esse material tem sido conservado 

com muito zelo, ao longo dos últimos anos, com o intuito de preservar a memória de sua mãe. 

Esses itens foram fundamentais à reconstrução dos fatos passados e suas informações 

mostraram-se fundamentais para a agregação de mais valor a este trabalho.  

 A entrevista concedida por Maria de Lourdes Chagas de Carvalho, ex-aluna de 

Leontina nas aulas de Inglês na Escola Normal Padre Anchieta em 1936, enquanto cursava o 

Ginásio, também foi de suma importância, pois esclareceu alguns aspectos da personalidade 

da professora e da influência positiva que exercia nas alunas da escola.  

Para ampliar as possibilidades de análise, consultei inúmeros trabalhos de mestrado e 

doutorado. Aqueles considerados mais relevantes para o desenvolvimento deste trabalho 

foram produzidos por Shirlei Terezinha Roman Guedes, Os sentidos da prática de ensino na 

formação de professores no âmbito da Escola Normal (dissertação); Vivian Batista da Silva, 

História de leituras para professores: Um estudo da produção e circulação de saberes 

especializados nos manuais pedagógicos brasileiros (dissertação); e Saberes em viagens nos 

manuais pedagógicos: Construções da escola em Portugal e no Brasil: 1870-1970 (tese),;  
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Marize Carvalho Vilela, Discursos, cursos e recursos: Autores da Revista Educação: 1927-

1961 (tese); Rita de Cássia Gonçalves, Comissão de seleção de livros didáticos (1935-1951): 

Guardiã e censora da produção didática (dissertação). 

 Ao mesmo tempo, fiz diversos levantamentos, para identificar produções acadêmicas 

que se apoiaram na fonte primária principal deste trabalho, ou seja, o livro Organização de 

Museus escolares. Dentre os poucos trabalho localizados, o que aborda o livro com mais 

profundidade é a dissertação de Mestrado escrita por Ana Maria Lourenço Poggiani, intitulada 

Os museus escolares na primeira metade do século XX: Sua importância na educação 

brasileira, defendida em 2011, na UNISANTOS, sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Apparecida Franco Pereira. Essa tese tem o objetivo de demonstrar a importância dos museus 

escolares para a educação, como prática na construção escolar nas instituições educativas e 

evidencia duas contribuições para os estudos e prática desses museus, que fora realizada pela 

educadora Leontina Silva Busch (1936) e pela museóloga Bertha Lutz (1932). 

 O encontro desse texto foi possível a partir da identificação do artigo Museu Escolar: 

A experiência de uma educadora para o ensino brasileiro, apresentado no VI Congresso 

Brasileiro de História da Educação, realizado em Vitória (ES), em 2011, pela mesma autora. 

Essa publicação tem como palavras-chave “método intuitivo; museu escolar; educação 

renovada.”.  

A partir deste trabalho soubemos da existência de uma coletânea de documentos e 

imagens biográficas da professora Busch, organizada desde 1972 por Lélia Busch Alves 

Carneiro, e tivemos acesso à entrevista concedida pela mesma autora.  Na mesma obra, é 

retomado o percurso de vida da professora Leontina, além de tratar das práticas de ensino na 

Escola Normal Padre Anchieta, com base em informações dispostas no livro. Por ser um 

trabalho desenvolvido a partir de uma dissertação, esses dois textos, o artigo e a dissertação de 

Poggiani, se assemelham.  

Outro trabalho, igualmente apresentado no II Encontro de Arquivos e Museus 

escolares, realizado em Curitiba (em 2008), recebe o título A Escola Nova e a Formação de 

museus escolares no Brasil, é de autoria de Sônia Maria Fonseca. Nele, vemos citado o livro 

da professora Leontina, paralelamente à obra A técnica da pedagogia moderna (1934), de 

Everaldo Backheuser, como sendo um trabalho pioneiro no trato da questão dos museus 

escolares.  

A dissertação de mestrado Museus e Educação em Museus – História, Metodologias e 

Projetos, com análises de caso: Museus de Arte Contemporânea de São Paulo, Niterói e Rio 

Grande do Sul, de Alice Bemvenuti, defendida em 2004, na Universidade Federal do Rio 
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Grande do Sul (UFRGS), também aponta o livro Organização de museus escolares como uma 

publicação precursora. Apesar de dar mais ênfase aos museus de arte, essa dissertação contém 

um subtítulo denominado “Crianças no museu!!! As primeiras publicações brasileiras sobre 

educação em museu”, no qual se discute o impulso dado a publicações relativas aos museus 

escolares, devido ao movimento da Escola Nova, potencializadora do papel do museu na 

escola a partir dos anos 30 (BEMVENUTI, 2004, p. 101-124). 

 Com base no exposto, os resultados da pesquisa em questão foram organizados em 

quatro capítulos. O primeiro deles, Leontina Silva Busch: uma breve biografia, discorre sobre 

a trajetória pessoal, acadêmica e profissional da professora, a partir de um levantamento de 

seu percurso de vida para, somente então, aprofundar as questões educacionais recorrendo a 

artigos de sua autoria e dando especial relevo àqueles artigos cujo conteúdo permite 

reconstruir um pouco de sua história e de seu desempenho como docente no período 

investigado. 

O intuito do segundo capítulo – intitulado Um registro da prática docente: o livro 

Organização de museus escolares – é dar a conhecer este livro, considerado como a 

publicação mais importante da vida da professora Leontina. Nele, apresentaremos o seu 

conteúdo e discutiremos alguns aspectos de seu contexto de produção. 

O terceiro capítulo, Uma escola de aplicação: a Prática de Ensino na Escola Normal 

Padre Anchieta em 1936, pretende retomar brevemente o histórico da escola investigada e 

adentrar no contexto da organização do trabalho pedagógico no curso primário anexo, do qual 

participaram a professora Leontina, juntamente com suas alunas. 

Por ter sido uma das ações de maior projeção no ano de 1936, ao capítulo seguinte – A 

experiência de organização do Museu Didático pela professora Leontina Silva Busch nas 

aulas de Prática de Ensino em 1936 – foi atribuída à finalidade de aprofundar as discussões 

acerca do processo de organização do Museu Didático e do trabalho desenvolvido por essa 

professora com as normalistas praticantes no curso primário anexo à Escola Normal Padre 

Anchieta.  

 A proposta do quinto e último capítulo desta dissertação, intitulado Debates em torno 

do programa de Prática de Ensino: Contribuições de Leontina Silva Busch e a influência da 

Escola Normal Padre Anchieta, é apresentar uma breve apreciação sobre os programas de 

Prática de Ensino, tomando como ponto de partida as determinações legais, válidas para todas 

as escolas Normais do Estado de São Paulo e as contribuições de Busch na configuração dos 

programas desta disciplina no ano de 1938. 
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CAPÍTULO I – LEONTINA SILVA BUSCH: 

Uma breve biografia 
 

Durante seus oitenta e oito anos de vida, a professora Leontina Silva Busch envolveu-

se em incontáveis atividades, ocupando cargos e posições que extrapolaram os espaços da sala 

de aula e acumulando um volume considerável de produções textuais valiosas, sobretudo, por 

terem sido publicadas em período durante o qual o público feminino, apesar de ser o “[...] 

grande destinatário do discurso pedagógico, sobretudo, quando este discurso incide sobre a 

educação fundamental e as questões de higiene e puericultura.” (VILELA, 2000, p. 79), teve 

sua voz pouco ouvida, sendo raras suas participações identificadas em impressos educacionais 

oficiais. 

Leontina, por sua vez, não somente publicou um manual pedagógico como também, 

teve a maioria de seus artigos divulgados em periódicos de grande circulação no Estado de 

São Paulo, tais como, na Revista de Educação, na revista IDORT ou nos volumes de uma 

Coletânea, mantida pela Seção de Propaganda e Educação Sanitária (SPES). Seus demais 

textos foram publicados nos Anais do I Congresso Nacional de Saúde Escolar, na revista 

Biologia Educacional e na Empresa Editora Brasileira.  

O eixo temático de sua produção girava em torno de assuntos educacionais diversos, 

como os programas de ensino, métodos e planos de aula para a prática da leitura, linguagem 

escrita etc., destinados ao curso primário, à preparação para exame de livros didáticos, 

puericultura, museus escolares, entre outros. Em cada um de seus trabalhos, é possível 

encontrar suas opiniões, seus métodos de ensino, seus conselhos, suas preocupações sobre a 

Educação em geral que, pelo fato de terem sido, em sua maioria, veiculadas por periódicos 

oficiais, seguramente, serviram de parâmetro para inúmeros professores e professoras, 

interferindo em suas práticas e na manutenção e/ou modificação de determinadas prescrições 

disciplinares do campo educacional. 

Com base nesses apontamentos, pretende-se neste Capítulo fazer um levantamento da 

vida pessoal, acadêmica e profissional desta professora, tomando como ponto de partida sua 

trajetória pessoal e profissional, reconstituída a partir da documentação existente no arquivo 

da EE Padre Anchieta e de entrevistas e fontes cedidas pela filha mais velha de Leontina, 

Lélia Busch Alves Carneiro. Posteriormente, aprofundaremos a leitura em torno de questões 

educacionais, recorrendo a seus discursos pedagógicos e dando especial relevo àqueles artigos 
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cujo conteúdo permita reconstruir um pouco de sua história e de seu desempenho como 

docente durante o período investigado. 

 

 

1.1. O percurso pessoal e profissional 

 

 
Figura 1 – Leontina Silva Busch. 

Fonte: Álbum de formatura, 1950. Arquivo do Centro de Memória da EE Padre Anchieta. 
 

Todas as fontes consultadas concordam em que Limeira, cidade interiorana do estado 

de São Paulo, é o local de nascimento de Leontina Silva, cujo registro data de 11 de junho de 

1901. Advinda de família influente, graças à posição social de seu pai, o Capitão José 

Francisco Bernardes da Silva, comerciante e vereador municipal, casado com d. Francisca de 

Souza Silva, a professora desfrutou, juntamente a seus irmãos, de uma infância 

economicamente satisfatória, favorável não somente a sua inserção nos estudos, mas também, 

a estímulos para sua continuidade. 

 Indícios apontam que sua primeira experiência escolar direta aconteceu no extinto 

Grupo Escolar Cel. Flamínio Ferreira,4 onde frequentou o curso primário, diplomando-se em 

1912, aos 11 anos de idade. Prosseguiu os estudos do curso secundário na Escola Normal 

Primária de Pirassununga,5 mesma instituição na qual, em 1919, obtém o título de Normalista. 

                                                           
4

 Criado em 1901, funcionou em um prédio particular alugado até 1907, quando foi transferido para prédio 
próprio, projetado por José Van Humbeeck, onde atualmente funcionam o Museu Municipal Major José Levy 
Sobrinho, a Biblioteca e a Casa de Cultura, órgãos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de 
Limeira. 
5 Fundada em 1911, funciona atualmente como E. E. Pirassununga e se situa na Rua José Bonifácio, 325, no 
Centro, de São Paulo (Capital), com CEP 13630-010. 
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Nesse educandário, Leontina integrou uma das primeiras classes de formandos do Curso 

Normal, em cuja lista de alunos e professores precedentes consta nomes de personalidades 

importantes da História da Educação brasileira, como Manoel Bergström, Lourenço Filho,6 

formado pela escola em 1917, e Antonio Ferreira de Almeida Júnior,7 professor de Francês 

entre 1911 e 1914.  

 Os dois últimos citados foram autores importantes do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, em defesa do ensino e da reorganização da educação em consonância com a 

realidade brasileira daquela época. 

 Por designação do governo Washington Luiz, a professora é indicada para atuar no 

ensino rural, na Escola Mista da Fazenda Santa Tereza. Nesse local, ela permanece no cargo 

como substituta efetiva e professora regente por alguns meses e retorna em seguida para a sua 

escola de origem. Por imposição legal, professores recém-formados eram frequentemente 

enviados às escolas rurais ou as escolas isoladas que, devido a suas condições precárias, eram 

pouco disputadas por profissionais mais experientes e com mais anos na carreira. O Anuário 

do Ensino do Estado de São Paulo indica a permanência dessa prática ainda em 1936.  

 As dificuldades enfrentadas pelos professores nessas escolas eram devidas quase 

sempre à sua formação deficiente, voltada para o exercício em escolas “postiças” – aquelas 

anexas às escolas normais e formadas por classes heterogêneas, fartas de materiais didáticos. 

E, por causa dessa formação, era esperado que os professores quisessem logo retornar dessas 

escolas rurais para a cidade. 

 

Temos tido nesta região (Casa Branca) casos interessantes e até dignos de 
piedade, com referência a professoras recém-formadas que assumem, na zona 
rural, a regência de escolas para as quais foram nomeadas, sem terem a menor 
ideia do que seja essa zona, muito menos de quais sejam as condições de vida 
ali, ou quais as suas necessidades e possibilidades. (Anuário do Ensino do 
Estado de São Paulo, 1936/1937, p. 242). 

 

Erothides Kruse, uma das ex-alunas da EE Padre Anchieta nos tempos da Escola 

Normal Primária do Brás, relata em suas memórias – registradas no Livro do Jubileu II da 

Escola Normal Padre Anchieta (1938b) – ter passado por situações críticas semelhantes às 

                                                           
6 No período investigado neste trabalho, Lourenço Filho ocupou o cargo de Diretor Geral do Ensino e Almeida 
Júnior foi diretor de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (1936-1938).  
7 Entre 1920 e 1930, lecionou Biologia e Higiene na Escola Normal do Brás; entre 1936 e 1938, foi Diretor de 
ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.  
 



20 
 

citadas acima, após a morte de seu marido, em 1932, quando se viu obrigada a trabalhar. 

Assumiu aulas em uma escola localizada em “um lugar péssimo”, no bairro dos Pedros, 

região distante da cidade de Tatuí, onde morava. “D. Erothides lembra-se com horror que os 

alunos andavam armados, dentro da própria escola!” (ESCOLA NORMAL PADRE 

ANCHIETA, 1938b, p.103). Graças a seu alto desempenho, essa professora pôde ser 

removida para o município de São Roque, região fortemente povoada por japoneses, onde foi 

“muito bem tratada” (1938b, p.103). 

Segundo Lélia Carneiro, sua mãe enfrentou dificuldades semelhantes no curto período 

em que lecionou no ensino rural, pois a maioria das escolas isoladas não possuía condições 

estruturais favoráveis ao bom desempenho do trabalho docente. A hipótese acerca de um 

possível rendimento alto da professora no exercício do cargo nesse local deve ser considerada, 

já que conquistar uma quantidade significativa de matrículas e promoções dos alunos era fator 

determinante na transferência para escolas com posições superiores. O fato é que essa foi a 

primeira e última experiência da professa em tal modalidade de escola. 

Em 7 de junho de 1922, a professora Leontina é nomeada professora adjunta do Grupo 

Escolar Coronel Flamínio Ferreira, mesma instituição na qual cursou o primário, assumindo 

posteriormente a cadeira de substituta efetiva. Em entrevista, sua filha, Lélia Busch Alves 

Carneiro, relata que, nesse espaço, sua mãe teve a oportunidade de estabelecer vínculos 

duradouros com representantes da elite da cidade de Limeira, uma vez que, naquele tempo, o 

magistério, por desfrutar de padrões mais elevados – se comparados ao momento atual –, 

compunha-se de pessoas influentes.  

Já casada com o também professor e médico Reynaldo Kuntz Busch, desde 1927, com 

quem teve quatro filhos, Leontina segue para a cidade de Campinas, para se tornar adjunta do 

Grupo Escolar Orozimbo Maia, em 5 de março de 1932. Nessa escola, permanece até 2 de 

outubro de 1933, quando é nomeada em comissão como Assistente da Secção de Educação do 

Curso de Formação Profissional da Escola Normal Oficial de Pirassununga, passando a 

lecionar diretamente na formação de professores. Embora casada e com filhos, a professora 

não abandona sua carreira, “dividindo as tarefas profissionais com as familiares” 

(CARNEIRO, s/d., p. 1). 

Desse modo, transfere-se com a família para a cidade de São Paulo, em 1934, cidade 

na qual, em 14 de agosto de 1934 (ESCOLA NORMAL DO BRAZ, 1913-1948), é nomeada, 

também em comissão, para o cargo de Assistente da Primeira Seção (Educação) do Curso de 

Formação Profissional do Professor na Escola Normal Padre Anchieta, regendo 

sucessivamente Organização Escolar, Pedagogia e Prática de Ensino, “[...] onde desenvolveu 
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trabalho pioneiro no campo da alfabetização e fixação da aprendizagem, tendo influenciado 

beneficamente gerações de professores.” (JORNAL DOS PROFESSORES, 1992, p. 3). 

 

 
Figura 2 – Leontina em frente a sua casa com seus filhos, no carnaval (25 de fevereiro de 1936). 

Fonte: Acervo pessoal de Lélia Busch Alves Carneiro. 
 

No parecer da professora Cruz (1972, p. 2), da Academia Paulista de Educação, sobre 

a trajetória de Leontina, consta que, no fim do ano letivo de 1936, a professora deixa a escola, 

mas retorna novamente como assistente do Curso de Pedagogia e Prática de Ensino em 19 de 

agosto de 1937, quando é nomeada em comissão, permanecendo no cargo até dezembro de 

1939. Curiosamente o nome dela não é citado em nenhum dos dois livros do Jubileu da 

Escola Normal Padre Anchieta, confeccionado pelas normalistas, em 1938. 

Os anos de 1936 e 1937 podem ser considerados os mais promissores em termos de 

visibilidade de sua prática pedagógica como professora de Prática de Ensino, graças à criação 

e à enorme repercussão do Museu Didático na imprensa e também, devido à publicação dos 

resultados alcançados, todos registrados no livro Organização de museus escolares. 

Especificamente em 1936, sabe-se que a professora ministrou simultaneamente aulas de 

inglês por um curto período de tempo, para as alunas do curso Ginásio desse mesmo 

educandário. 
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Em 1940, remove-se do cargo de adjunta, mantido no Grupo Escolar Orozimbo Maia, 

para assumir aulas no Grupo Escolar Frontino Guimarães,8 onde ensinou nas classes de 4º ano 

e serviu como auxiliar do diretor. Nessa escola, foi designada, pelo Inspetor  Escolar da região 

ou pelo Diretor do Grupo Escolar, para realizar todas as palestras pedagógicas desse 

estabelecimento de ensino, até 1944. Os temas recorrentes dessas palestras giravam em torno 

de assuntos como didática da leitura, linguagem oral e escrita, cálculo, história da pátria e 

geografia. (CRUZ, 1972, p. 2-3). 

De acordo com Cruz (1972) Leontina torna-se professora adjunta da Escola Primária 

Anexa à Escola Caetano de Campos, a partir de 12 de setembro de 1944, regendo aulas do 5º 

ano. No entanto, em seu atestado de contagem de tempo de serviço, verifica-se somente que a 

professora manteve seu cargo efetivo no Instituto de Educação “Caetano de Campos” entre 10 

de julho de 1947 a 31 de dezembro de 1950, mas seu exercício nesse período aconteceu no 

Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta, como professora substituta (ESCOLA 

NORMAL E GINÁSIO ESTADUAL PADRE ANCHIETA, 1945-53). 

 

 

Figura 3 - Almoço de confraternização no Instituto de Educação Caetano de Campos, por ocasião da inauguração 
da sala do “Lanche sadio”, oferecido por D. Carolina Ribeiro  
aos funcionários e professores, em 22 de novembro de 1944. 

Fonte: Centro de Referência Mário Covas. 
 

Em 1945, regressa à Escola Normal Padre Anchieta, para substituir o professor 

Eduardo de Oliveira França no cargo de professor assistente da 1ª Seção (Educação). 

Entretanto acaba assumindo o cargo de direção da escola primária anexa. No arquivo da EE 

Padre Anchieta, há documentos com diferentes datas de início de exercício a serem 

consideradas, pois sua nomeação por ato acontece em 15 de junho de 1945 e o termo de 
                                                           
8
 A E. E. Frontino Guimarães está localizada na Rua Paulo Gonçalves, n.55, no bairro de Santana, zona norte de 

São Paulo.  
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compromisso é assinado em 26 de junho de 1945. A partir desse momento, o livro do ponto 

também passa a ter a assinatura da professora, embora haja uma breve indicação por escrito 

de que “d. Leontina S. Busch assumiu o cargo no dia 1º/3/1945”. 

 

 
Figura 4 – Página do livro do Ponto do Pessoal Docente da Escola Normal. 

Fonte: ESCOLA NORMAL E GINÁSIO ESTADUAL PADRE ANCHIETA.  
Livro do ponto do pessoal docente – 26/07/1945 a 12/07/1946 (p. 1). 

 

Nas páginas iniciais do Livro do Ponto de 1945, Leontina assina como diretora da 1ª 

Seção de Educação do Curso Primário Modelo anexo à Escola Normal Padre Anchieta, mas é 

designada oficialmente a exercer essa função somente seis meses depois, em 25 de setembro 

de 1945, mediante a gratificação mensal de Cr.$ 200,00 (duzentos cruzeiros), permanecendo 

nesse cargo até 1952, quando se aposenta (ESCOLA NORMAL E GINÁSIO ESTADUAL 

PADRE ANCHIETA, 1945-53). No período em que esteve na direção, deu continuidade às 

reuniões pedagógicas mensais com a participação dos professores do curso Primário e das 

normalistas em fase de experimentação nas aulas de Prática de Ensino (ESCOLA NORMAL 

PADRE ANCHIETA, 1945-1955). 

Embora o dossiê da Academia Paulista de Educação, escrito por Cruz (1972), indique 

que o ano de sua aposentadoria foi 1952, nos arquivos da escola, o nome de Leontina deixa de 

ser mencionado a partir de 1951, tornando a aparecer somente em 1953, em um atestado de 

contagem de tempo de serviço, redigido para obtenção da aposentadoria. 

Além do ensino público, a professora Leontina ensinou também no magistério 

particular, com o registro nº 12.132 do Ministério da Educação.  

Nesse cargo, atuou especificamente no Colégio São José, de Limeira, onde assumiu as 

aulas de Português no curso Fundamental.  

A docente exerceu ainda a função de jornalista, registrada no Departamento Estadual 

de Trabalho, sob o nº 1.601, como colaboradora em jornais do interior e como redatora e 
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revisora do periódico “A Biologia Educacional”, publicado pelo Centro de Estudos 

Biológicos da Escola Normal Padre Anchieta, com o intuito de divulgar os trabalhos 

desenvolvidos na seção de Biologia Educacional, quando a mesma era ministrada por 

Reynaldo Kuntz Busch, idealizador e organizador dos exemplares lançados entre 1938 e 

1941.   

 Entre novembro de 1936 e junho 1937, foi designada pela Diretoria do Departamento 

de Educação para compor a Comissão de Exame de Livros Didáticos, formada por 

professores especialistas em diferentes graus escolares, avaliando novos exemplares de livros 

destinados ao ensino primário e elaborando relatórios quanto aos aspectos pedagógicos e 

materiais desses (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1936/37, p. 216; CRUZ, 1972, 

p. 3). 

Como integrante da Seção Técnica de Livros Didáticos, aprovou com ressalvas os 

livros didáticos Na Roça (Primeiras Leituras), pelo Processo nº 831, em 26 de março de 1936, 

Na Roça (Segundas Leituras), pelo Processo nº 2610, em 21 de maio de 1936, e Na Roça 

(Terceiras Leituras), que teve como documento de aprovação o Processo nº 2664, despachado 

em 21 de maio de 1936 – todos escritos por Renato Sêneca Fleury (Anuário do Ensino do 

Estado de São Paulo, 1936/37, p. 185).  

Mais uma vez demonstrando seu elevado grau de capacitação e influência no meio 

educacional, Leontina é convidada a participar, em 1941, da comissão revisora dos Programas 

do Curso de Formação Profissional do Professor das Escolas Normais, quando Dr. Romano 

Barreto era Diretor do Departamento de Educação, colaborando nas discussões acerca da 

Prática de Ensino. 

Juntamente com seu esposo e filhos, fundou, organizou, presidiu e manteve desde 

1962 até 1989 a Fundação Paulo Marcelo Silva Busch, criada em memória do filho do casal, 

morto em um acidente de automóvel alguns anos antes, cuja finalidade era “[...] promover e 

incentivar trabalhos de caráter assistencial, principalmente a infância e a juventude.” 

(DOESP, Poder Executivo, 20/10/1962, p. 12), por meio da distribuição de vestuário infantil, 

agasalhos e uniformes escolares. 

Lélia lembra que sua mãe também foi Conselheira da Liga do Professorado Católico, 

Secretária do Lar-Escola São Francisco, Conselheira de Obras de Preservação de Filhos de 

Tuberculose e associada às Oficinas de Santa Rita de Cássia, “[...] dedicando-se com 

operosidade à promoção social e humana”. A filha retrata-a ainda como uma leitora 

infatigável que, durante toda a sua vida, acompanhou por meio dos jornais locais, a vida 

política e social de sua cidade natal, Limeira. (CARNEIRO, s/d., p. 2). 
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Sua forte atuação no campo educacional e a valorização de seu empenho na carreira a 

fizeram ser nomeada como membro Honorário da Academia Paulista de Educação (APE), em 

1972, mais uma vez, acompanhada e incentivada pelo marido, também membro e sócio-

fundador dessa instituição.  

Lélia informa que, devido à personalidade modesta e discreta, sua mãe evitou assumir 

funções de projeção social e direção, preferindo colaborar em diversas ocasiões nos 

bastidores. Segundo a filha, Leontina “[...] constituiu raro exemplo de educadora emérita, 

mãe, esposa e cidadã, fazendo de sua vida um modelo para novas gerações.” (CARNEIRO, 

s/d., p. 2). 

Após a sua morte, em 9 de janeiro de 1990, é a vez da cidade de Limeira dedicar-lhe 

uma homenagem: em 2000, foi dado seu nome a uma escola recém-criada pelo Estado:  E. E. 

Leontina Silva Busch.  

 

 

1.2 A produção intelectual de Leontina 

 

Nos anos de 1930, intensificam-se as reformas educacionais baseadas nas ideias da 

Escola Nova, acompanhando um movimento que já vinha ocorrendo desde a década anterior. 

Nesse momento, a competência de legislar sobre a educação elementar e a formação de 

professores na Escola Normal era delegada, pelo governo federal, aos estados brasileiros e, 

portanto, cada qual possuía autonomia para propor e modificar regulamentações que viessem 

ao encontro das propostas que almejassem implementar (RAUBER, 1999, p. 23).  

Mate (2011, p. 269) compreende as constantes reformas postas em prática em São 

Paulo nos anos 1920/1930 como emblemáticas por “[...] se inscreverem em um sistema de 

educação, com regulamentação específica (seriação, programas, horário, formação de 

professores, administração escolar etc.) que estavam sendo fabricados.”. 

A intensa instabilidade política, econômica e social, marcas desse período de 

transição, favoreceu embates entre frentes distintas pelo controle do aparelho escolar 

impresso, identificado como um meio eficaz para alcançar seus objetivos. 

Segundo Carvalho (2003), o uso estratégico do impresso pretendeu funcionar “[...] 

como dispositivo de regulação e adequação do discurso e da prática pedagógica do 

professorado aos cânones escolanovistas propostos.” (CARVALHO, 2003, p. 104).  
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Mate (2011, p. 271) concorda com Carvalho (2003), ao afirmar que os impressos 

oficiais que circulavam entre professores e estudantes para propagar as reformas educacionais 

desempenharam um papel fundamental como veículo legitimador das novas ideias 

pedagógicas.  

 Em São Paulo, essas demandas partiam principalmente da Diretoria Geral do Ensino, 

órgão subordinado à Secretaria de Educação e Saúde Pública, à qual cabia cuidar da educação 

pré-primária, primária, secundária e normal, pública ou particular (GANDINI, 2011, p. 431), 

fiscalizando-a para assegurar, na medida do possível, o respeito às normas e a unidade no 

ensino. Entretanto suas funções não se circunscreviam somente à ação fiscalizadora 

“indispensável”, mas culminavam e se caracterizavam, principalmente, pela “orientação” 

(Revista de Educação, vol. XIII e XIV, mar/jun., 1936, p. 169) que deveria exercer.  

Conforme indicado na abertura deste capítulo, Leontina Silva Busch assinou uma série 

de artigos em periódicos oficiais da Diretoria Geral do Ensino e da Seção de Propaganda e 

Educação Sanitária. Neste sentido, considera-se que seus trabalhos, por terem sido aprovados 

para publicação nesses meios de comunicação, não somente estavam de acordo com a política 

em vigor, como também contribuíram para a legitimação das propostas educacionais que 

vinham sendo postas em prática pelo estado durante toda a década de 1930.   

Os critérios de aprovação dos trabalhos, especialmente aqueles aceitos pela Revista de 

Educação, são obscuros. Vilela (2000, p. 25) lembra que os editores dessa revista pecam por 

jamais informar ao leitor as mudanças e diretrizes executadas pela comissão de redação ou 

pela diretoria. 

Na sequência desta pesquisa, foi possível encontrar os principais trabalhos de 

Leontina, inclusive as produções independentes ou que estiveram ligadas a outros órgãos 

públicos ou particulares, por exemplo, a revista IDORT, A Biologia Educacional, Anais do I 

Congresso Nacional de Saúde Escolar ou a editora Empreza Editora Brasileira: 

 

Quadro 1: Publicações de Leontina Silva Busch. 

Revista de Educação 
(Órgãos da Diretoria Geral do Ensino de São Paulo) 

1. “Sugestões e planos para o ensino da leitura” (1934, Volume VII, n. 7, set., p. 48-54). 
2. “Sugestões e planos para o ensino da leitura” (1934, Volume VIII, n. 8, dez., p. 80-87). 
3. “O ensino da linguagem escrita, planos e sugestões” (1935, Volume IX e XII, set. e dez., p. 58-66). 
4. “Em torno do programa de Prática de Ensino” (1936, Volumes XV e XVI, set. e dez., p. 41-46). 
5. “Código de auto-governo das professorandas da Escola Normal Padre Anchieta” (1936, Volumes XV e 

XVI, set. e dez., p. 116-118). 
6. “O ensino da linguagem escrita em 3º e 4º anos primários – Planos de aulas” (1937, Volumes XIX e XX, 

n.17-20, set. e dez., p. 37-46). 
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7. “Plano de puericultura para o 4º ano Primário”. Contribuição apresentada ao 1º Congresso Brasileiro de 
Saúde Escolar (1943, Volume XXX). 

8. “Necessidade de orientação pedagógica” (1944, Volume XXXI, jan. e jun., p. 50-53). 
Coletânea 

Secção de Propaganda e Educação Sanitária (SPES) 
9. “Leituras para crianças”. 
10. “A adolescência é idade perigosa”. 
11. “A higiene na Escola Primária”. 
12. “Orientação de leitura infantil”. 
13. “Valores de uma excursão escolar”. 
14. “A formação moral e a disciplina”. 
15. “A vigilância na conduta escolar”. 
16. “Crianças instáveis”. 
17. “As doenças e as faltas escolares”. 
18. “O uniforme escolar e suas vantagens”. 
19. “Escrever direito”. 
20. “O professor e a vigilância da saúde dos escolares”. 
21. “Milagres de uma sopa escolar”. 

Anais do I Congresso Nacional de Saúde Escolar 

22. “O ensino de Puericultura para o 4º ano Primário” (1941). 
IDORT 

Órgão do Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo 
23. “Racionalização no preparo dos livros didáticos” (1937, Anno VI, n. 62, Fev., p. 35-37). 
24. “Racionalização no preparo dos livros didáticos” (1937, Anno VI, n. 63, Mar., p. 58-61). 

Empreza Editora Brasileira 
25. Organização de Museus escolares (1937). 

“A Biologia Educacional” 
Órgão do Centro de Estudos Biológicos da Escola Normal Padre Anchieta 

26. (...). n. 5, 1939. 
 

Infelizmente, alguns dos trabalhos identificados, como o texto da revista A Biologia 

Educacional ou os da Coletânea, foram encontrados em citações de outros autores e, portanto, 

não será possível esclarecer a fundo o conteúdo de todos eles. Além disso, no desempenho da 

função de jornalista, Leontina foi articulista de jornais, como O Limeirense, cujos textos não 

puderam ser recuperados. Desse modo, não está descartada a possibilidade de haver outras 

produções de sua autoria que não foram contemplados neste levantamento. 

Como pode ser observado no Quadro 1, citado anteriormente, na Revista Educação, 

foram publicados oito artigos entre 1934-1937 e 1943-1944, somando um percurso de dez 

anos. Segundo Vilela (2000), a partir de 1933, esse periódico que, até então, era reconhecido 

como Educação, adentra em nova fase e passa a se chamar Revista de Educação. Essa 

nomenclatura permanece até 1943, quando, mais uma vez, acorrem modificações, tanto no 

título quanto na estrutura interna da revista.  

Influenciada pela efervescência política e cultural causada pelos recentes 

acontecimentos da Revolução de 1930, os artigos e as reflexões dos autores identificados 

nessa fase do periódico rompem com a ordem estabelecida nas publicações. Em 
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consequência, correntes de opiniões afloram mais explicitamente (VILELA, 2000, p. 26). 

Essa alteração nos rumos da revista coincide com a nomeação de Fernando de Azevedo para o 

cargo de Diretor da Diretoria Geral do Ensino, considerado por muitos historiadores como o 

protagonista das reformas mais significativas da década.  

Apesar de serem apresentados em volumes diferentes, os itens 1 e 2 do Quadro 1,  

correspondentes a esse período, intitulados Sugestões e planos para o ensino da leitura (1934) 

representam o único trabalho desmembrado em números diferentes.  

Segundo Leontina, ambos têm como finalidade apresentar sugestões e planos para o 

ensino de leitura e dar a conhecer como ela compreendeu e orientou o ensino de Prática do 

Ensino nos dois últimos anos do curso primário, “[...] clareada pelas reflexões que a leitura 

dos bons pedagogos nos tem proporcionado.” (BUSCH, 1934b, p. 80).  

Conforme indicado no fim do primeiro artigo, nesse ano, a professora Leontina 

estava vinculada à Escola Normal de Pirassununga, para onde havia sido nomeada em 

comissão desde outubro de 1933, para lecionar como Assistente da Seção – Educação, 

permanecendo na função até abril de 1934, quando é transferida para a Escola Normal Padre 

Anchieta.  

O primeiro artigo é destinado às aulas do 1º e 2º ano; e o segundo, às do 3º e 4º ano. 

Ambos apresentam discussões acerca da importância de se “[...] cativar a simpatia, a amizade 

das crianças, entrementes suscitar e estimular nelas o desejo de ler.” (BUSCH, 1934a, p. 49). 

A autora (1934a) indica que os objetivos fundamentais a serem alcançados no ensino da 

leitura por todos os professores primários consistem em:  

 

[...] dotar a criança da capacidade de ler compreendendo, ler com 
desembaraço cada vez maior, com espontaneidade cada vez menos 
imperfeita e com relativa rapidez que, na vida prática, é de excepcional 
valor. [...]  fazer com que a criança adquira hábitos sadios de leitura, hábitos 
de pesquisar informes pela leitura, despertando-lhe o gosto e o interesse pela 
nossa literatura. (BUSCH, 1934a, p. 48). 

 

São descritos lições e planos de aula para cada um dos níveis escolares que se utilizam 

de métodos e práticas que serão mantidos pela professora nos anos seguintes, como o uso de 

jogos como recurso para atrair a atenção e manter o interesse dos escolares: 

  

Tendo em vista que, na vida prática, a leitura constitui um meio para os 
homens realizarem a auto-aprendizagem de técnicas agrícolas, industriais, 
comerciais, de artes domesticas etc. e que só faz uso desse meio o indivíduo 
que formou a sua capacidade para, ao menos, tentar realizar o que aprendeu 
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pela leitura, assume grande importância a escolha de assuntos de lições, 
compreendendo descrição de fatos agradáveis, experiências interessantes, 
jogos construtivos e esportivos que possam ser realizados na escola. 
(BUSCH, 1934a, p. 49). 

 

É interessante ressaltar que a publicação desses artigos corresponde ao mesmo ano em 

que a Secretaria da Educação e Saúde Pública resolve estabelecer a permanência dos 

“Programas Mínimos” voltados especialmente para os grupos escolares em funcionamento 

com três períodos, como uma medida emergencial motivada pela carência de prédios 

escolares e, consequente, pela diminuição forçada dos períodos escolares do curso Primário.  

Luiz Mota Mercier, Diretor do Ensino, esclarece que: 

 

Os Programas Mínimos estabelecem, como seu nome indica, o mínimo de 
conhecimentos exigíveis dos estudantes no fim do ano escolar. Não há, com 
a aprovação dos mesmos a proibição de que o professorado, vencida a 
matéria determinada nos mesmos, vá além. (SECRETARIA DOS 
NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA, 1941). 

 

De acordo com este programa o curso primário mantinha a duração de quatro anos e as 

aulas estariam dividas em disciplinas de expressão, iniciação matemática e noções comuns, 

como exposto no quadro, a seguir: 

 

Quadro 2 – Programas mínimos para o Curso Primário 

PROGRAMAS MÍNIMOS 
 

ANO 
DISCIPLINAS 

EXPRESSÃO INICIAÇÃO 
MATEMÁTICA 

NOÇÕES COMUNS 

 
1º e 2º 

 
Leitura, Linguagem Oral, 

Linguagem Escrita, Desenho, 
Trabalhos Manuais, Música. 

 
Cálculo, Formas. 

 

Temas ligados ao cotidiano da 
criança: alimentação,  

escola etc. 
3º  

Aritmética, Geometria. 
      Geografia e História 

4º 
 

Geografia, História e 
Educação Cívica. 

Organizado pela autora. 
Fonte: SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. São Paulo: 1941. 

 

No caso da escola primária anexa a Escola Normal Padre Anchieta, que permaneceu 

atendendo a essa modalidade do ensino em dois períodos, os programas mínimos para o curso 

primário, cuja republicação ocorreu em 1941 (como pode ser notado na data da fonte 

anteriormente citada), possivelmente foram utilizados nas classes especiais, denominadas 

“Classes-Laboratórios” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 11), as quais eram 

frequentadas por alunos com defasagem escolar.  
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Ao mesmo tempo, a retomada desses programas pode ser considerada como uma 

ferramenta útil para este trabalho de pesquisa, se comparada às sugestões de Leontina sobre o 

ensino da leitura, cuja importância é a de se apresentar como um suporte, tanto para os 

professores dos grupos escolares que mantiveram os programas regulares, quanto para aqueles 

professores que ao concluir o mínimo exigido, revelassem interesse em aprofundar os 

conhecimentos da classe nas áreas em questão. 

O primeiro aspecto que chama a atenção é em relação às orientações do método de 

ensino, demonstrando que a professora estava de acordo com a metodologia exigida pelo 

estado. Busch (1934a) explica a importância do papel do professor na escolha da cartilha, 

sugerindo que, independentemente do método apresentado no livro didático, o professor deve 

sempre orientar seus alunos no sentido “[...] das sentenças para a discriminação de palavras e, 

após, para a de sílabas e letras.” (BUSCH, 1934a, p. 49). 

 

A nosso ver, o que se faz mister é que o professor esteja deveras imbuído do 
espírito mesmo do método analítico-sintético, ou de outro, conhecendo-lhes 
os fundamentos psicológicos, porque, assim sendo, ele imprimirá orientação 
própria ao ensino adaptando a cartilha à sua metodização. (1934a, p.49). 

 

O “Programa Mínimo”, ao contrário, é enfático, ao afirmar em uma nota de 

observação que “A adoção de outro método, que não seja o analítico-sintético, depende de 

prévia autorização da Diretoria do Ensino, mediante exposição escrita do professor, 

justificando os motivos de sua preferência.” (SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA 

EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA, 1941, p. 61).  

A seguir, é possível estabelecer uma comparação entre o programa do primeiro e do 

último ano do curso primário, tal como é sugerido e utilizado em sala de aula pela professora 

Busch e o Programa Mínimo, aprovado por ato de 19 de fevereiro de 1925, pelo Secretario de 

Estado e Negócios do Interior, e mantido em vigor ainda em 1934: 

 

Quadro 3 – Quadro comparativo entre as sugestões e planos de Busch e o Programa Mínimo sobre 

ensino da Leitura para o 1º e 4º ano do curso Primário. 

PROGRAMA DE LEONTINA PROGRAMA MÍNIMO 

1º ano 1º ano 

Resumindo as fases de uma lição de leitura para o 1º ano, 
temos: 
1º Leitura de sentenças escritas, fixando o pensamento 
das crianças em face de um motivo dado. 
2º Discriminação de uma ou mais palavras encontradas 
nas sentenças. Observação dos movimentos que a mão 

Leitura 
Exercícios preparatórios de observação sobre objetos ou 
gravuras, a fim de corrigir e ampliar o vocabulário do aluno. 
Leitura de sentenças simples e concatenadas, escritas no 
quando negro pelo professor. Análise das sentenças. 
Exercícios variados para o reconhecimento de frases e 
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faz para escrevê-las e de aspectos de sua forma. 
3º Construção de uma ou mais sentenças por leituras 
coordenando palavras apontadas na sentença do quadro-
negro. 
4º Escrita destacada de uma ou duas palavras e 
discriminação de sílaba inicial. 
5º Construção de novas palavras, fazendo reunir tais 
sílabas a outras dominadas em lição anterior. 
6º Cópia no caderno de ocupação de toda a lição. 
7º Brinquedo aplicado a lição, visando a melhor fixação do 
aprendido. Exs.: Ordenação de palavras em cartões, para 
formar sentenças ndo quadro. Anexação de sílabas 
iniciais às respectivas palavras incompletas, ambas 
escritas em cartões separados. Combinação de sílabas 
conhecidas, escritas em cartões separados, para a 
formação de determinadas palavras existentes no quadro. 

palavras destacadas. 
Leitura alternada no quadro negro e na cartilha adotada. 
Conhecimento de palavras novas, formadas com sílabas já 
dominadas pela classe. Exercícios de rimas e de reflexões 
de palavras. Estudo do alfabeto. 
Leitura, com relativa facilidade, de um primeiro livro dos 
aprovados para esta classe. Reprodução do trecho lido. 

 

 

 

 

 

 

4º ano 4º ano 

Os objetivos do ensino de leitura do 4º ano em quase 
nada diferem dos que apresentamos para o terceiro. 
Sendo o último ano do curso primário paulista, nele 
visaremos: 
1) Aperfeiçoar a compreensão e a expressão. 
2) Tornar ainda mais amplo o campo de leitura dos 
escolares, proporcionando-lhes livros variados, que 
focalizem assuntos de geografia, história, higiene, ciências 
físico-naturais, artes, literatura, biografias, etc. 
3) Fortalecer o hábito de leitura independente para 
pesquisa de informes e deleite próprio. 

Leitura expressiva em prosa e verso, sempre precedida de 
leitura silenciosa e de comentário do texto. Exposição do 
assunto lido. 
Leitura de diálogos interessantes, de comédias infantis e de 
outros gêneros literários. 
Leitura de trechos extraídos de revistas e jornais de livros 
instrutivos, para o desenvolvimento de assuntos tratados em 
aulas e outras disciplinas. 

 

Fontes:  
BUSCH, L. S. Sugestões e planos para o ensino da leitura. In: 
Revista de Educação, Vol. VII, n. 7, 1934, p. 48-54. 
BUSCH, L. S. Sugestões e planos para o ensino da leitura. In: 
Revista de Educação, Vol. VIII, n. 8, 1934, p. 80-87. 

Fonte: 
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA. 
Programa de Ensino para as Escolas Primárias. Anexo: Programa Mínimo 
para o curso primário. São Paulo: 1941. 

 

É possível perceber que as lições de leitura sugeridas por Busch (1934a) vão ao 

encontro das orientações indicadas no “Programa Mínimo”, todavia a professora vai além a 

suas indicações, como as próprias orientações do programa sugerem ao professor fazer, 

deixando transparecer que, apesar de iniciarem o curso com atividades semelhantes, no fim do 

quarto ano, um aluno orientado pelo dito programa estaria no mesmo nível de um aluno do 

segundo ano que estivesse sob o acompanhamento das sugestões de Leontina.  

As datas dos próximos artigos de Leontina, na Revista de Educação, coincidem com 

a gestão de Antonio Ferreira de Almeida Júnior na Diretoria do Ensino de Estado de São 

Paulo, iniciada em setembro de 1935 e encerrada em abril de 1938. Os artigos 

correspondentes a esse período, citados nos itens 3 e 6 do Quadro 1, intitulados O ensino da 

linguagem escrita: Planos e sugestões (1935) e O ensino da linguagem escrita em 3º e 4º anos 

primários – Planos de aulas (1937), também são completares e dialogam entre si. O primeiro 

trabalho indica os objetivos gerais do ensino da linguagem, os quais devem ser alcançados 

gradualmente pelo professor com o objetivo de capacitar as crianças a escreverem com 
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clareza, facilidade, rapidez e legibilidade e apresenta uma série de preceitos e técnicas 

relacionados ao ensino da escrita, além de alguns planos de aulas para classes de 1º e 2º ano 

primário.  

No artigo O ensino da linguagem escrita em 3º e 4º anos primários – Planos de 

aulas (1937), Leontina cita o artigo anterior e retoma os objetivos traçados para essa 

disciplina em 1935, esboçando aspectos e técnicas didáticas relativas às últimas séries do 

ensino primário, consideradas “de boa divulgação” (BUSCH, 1937b, p. 37) entre os 

professores.  

A mesma autora lembra os leitores que os planos apresentados, apesar de terem sido 

experimentados com sucesso, podem ser aperfeiçoados de acordo com a criatividade de cada 

um. E ela destaca a importância da motivação, inserindo um tópico, no qual aborda 

especificamente os materiais de ensino, sugerindo itens semelhantes aos produzidos no ano 

anterior para o Museu Didático, proposto na Escola Normal Padre Anchieta, em 1936. 

Todavia não chega a mencioná-lo no texto. A título de sugestão para aulas de escrita, a 

professora lista o uso de alguns “materiais de fácil confecção” (BUSCH, 1937a), como: 

 

1) Cartazes, contendo desenhos atraentes ou feitos com recortes de figuras, 
muitas vezes, aproveitando o que as crianças trazem à escola para as 
aulas sobre assuntos de noções comuns, ciências físicas e naturais, 
geografia ou história.  

2) Quadros murais, contendo cenas sucessivas de histórias ou mesmo, 
evocativas de fatos históricos. 

3) Cartas enigmáticas para serem decifradas e transcritas. 
4) Quadros com desenhos rápidos de pessoas e animais em atitudes para 

serem interpretadas e descritas. 
5) Interrogatórios sobre os fatos naturais mais comuns. 
6) Cartas íntimas, para serem respondidas. 
7) Questionários sobre brinquedos ensinados. 
8) Interrogatório sobre atividades e coisas da predileção de cada escola. 
9) Questionário para apurar os aspectos que mais impressionaram cada 

escolar na leitura de dada história ou descrição. 
10) Esquemas sobre como escrever cartas íntimas e comerciais. 
11) Jogos de ensino aplicados a diferentes materiais, para serem descritos, 

após seu uso etc. (1937a, p. 41) 
 

Quanto aos outros dois artigos desse período, Código de auto-governo das 

professorandas da Escola Normal Padre Anchieta (1936) e Em torno do programa de Prática 

de Ensino (1936), pontuamos que serão investigadas com mais afinco nos Capítulos III e IV 

deste trabalho, por abordarem temas diretamente ligados ao curso Normal da escola 

investigada no ano de destaque deste trabalho.  



33 
 

De modo sucinto, pode-se destacar que, no artigo Código de autogoverno das 

professorandas da Escola Normal Padre Anchieta (1936), apresentado na seção “Fatos e 

Iniciativas” da revista, Leontina relata com detalhes como aperfeiçoou a conduta das alunas 

do 2º ano do Curso Profissional do Professor da Escola Normal Padre Anchieta, dentro e fora 

da classe, a partir da elaboração de um código de autogoverno, criado em colaboração com as 

próprias alunas envolvidas. 

No artigo Em torno do programa de Prática de Ensino (1936), a autora é apresentada 

como Assistente da cadeira de Educação da Escola Normal Padre Anchieta e o texto 

produzido oferece dicas para a elaboração de um programa definitivo de Prática de Ensino das 

Escolas Normais, a convite da própria Diretoria do Ensino. Dentre as principais sugestões, 

encontram-se redução de matérias de administração escolar, desdobramento da subseção de 

Prática de Ensino em Organização Escolar e Didática, ampliação do curso de dois para três 

anos, entre outras, visando sempre “[...] as necessidades mais imediatas do professor recém-

formado, bem como, as realidades e possibilidades atuais do [...] sistema escolar.” (BUSCH, 

1936a, p. 42). 

O ano de 1937 é marcado por um número significativo de produções que 

demonstram o desenvolvimento da maturidade intelectual da professora. Compõe esse ano o 

artigo O ensino da linguagem escrita em 3º e 4º anos primários – planos de aulas, publicado 

na Revista de Educação, já comentado anteriormente; o livro Organização de museus 

escolares, publicado pela Empreza Editora Brasileira; e o artigo Racionalização no preparo 

dos livros didáticos, publicado, em partes, em dois números da revista IDORT. 

No primeiro e único livro de sua autoria, Organização de museus escolares, a autora 

relata que a produção desse trabalho foi o resultado das aulas de Prática de Ensino, 

ministradas por ela no Curso de Formação Profissional do Professor da Escola Normal Padre 

Anchieta, durante o ano de 1936, e que sua divulgação tinha como finalidade dar alguma 

visibilidade para o trabalho desenvolvido naquele ano, além de oferecer orientações para 

professores interessados em criar museus em suas escolas.  

Segundo consta, durante o ano referido, as alunas da professora Leontina Busch se 

empenharam na criação de materiais pedagógicos de auxílio ao ensino, para serem utilizados 

nas aulas práticas com o curso primário anexo. O crescente acúmulo de itens, proporcionado 

por essa rica experiência culminou na ideia de se preparar um espaço estruturalmente capaz 

de conservar os materiais em ordem, denominado pelo grupo como Museu Didático. Graças 

às elevadas proporções atingidas e ao reconhecimento alcançado, a iniciativa contou com 
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intensas divulgações na imprensa paulista, além de uma inauguração solene no fim do ano 

letivo, com a presença do então Diretor do Ensino A. de Almeida Júnior.  

Por ser considerado como a publicação mais densa e importante da carreira de 

Leontina Busch, o próximo capítulo irá aprofundar as discussões acerca desse livro, 

abordando detalhes sobre o seu conteúdo e organização.  

Com o incentivo do marido,9 assinante e articulista da revista IDORT, e com base na 

experiência adquirida na prática docente e na autoridade de integrante da Comissão de Exame 

de Livros Didáticos da Diretoria de Ensino do Estado, Leontina publicou, em 1937, nos 

números 62 e 63 da revista IDORT, o artigo Racionalização no preparo dos livros didáticos, 

no qual critica o empirismo pedagógico, constantemente identificado em livros escolares, e 

ressalta a importância de os professores oferecerem sua colaboração aos escritores escolares, 

pautada na experiência adquirida na prática docente, proporcionando-lhes diretrizes básicas 

para a preparação dos livros didáticos, para que esses possam produzir “[...] verdadeiras 

páginas de educação para a vida, obras cujas lições se desenvolvam perfeitamente dentro dos 

objetivos modernos do ensino.” (BUSCH, 1937c, p. 36).  

De acordo com Busch: 

 

O escritor do livro didático precisa assentar, com preceito indiscutível, que o 
escolar não é levado a ler a lição simplesmente para aperfeiçoar o hábito de 
reconhecer e pronunciar as palavras, coordenadas em períodos, com 
progressivo desembaraço, velocidade e expressão. (1937c, p. 36). 

 

Assim, é necessário que os escritores de livros escolares entendam a importância do 

livro mais pelo seu valor educativo do que instrutivo, propondo conteúdos pautados nas 

contribuições da psicologia infantil sobre como despertar a atenção e a atividade mental de 

seus leitores.  (1937a, p. 36-37). 

Envolvida no propósito de conscientizar e preparar os professores para a importante 

tarefa de avaliar de maneira crítica os livros escolares, Leontina leva essa preocupação para a 

sala de aula, incluindo esse tema em seu programa de ensino para o curso Normal, em 193910.  

A identificação desse relato das aulas, focado na avaliação de livros didáticos, é 

importante, pois demonstra uma diferenciação significativa em relação ao programa 

                                                           
9
 Informação fornecida em entrevista, por Lélia B. A. Carneiro. 

10 Detalhes sobre um trabalho prático podem ser consultados no artigo publicado, em 1939, no volume 5 da 
revista Biologia Educacional no qual há uma indicação do projeto desenvolvido nas aulas de Prática de Ensino 
(CRUZ, 1972, p. 5).  
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desenvolvido nos três anos anteriores, cuja temática girava em torno da organização de 

museus escolares. Segue a descrição completa do plano adotado em 1939: 

 

No intuito de ensinar as professorandas a escolher, pela apreciação objetiva, 
livros escolares primários e, ao mesmo tempo, proporcionar-lhes ensejo de 
exercer a função crítica de sua inteligência, a professora de Prática de 
Ensino, d. Leontina, conseguiu como trabalho prático de cada grupo de 
estudantes o estudo, mediante um plano sintético, de numerosas cartilhas, 
livros de leituras intermediárias e outros, cabendo a cada grupo de estudos 
um livro a divisão do trabalho entre as componentes do grupo obedeceu à 
distribuição dos seguintes itens gerais: 
1. Separação das palavras em ordem alfabética, marcando as repetições para 
contagem. 
2. Destaque das palavras não usadas ou de uso raro na linguagem comum 
dos meios urbanos, que as crianças ouvem ou empregam. 
3. Extensão do vocabulário de cada lição; das sentenças das primeiras 
lições; das lições do meio do livro e das últimas lições. 
4. Aspectos sintáticos e estilo da linguagem. 
5. Orientação didática em que está calcado. 
6. Valor educativo e adequação ao grau. 
7. Aspectos higiênicos e ilustrações. 
8. Apreciação geral pela coordenação dos elementos discriminados. 

(A BIOLOGIA EDUCACIONAL, 1939, n. 5, p. 14, apud, CRUZ, 1972, p. 5). 
 
 

Alguns títulos e trechos das produções de Leontina, no periódico Coletânea da 

Secção de Propaganda e Educação Sanitária (SPES), foram obtidos graças ao parecer redigido 

em 1972 por Noêmia Saraiva Mattos Cruz, membro honorário da 8ª cadeira da Academia 

Paulista de Educação (APE), para compor o “Dossiê da professora Leontina Silva Busch”, 

documento exigido para o seu ingresso na mesma Academia. Ao apresentar o Curriculum 

Vitae e a obra de Busch, Cruz (1972) não menciona o ano de publicação dos artigos da 

Coletânea, todavia, como a SPES foi criada em 1925 como um órgão orientado pelo 

Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1941, foi substituída pelo Serviço Nacional de 

Educação Sanitária (SNES) (SOUZA, 2011, p. 1), delimitamos o período de 1925 a 1941 

como data provável de publicação dos artigos da professora Leontina nessa revista. 

Cruz (1972, p. 4) seleciona, dentre todos os trabalhos lidos, as discussões de 

Leontina a respeito do ensino de caligrafia, da frequência escolar, da vigilância e saúde dos 

escolares, da formação moral e disciplinar. Em um de seus textos sobre o ensino da caligrafia, 

extraído da página 70 da série 14, da revista Coletânea, a professora diz: 

 

Julgo melhor para o ensino da caligrafia na Escola Primária a de tipo 
vertical, pois exige que o aprendiz se mantenha em posição simétrica e 
correta, assim como a cabeça e os dois olhos na mesma distância do papel. 
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É, sem dúvida, vagaroso, por isso, permite que o aprendiz alcance mais 
depressa a perfeição da caligrafia. (BUSCH, apud CRUZ, 1972, p. 4). 

 

Ao abordar a temática da formação da moral e da disciplina proposta em um dos 

artigos de Busch, Cruz (1972) relata que a autora tratou de distinguir a disciplina formal da 

disciplina ativa recorrendo à seguinte citação:  

 

A disciplina formal é a que procura impor a ordem na classe pela autoridade 
ameaçadora do mestre que exige quietude, silêncio e imobilidade dos 
escolares. A disciplina ativa é interna, porque nasce no espírito da criança 
pela necessidade que ela sente de ajudar na ordem das atividades que, 
gostosamente, realiza com seus companheiros. (1972, p. 4). 
 
 

Pode-se ter uma ideia do possível impacto da circulação dos artigos da professora 

Leontina, ao observar uma das afirmações de Cruz (1972, p. 3). Ele declara que os volumes 

da Coletânea, foram “[...] republicados em extensa rede de jornais de S. Paulo e Estados 

vizinhos, visando à educação do povo.” (1972, p. 3), confirmando, assim, mais uma vez, a 

importância e a influência de seus trabalhos no campo educacional.  

Nos anos de 1940, o número de produções é reduzido, não sendo encontrados outros 

trabalhos nas décadas posteriores. Todavia esse dado não significa a diminuição no ritmo de 

trabalho da professora que, além de ter sido designada pelo Inspetor Escolar de sua região 

para realizar diversas palestras pedagógicas (1940-1944), assume, na sequência (em 1945) o 

cargo de direção da 1ª Seção de Educação do Curso Primário Modelo anexo à Escola Normal 

Padre Anchieta, no qual permanece até 1952, quando se aposentou após longa carreira no 

magistério estadual. 

Em abril de 1941, a professora Leontina esteve presente no I Congresso Nacional de 

Saúde Escolar, promovido pelo Serviço de Saúde Escolar com o apoio do Governo Federal. 

Esse encontro foi realizado em São Paulo e contou com a participação de profissionais 

nacionais e internacionais das áreas de saúde e educação, que se reuniram para discutir 

problemas e elaborar propostas relativas ao ensino e à saúde escolar. Um dos problemas 

discutidos foram os altos índices de evasão escolar e repetência na educação primária, os 

quais alcançavam índices alarmantes no período (MARQUES & BOARINI, 2012).  

Nesse Encontro, Leontina apresentou a tese “O ensino de puericultura para o 4º ano 

primário”, na qual discute as deficiências e o caráter meramente instrutivo dessas aulas 

ministradas pelas educadoras sanitárias que, embora fossem bem preparadas para ensinar essa 

disciplina, durante o curso de médicos no Instituto de Higiene, mostravam-se carentes de 
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preparação metodológica. Para orientar as titulares do curso, a educadora sugere também um 

breve programa para o ensino de Puericultura, além de descrever orientações de 

procedimentos metodológicos. A imagem abaixo ilustra o momento do discurso: 

 

 

Figura 5 – Leontina Busch lendo artigo “Ensino de Puericultura no 4º ano Primário” no 
I Congresso Nacional de Saúde Escolar, abril de 1941. 

Fonte: Acervo pessoal de Lélia B. Carneiro. 
 

A continuidade nas publicações de Leontina nas revistas da Diretoria de Ensino 

também esteve comprometida na década de 1940. Vilela (2000, p. 35-36) explica que, em 

1944, o periódico inaugura uma nova fase, marcada pela mudança de sua nomenclatura para 

Educação e por incoerências como a irregularidade de suas publicações. A autora acrescenta 

que, nessa nova fase, a revista esteve sujeita a censura do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), criado pelo Estado Novo, para regularizar a liberdade de pensamento e 

expressão de textos impressos, como revistas e jornais.  

O texto Necessidade de orientação pedagógica, igualmente de Leontina Busch, é 

publicado nesse momento. Nele, a professora discute de forma crítica as demandas 

educacionais da época, direcionando seu discurso especificamente para as questões relativas 

ao professor primário, considerado, segundo ela, erroneamente apto e capaz após a obtenção 

de seu título de mestre. Como solução, sugere o aprofundamento dos cursos de formação e 

novas exigências no processo de promoção dos docentes de modo que a cultura e a produção 

qualitativa ao longo do desempenho de sua carreira sejam consideradas (BUSCH, 1944, p. 50-

53).  

Esse levantamento permitiu o reconhecimento do valor da produção pedagógica de 

Leontina, revelando-a como determinante em diferentes momentos de sua carreira, como na 

aprovação de seu ingresso na APE. Ao finalizar seu inquérito minucioso dos trabalhos 
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intelectuais e práticos de Leontina, avaliando sua possibilidade de ingresso nessa academia, 

Noêmia Saraiva Mattos Cruz (1972, p. 3) constata sua “[...] dedicação e esforço no 

aprimoramento do ensino.” e conclui que...  

  

Pela leitura e cuidadoso exame que fizemos dos seus trabalhos publicados 
em jornais, revistas especializadas e em seu livro, pelas numerosas 
realizações no campo da Educação Primária, Secundária e Normal, pela sua 
imensa dedicação e honestidade de propósitos, amor e idealismo que 
envolveu toda a sua vida de educadora emérita, deixando pelos lugares onde 
passou traços indeléveis da sua cultura, da sua personalidade irradiante de 
simpatia e respeito, somos de parecer, de acordo com o nosso regulamento, 
que a profa. Leontina Silva Busch deve ser convidada a fazer parte, como 
membro honorário, da Academia Paulista de Educação. (CRUZ, 1972, p. 8). 
 

Com base em suas contribuições, também se verificam alguns temas e métodos de 

ensino constantes em sua prática docente na Escola Normal Padre Anchieta. Em quase todos 

os seus trabalhos didáticos, cuja finalidade é sempre servir de orientação para o professor 

menos experiente, Busch declara estar apresentando planos de ensino por ela experimentados. 

Em O ensino da linguagem escrita em 3º e 4º ano primário – planos de aulas, por exemplo, 

se apresenta da seguinte maneira: 

 

Pretendemos, neste trabalho, esboçar aspectos de técnicas didáticas que 
julgamos digno de boa divulgação entre os colegas que nos honram com sua 
atenção. Por isso mesmo, apresentamos os nossos planos, aliás, por nós 
experimentados, à guisa de sugestões, certos como estamos de que na sua 
execução eles podem ser aperfeiçoados por todos quanto ensinam com alma, 
emprestando à sua arte um tom pessoal vitalizador do aprendizado infantil. 
(BUSCH, 1937b, p. 37).  
 

A motivação aparece como uma das principais marcas de seus métodos de ensino, 

sem a qual considerava que o professor dificilmente alcançaria seus objetivos. Ao tratar do 

ensino da leitura nos dois artigos de mesmo nome, Sugestões e Planos para o Ensino da 

Leitura, publicados na Revista de Educação, em 1934, estabelece que o ponto de partida da 

prática docente no primeiro ano escolar deve ser cativar a simpatia e a amizade das crianças, 

estimulando seu desejo de ler (BUSCH, 1934a, p. 48).   

Outras formas de motivar o aprendizado seria o mestre “[...] ir buscar na vida 

familiar ou social das crianças os assuntos, os problemas, cujas soluções dão finalidade às 

lições e permitem-lhes ensinar, discutindo os meios que melhor se lhes ajustam.” (BUSCH, 

1937b, p. 39).  
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A qualidade do ensino em detrimento da quantidade de conteúdos foi também outro 

aspecto muito defendido pela professora que acreditava ser: 

 
[...] preferível ensinar bem o essencial, que tratar atropeladamente de 
questões de maior frequência na vida prática, apenas com a preocupação de 
vencer vasto programa, dando uma noção imprecisa de tudo e, porque não 
dizer, máxime de métodos renovados de ensino. (BUSCH, 1936a, p. 44). 
 

 Apesar de defender o uso dos métodos renovados de ensino, em alguns momentos, 

orientava suas alunas de acordo com os métodos tradicionais: 

  

Constitui-se de grande mal para o ensino o fato de principiantes, sem 
capacidade para regular realização de aulas discriminadas, se entregarem a 
prática de método renovado, superficialmente aprendido. (1936a, p. 44). 
 

Conclui-se que Leontina ocupou uma posição significativa no campo educacional, 

mostrando-se uma professora intelectualmente ativa e envolvida com questões educacionais, 

tendo se destacado não somente pelo volume de suas publicações, mas, principalmente, por 

ter sido uma das poucas professoras do sexo feminino a escrever sobre suas práticas na década 

de 1930. Dado obtido na Revista Educação, na qual se verifica que, dentre os 110 articulistas 

mais expressivos, sejam pela frequência e/ou permanência de sua colaboração, somente sete 

eram mulheres. Leontina compõe esse pequeno grupo formado por Armanda Álvaro Alberto, 

Lygia Álvares Corrêa, Maria Antonieta de Castro, Mathilde Brasiliense, Noemy Silveira, 

Zenaisde Villalva de Araújo (VILELA, 2000, p. 80). 

A partir de suas investigações a respeito da produção de manuais entre 1870 e 1970, 

Silva (2005; 2004) revela também dois pontos importantes a serem considerados. Um deles 

remete ao fato de que, nesse momento (1930-1938), os manuais escolares, apesar de serem em 

sua maioria escritos por professores, não contavam com produções femininas, mais frequentes 

apenas depois da década de 1950.  

Outro aspecto seria a rara ocorrência de registros de professores, elaborados a partir 

de leituras de manuais, o que confere ao livro Organização de museus escolares, de autoria da 

professora Busch e cujo conteúdo inclui o manual Técnica da Pedagogia Moderna (1934), de 

Everaldo Backheuser, o qual foi aproveitado nas aulas de Prática do Ensino de Busch, por seu 

caráter pioneiro na história da produção docente. 
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CAPÍTULO II – O LIVRO ORGANIZAÇÃO  

DE MUSEUS ESCOLARES 

 

 

A proposta deste capítulo é apresentar o conteúdo do livro Organização de museus 

escolares, considerado como a produção intelectual mais marcante da carreira de Leontina 

Silva Busch. Desde sua publicação, em 1937, esse livro permaneceu sendo frequentemente 

citado nas mais distintas matérias jornalísticas sobre a professora, mesmo após seu 

falecimento, em 1990.11 Todavia é indispensável esclarecer que, apesar de reconhecer a 

importância e a fertilidade de uma abordagem a respeito dos objetos culturais portadores de 

textos em sua materialidade, diante das fontes que se apresentam nesta pesquisa, este trabalho 

não pretende aprofundar-se no âmbito dessa linha de investigação – originária no campo da 

História da Educação brasileira pela História Cultural, legitimada, sobretudo, pelos trabalhos 

de Roger Chartier (1998, 1996, 1990, dentre outros). Desse modo, serão levantados apenas 

alguns elementos quanto à produção, à circulação e aos possíveis usos desse livro. 

Os manuais escolares foram elaborados e impressos a partir da preocupação de dar a 

conhecer a seus leitores determinado conhecimento e prática. Em seus estudos sobre os 

manuais pedagógicos, Silva (2001; 2005) observa que “[...] os alunos da Escola Normal 

usaram os manuais para estudarem pela primeira vez as questões relativas ao ofício de 

ensinar, encontrando nesses textos os saberes a partir dos quais conceberam sua profissão.”, 

relembra Silva (2005, p. 1) e continua: 

 

As relações entre os manuais pedagógicos e as orientações dos cursos de 
formação para o magistério deixaram entrever um elemento determinante 
dos conteúdos desses livros, ou seja, a estreita dependência com os 
programas das disciplinas Pedagogia, Didática, Metodologia e/ou Prática de 
Ensino. (2005, p. 50). 
 

Catani (1994), Carvalho (2003) e tantos outros autores concordam que impressos 

como os manuais, as revistas de ensino, os jornais especializados etc., os quais circularam no 

campo educacional serviram como dispositivo de normatização pedagógica, mas também, 

                                                           
11 Ver: A margem dos livros: A organização de “Museus Escolares”, da profa. Leontina Silva Busch, Gazeta de 
Limeira, Ano VII, Limeira, sábado, 1 de janeiro de 1938; Professora Leontina Silva Busch, Gazeta de Limeira, 
Ano XXI, nº 3.573, Limeira, domingo, 11 de janeiro de 1953; Jubileu de ouro da Profa. Leontina Silva Busch, 
Gazeta de Limeira, 1969; e Leontina Silva Busch, Jornal dos Professores do Centro do Professorado Paulista, 
outubro, Ano XXVIII, nº 263, 1992, p. 3. 
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como apoio material destas práticas (CARVALHO, 2003). Nesse sentido, livros didáticos e 

similares têm sido considerados como fontes privilegiadas para o estudo das disciplinas 

escolares, na medida em que sua estrutura, frequentemente, já organiza os conteúdos como 

um roteiro com atividades e exercícios, de modo a simular uma aula.  

Segundo Carvalho (2003), diferentemente da “arte de ensinar”, tal como era 

concebida pela moderna pedagogia, influente entre o fim do século XIX e início do XX, cujos 

impressos de uso escolar desempenhavam a função de fornecer modelos/roteiros exemplares, 

os impressos dirigidos ao professor na chamada Pedagogia da Escola Nova segue em outro 

sentido, preferindo subsidiar as práticas docentes “[...] fornecendo-lhes informações que 

funcionem como leque de alternativas e como repertório de conhecimentos especializados.” 

(CARVALHO, 2003, p. 277). Desse modo, “[...] interesse, atividade, intervenção do 

leitor/professor, relação do impresso com situações de vida e experiência [...]” (2003, p. 277) 

são alguns itens que configuram o campo normativo da Pedagogia da Escola Nova.  

O manual Organização de museus escolares, naquele contexto, prossegue nessa linha 

e, portanto, seu conteúdo não é portador de um roteiro preciso das aulas, e sim, um conjunto 

de sugestões e possibilidades de trabalhos destinados a professores do curso primário quanto à 

organização de museus escolares, com dicas de como utilizar materiais pedagógicos em sala 

de aula. Conforme indica o subtítulo do livro, essa publicação é o registro de “[...] uma 

experiência realizada pela autora durante o curso de Prática de Ensino, dado às professorandas 

de 1936.” (BUSCH, 1937a, p. 3).  

Segundo a autora, todos os capítulos desse trabalho exprimem o desenvolvimento 

teórico-prático dado “[...] ao ensino do tema – da organização de museus escolares [...].” 

(1937a, p. 5), constante em seu programa de ensino. A parte prática do programa correspondia 

ao exercício de organização do denominado Museu Didático, cujo processo encontra-se 

descrito somente nos seguintes títulos do texto da obra: Nosso propósito (p. 20-23), Nosso 

plano de organização do museu (p. 23-26), A função do museu didático (p. 30-31) e O museu 

de Escola Normal (p. 57-60). Os demais trechos dissertam sobre a legislação e outros tipos de 

museus escolares. 

No que concerne aos usos que foram feitos do manual Organização de museus 

escolares, não foram localizados indícios significativos que retratassem esse dado. Carvalho 

(2003) observa que questões como essas permanecem sem respostas conclusivas, pois “[...] 

uma vez produzido e distribuído, o impresso de destinação escolar pode ganhar vida própria, 

sendo objeto de usos não previstos pelas regras que presidiram a sua produção.” 

(CARVALHO, 2003, p. 277-278).  
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Entretanto acrescenta que a “[...] impossibilidade de determinar os usos escolares do 

impresso e dos saberes pedagógicos que neles são veiculados [...].” (CARVALHO, 2003, p. 

278), não abstém os pesquisadores de manter suas buscas e desenvolver reflexões acerca 

desse assunto. 

 Acredita-se que uma das formas possíveis de supor alguns dos usos desse manual é 

baseando-se primeiramente nos objetivos visados e prescritos em sua produção. Embora estes 

dados por si só não comprovem como efetivamente este impresso foi utilizado, eles servem de 

apoio para o amadurecimento de uma posição crítica sobre a questão. A esse respeito, Busch 

(1937a, p. 6) cita três desses objetivos, a saber: 

 

(1) [...] demonstrar as nossas alunas – e a quantos venham a ler-nos e o 
tenham olvidado – que existe, bem delineada em nossa legislação 
escolar, a instituição dos museus de classe, de escola (de grupo escolar e 
de grandes escolas normais) e central. 

(2) [...] reviver no pensamento dos colegas que porfiam em fazer bom 
ensino a preocupação de prover continuamente a escola de todo material 
que as próprias crianças podem colher no meio natural e social e ajudar a 
prepará-lo, organizá-lo convenientemente. 

(3) [...] valha essa publicação por um sincero e veemente apelo aos altos 
administradores do ensino público de todos os Estados brasileiros para 
que porfiem em tornar uma realidade [...] o que já está estampado nas 
leis do ensino com relação a museus.  

 

Posteriormente a sua primeira e única publicação, em 1937, não foi possível identificar 

se o livro passou a fazer parte do programa, ou mesmo, se houve continuidade do processo de 

confecção de materiais destinados ao Museu Didático na Escola Normal Padre Anchieta. 

Todavia é certo que a professora Leontina prossegue defendendo a utilização dos jogos como 

recurso indispensável para motivação e aprendizado das crianças, como se pode verificar na 

ata da primeira reunião pedagógica mensal realizada no Curso Primário anexo, convocada e 

presidida por ela, como diretora do Curso Primário, em 2 de maio de 1945. Nessa reunião, a 

técnica utilizada para o ensino do cálculo é posta em debate entre os participantes que 

concluem, além de outras coisas, que “[...] os jogos devem ter larga aplicação no ensino das 

tabuadas, visto como estimulam o interesse infantil, mantendo a atenção da classe.” 

(ESCOLA NORMAL PADRE ANCHIETA, 1945-55, p. 3). 

 Não há registros da circulação desse livro nos arquivos da Escola Estadual Padre 

Anchieta e sua ausência até mesmo na lista de inventário da biblioteca, inserida 

constantemente nos relatórios dos inspetores escolares que visitaram o educandário no 

decorrer dos anos, levantam questões a respeito da maneira como o livro foi recebido entre os 
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demais professores e alunas da escola, ou mesmo no campo educacional, pois, conforme 

relembra Silva (2005): 

 

Quando determinadas obras foram divulgadas – e outras esquecidas – 
estiveram em jogo questões relacionadas ao prestígio de certos nomes entre 
os professores, bem como determinações de ordem econômica, relativas ao 
interesse das editoras na propaganda de certos títulos. (2005, p. 02) 
 

Mais um dado significativo sobre esse “esquecimento” assenta-se no fato de haver na 

atual biblioteca da escola somente um exemplar, doado pela autora no 60º aniversário do 

educandário, ou seja, trinta e cinco anos após a sua publicação. As limitações da pesquisa não 

permitiram conhecer quantos exemplares foram impressos, mas tanto sua ausência nas 

estantes da biblioteca escolar quanto à data de doação geram indagações quanto à 

possibilidade de o livro ainda estar em circulação na década de 1970 e saber se todos os 

exemplares disponíveis para compra já haviam sido adquiridos.  

Um dos dois itens localizados na biblioteca da FEA/USP foi doado também por 

Leontina. Todavia, em 22 de maio de 1947, indicando a circulação do livro em mais um 

espaço de formação: 

          

         
 

Figuras 6 e 7 – Folha de rosto do livro Organização de museus escolares encontrado na EE Padre Anchieta e do 
exemplar encontrado na Biblioteca da FEA-USP. 

Fonte: Busch (1937a, p. 1). 
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Por estarem discriminados os nomes e as datas de empréstimos do livro nas fichas de 

identificação e empréstimo dos dois exemplares do acervo da biblioteca da FE/USP, pode-se 

estabelecer sua circulação ao menos nessa Universidade.  

O quadro a seguir separa os empréstimos por décadas e por exemplar. Cada caixa de 

texto corresponde a um usuário diferente, totalizando doze pessoas, a maioria das quais 

retirou o livro somente uma vez, enquanto três pessoas fizeram três ou mais empréstimos em 

datas sequenciais:  

 
Quadro 4: Registro de circulação dos dois exemplares do livro – 

Organização de museus escolares. 
 

DÉCADA LIVRO 112 LIVRO 2 
 
 
1940 

19/set/1947 - 
09/set/1948 
08/out/1948 
23/out/1948 

- 
- 
- 

09/jul/1949 - 
 
 
 
 
1950 

- 16/set/1952 
- 25/dez/1952 
- 01/abr/1954 

27/out/1954 
06/Nov/1954 
12/Nov/1954 
23/Nov/1954 

- 
- 
- 
- 

23/abr/195? - 
- 23/abr/1955 

 
1960 

- 04/set/196? 
06/set/1961 - 

- 04/jun/1964 
2000 - 08/Nov/2002 

- 18/set/2003 
     Fonte: a partir de dados da biblioteca da biblioteca da FE/USP, elaborado por esta autora. 

 

Além das datas, seria pertinente indagar a respeito de quem foram os sujeitos 

interessados no livro, com quais finalidades foram feitos os empréstimos e se o livro 

realmente foi lido. Devido à dificuldade de compreensão de todas as assinaturas (nomes) dos 

usuários da biblioteca, optamos por omitir esse dado no quadro acima, mas consideremos 

relevante dizer que a maioria era mulheres.  

É interessante pontuar o fato de o manual Organização de museus escolares ter sido 

publicado em um momento em que se assistia no país: 

 

[...] à expansão da escola popular (curso primário e normal), 
institucionalização universitária das ciências humanas e sociais, ascensão e 

                                                           
12

 Exemplar doado por Leontina. 
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acaso de teorias educacionais, reorientações enfáticas do sistema de ensino, 
em escala regional e nacional, crescente ordenação estatal dos sistemas de 
ensino e, por fim, o aparecimento de um corpo numeroso de ocupações em 
vias de profissionalização: professores, diretores, inspetores, técnicos em 
educação. (MONARCHA, 2009, p. 68). 
 

Para o ensino Normal, a década de 1930 representou um momento marcado por 

diferentes reformas educacionais e pela tentativa de sistematização dos programas e do 

currículo, com o intuito de “[...] imprimir aos cursos um caráter menos propedêutico e mais 

profissionalizante [...].” (TANURI, 1969, in SILVA, 2001, p. 15). Nessa década, houve 

também aumento da produção de manuais nacionais, motivada pelo crescente número de 

escolas normais no país. Até então era comum a importação desses materiais, sobretudo de 

Portugal e da França (SILVA, 2001, p. 15-16).  

Em O livro no Brasil: Sua história, Hallewell (2005) acompanha essa expansão e faz 

um relato minucioso das obras e dos autores publicados pelas editoras comerciais e oficiais da 

época. Segundo o pesquisador, desde a década de 1920, a editora de maior prestígio nacional 

era a Monteiro Lobato e Cia. Todavia esse status se deve pela forte propaganda da Revista 

Brasil e do O Estado de SP na difusão de seu nome. Em inquérito realizado pelo O Estado de 

SP e publicado na Revista do Brasil, ficou evidente que neste período, havia seis firmas que 

publicavam mais exemplares do que a firma de Lobato e outras três detentoras de maior 

número de títulos:  

 

Quadro 5: Editoras, títulos e exemplares da década de 1920. 

EDITORA TÍTULOS         EXEMPLARES 
Augusto Siqueira e Cia. 26 156.000 
Cia. Melhoramentos 33 144.700 
Paulo de Azevedo e Cia. 32 113.000 
Livraria Magalhães 13 100.000 
Empreza Editora “Chácaras e Quintais” 8 80.000 
D. Silva 11 60.000 
Monteiro Lobato e Cia. 15 56.000 
Empreza Editora Brasileira 9 35.100 
Outras Menos influentes 8 3.000 

Quadro criado pela autora. 
Fonte: Hallewell, 2005, p. 254. 

 

A Empreza Editora Brasileira, responsável pela publicação do livro Organização de 

museus escolares, aparece na lista como uma editora primordialmente de livros sobre assuntos 

comerciais com 9 títulos e 35.100 exemplares impressos.  
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Na década de 1930, a posição de liderança passa a ser da sucessora da Editora 

Monteira Lobato, a Companhia Editora Nacional, cujo posto é mantido na década de 1940 e a 

quantidade de títulos da Empreza Editora Brasileira são quase que duplicados, como se pode 

ver no Quadro 11, a seguir: 

 

Quadro 6: Editoras, títulos e exemplares da década de 1940. 

 EDITORA         TÍTULOS 
Companhia Editora Nacional 79 
Cia Melhoramentos 36 
José Olímpio 32 
Globo 31 
Pongetti 22 
Empresa Editora Brasileira 17 

Quadro criado pela autora. 
Fonte: Hallewell, 2005. 

 

Em levantamentos realizados na década de 1950, a Empresa Editora Brasileira deixa 

de ser mencionada, indicando uma possível perda de popularidade ou o fechamento da 

editora. 

 

 

2.1 O conteúdo do livro 

 

 

O livro Organização de museus escolares é uma edição de capa dura ilustrada com 

186 páginas, medindo 18x13cm. Tem como lógica de organização interna um Prefácio e cinco 

capítulos: “Os museus escolares e a legislação escolar paulista”; “Material para um museu”; 

“O museu de Escola Normal”; “Museu Pedagógico”; “Jogos aplicados ao ensino”; “Quadros 

para ensino de linguagem”; e um “Apêndice”.  
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Figura 8 – Capa do livro Organização de museus escolares. 

Fonte: Busch, 1937a.  
 

O Prefácio escrito pela própria autora é assinado com data de março de 1937 e aponta 

a origem do livro, a partir de um compromisso de dar alguma visibilidade ao trabalho de 

organização do Museu Didático da Escola Normal Padre Anchieta, resultado de um projeto 

pedagógico elaborado em cooperação com as alunas, em consonância com o ensino de prática 

pedagógica nas aulas de Prática de Ensino. Todavia, os temas incluídos em suas páginas não 

se restringem somente a descrever o processo de criação do museu citado. São acrescentadas 

discussões sobre legislação e informações sobre outros tipos de museus como o de classe, de 

grupo escolar, de escola normal, o didático e o pedagógico.  

Embora procure em um dado momento do livro distinguir todos os museus citados do 

pedagógico, classificando-o como um tipo de museu destinado a instrução de professores de 

uma determinada região (não apenas restringindo-o a uma escola) e definindo os demais 

museus como destinados à instrução infantil, ao longo do texto o uso do termo “museu 

escolar” irá englobar todos os museus mencionados. 

Ademais, informa-se que outras finalidades da publicação foram: lembrar os 

professores sobre a importância de munir a escola de materiais para o ensino; demonstrar que 

existem normas para a organização de museus escolares bem delineadas na legislação escolar; 

e ser um apelo às autoridades do ensino público de todos os estados brasileiros quanto à 
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necessidade de se tornar realidade o que está impresso nas leis a respeito da execução desse 

espaço nas escolas (BUSCH, 1937a, p. 5-6). 

O capítulo I, destinado a tratar dos museus escolares e da legislação escolar paulista, é 

um pouco mais abrangente do que o título sugere, pois, além de abordar o assunto 

mencionado, nele encontramos descrito, em subtítulos, todo o plano de organização do Museu 

Didático, com descrições a respeito do surgimento da ideia e de sua função para o ensino, 

incluindo-se sugestões para a preparação de um museu de classe e de um museu de grupo 

escolar.  

Os subtítulos identificados no capítulo “Os museus escolares e a legislação escolar 

paulista” são: 

• Através da legislação escolar de outros estados; 

• Nosso propósito; 

• Nosso plano de organização do museu; 

• Um belo plano de organização de museus; 

• A função do Museu Didático; 

• O museu de classe; 

• Alguns preceitos essenciais para serem observados; 

• O museu de grupo escolar. 

 

A introdução do capítulo “Os museus escolares e a legislação escolar paulista”, como 

o próprio título sugere, aponta inicialmente as determinações gerais acerca da organização de 

museus nas escolas apresentadas na legislação escolar do estado de São Paulo. O primeiro 

documento citado é o Código de Educação (Decreto nº. 5.884, de 21/04/1933), responsável 

pelas diretrizes educacionais naquele momento, narrando especificamente o Capítulo X, que 

versa sobre o Serviço de Bibliotecas e Museus Escolares, vinculado à Diretoria de Ensino, 

reproduzindo literalmente os artigos 106 e 107 e os artigos de 114 aos de 120. Os artigos de 

número 108 até os de 113 não são mencionados, por tratarem apenas de bibliotecas (BUSCH, 

1937a, p. 7-10).  

Na sequência, é citado o Comunicado nº 22, de 1º de novembro de 1933, da Diretoria 

de Ensino, do qual são extraídas algumas recomendações quanto à organização e ao 

funcionamento dos museus escolares, tais como: catalogação, rotulagem, registro, visitas, 

aproveitamento de materiais etc. E, por fim, trata do Decreto nº 6.425, de 9 de maio de 1934, 

que suprimiu, entre outros serviços da Diretoria do Ensino, o Serviço de Biblioteca e Museus 
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Escolares, passando suas atribuições para o Serviço de Educação Pré-Primária e Primária e 

estabeleceu fundos e cotas para a “[...] construção de um prédio para um museu pedagógico e 

sala de referência” (BUSCH, 1937a, p. 9-10), que seria financiado por fundos extraídos da 

Caixa de Assistência, proveniente de um quinto das taxas de exames de escolas públicas e 

particulares (Decreto Nº 6.427, de 9/5/1934).  

Entretanto a própria autora ressalva seu desconhecimento em relação à criação, até 

então de algum museu pedagógico com a devida amplitude, mas não descarta a possibilidade 

de ocorrência de iniciativas isoladas de professores bem intencionados que, contudo, não 

foram capazes de atender ao rigor estipulado pela legislação (BUSCH, 1937a, p. 10).  

Em “Através da legislação escolar de outros estados”, transcrevem-se dispositivos dos 

regulamentos de ensino sobre os museus escolares de várias unidades da Federação, 

publicados entre 1924 e 1935, encontrados por Leontina em “breves pesquisas”. São incluídos 

os seguintes estados, na ordem em que se apresentam: Minas Gerais (1927), Distrito Federal 

(1935), Rio de Janeiro (1929), Bahia (1925; 1935), Sergipe (1924), Piauí (1933), Pernambuco 

(1934) e Maranhão (1932), conforme historia (BUSCH, 1937a, p. 11-19). 

Esse levantamento teve como finalidade apresentar a seus leitores a existência de uma 

infinidade de leis e regulamentos vigentes sobre a organização dessa instituição auxiliar. 

Entretanto a autora apenas ressalta que somente preceitos regulamentares não seriam 

suficientes, sendo mister dar corpo às lei, transformando em realidade aquilo de que ela 

dispunha.  

Mesmo não se referindo a todas as localidades nacionais, não é difícil notar que 

regulamentações que tratam dos museus escolares passam a ser mais frequentes na década 

1930, indicando a presença cada vez mais marcante dessa instituição na preocupação dos 

legisladores e a intenção de se concretizar sua importância para o ensino. As determinações 

acerca de sua existência, em todos os estabelecimentos de ensino, assim dispostas no Código 

de Educação (Decreto nº. 5.584, art. 107), já citadas anteriormente, dão margem sobre a 

autoridade que gozavam esses espaços no período. 

  No subtítulo seguinte, “Nosso propósito”, a autora justifica a origem e os objetivos da 

proposta de organização do Museu Didático da Escola Normal Padre Anchieta, que surgiu a 

partir de sua experiência como docente e sua percepção, ao longo da prática, quanto à 

necessidade de munir as escolas de materiais pedagógicos (BUSCH, 1937a, p. 20-21). 

Segundo ela, estes instrumentos de concretização evitariam abstrações presentes em 

ensinamentos teóricos e obscuros. 
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 Com o crescente acúmulo de materiais logo nos dois primeiros meses do ano e, devido 

à necessidade de guardá-los em ordem, para que pudessem ser reutilizados pelas professoras 

adjuntas da escola primária anexa ou pelas normalistas em suas aulas práticas, Leontina 

incitou suas alunas a trabalhar em um projeto conjunto de construção de um museu, cujo 

resultado foi o Museu Didático mencionado.  

No capítulo seguinte, “Nosso plano de organização do museu”, há uma apresentação 

do conjunto de medidas delineadas no início de 1936, para nortear o processo de 

concretização do Museu Didático “[...] dentro dos limites das possibilidades do meio e do 

tempo.” (BUSCH, 1937a, p. 23). A descrição completa deste plano encontra-se no capítulo VI 

desta dissertação, intitulado A experiência de organização do Museu Didático pela professora 

Leontina Silva Busch, nas aulas de prática de ensino em 1936 (Ver páginas 79 a 114). 

Ampliando as discussões sobre os museus escolares o título “Um belo plano de 

organização de museus” divulga as instruções elaboradas por Everaldo Backheuser para 

orientar o magistério carioca durante a administração de Fernando de Azevedo (entre 1926 e 

1930). O texto “Museus escolares”, presente no décimo capítulo do livro Técnica da 

Pedagogia Moderna, é reproduzido na íntegra no livro Organização de museus escolares. 

Ao que parece, a professora Leontina confere a Backheuser o mérito pela inovação do 

antigo modelo usual de museu presente na escola tradicional: 

 

[...] constata-se que a visão pedagógica do reformador do ensino do Distrito 
Federal era tão larga e penetrante que aproveitou um elemento puramente 
estático e pouco interessante da escola tradicional – o museu escolar dos 
quadros Deyrolle13 e outros –, transformando-o em instituição dinâmica, que 
dever criar-se e viver renovando-se pelas mãos dos mestres e alunos, com o 
apoio moral e a cooperação material das famílias (BUSCH, 1937a, p. 27). 

 

Busch (1973a) utiliza quatro páginas de seu livro para transcrever trechos capítulo 

citado do livro Técnica da Pedagogia Moderna. Em síntese, tais tópicos indicam que os 

museus escolares deverão estar de acordo com a nova pedagogia, ter caráter prático e ser 

organizado com itens identificados de tal modo que permitam ao aluno aprender por si vendo, 

tocando, manipulando, minimizando ao máximo a interferência do mestre. Deverão ainda 

abranger todas as áreas do saber, mantendo características artísticas e científicas, mas com 

feição social e cívica que será acentuada com a participação da comunidade escolar na sua 

                                                           
13

 A Maison Deyrolle foi uma empresa francesa, criada em 1831 por Jean-Baptiste Deyrolle, que produzia 
materiais pedagógicos, em sua maioria de História Natural como, por exemplo, pranchas murais de sala de aula 
ou diapositivos de vidro (VIDAL, 2009, p. 9). 
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produção, moldando sua personalidade de acordo com a escola e a região (BACKHEUSER, 

1934, p. 296-299). 

Assim como é feito no Código de Educação, Backheuser (1934, p. 297-298) orienta 

que haverá nas escolas três tipos de museus escolares: 1. O museu de classe, feito com o que 

os alunos trouxerem ou fizerem de melhor nas atividades do dia-a-dia escolar; 2. O museu de 

escola, formado com os melhores trabalhos dos alunos e com produções dos professores, terá 

sala própria, aberta aos alunos periodicamente, quando houver alterações em sua organização 

interna; 3. E o museu pedagógico central, cuja função não é detalhada no texto. 

Em “A função do museu didático”, Leontina discute o papel atribuído a este tipo de 

museu não mencionado por Backheuser e, ao mesmo tempo, justifica a importância atribuída 

ao Museu Didático da Escola Normal Padre Anchieta, exaltando sua relevância como um 

órgão indispensável ao rendimento do ensino, na medida em que se caracteriza não como um 

“amontoado de coisas” ou um lugar “onde se ouvem lições”, mas sim, como uma oficina que 

serve como veículo de colaboração, estimulação do interesse, exercício da disciplina, do 

aprendizado, da investigação etc., provendo a escola de um “ótimo material de ensino.” 

(BUSCH, 1937a, p. 30-34). 

Deste modo, com base no Código de Educação, a autora reafirma que um dos 

principais papéis atribuídos aos museus escolares em geral seria o de órgão destinado a “[...] 

tornar o ensino intuitivo, prático e experimental no sentido de facilitar a compreensão de todas 

as matérias do programa escolar.” (BUSCH, 1937a, p. 31). Contudo a autora acrescenta que 

destiná-los somente a prover a escola de materiais para o ensino intuitivo ou para as lições de 

observação não é suficiente para uma escola que deseja aplicar o método ativo, pois, para 

atender as expectativas da Pedagogia em voga naquele momento, o museu teria de servir 

como mecanismo facilitador da colaboração entre a comunidade escolar, surgindo 

gradualmente a partir de seus interesses e, consequentemente, tornando-se um espaço único e 

peculiar de cada escola:  

 

Pelo exposto, melhor será dizer que o museu vale mais pela sua função de 
cooperar, motivando ou estimulando o aprendizado ativo, do que como um 
simples repositório de material de ensino a que os professores podem 
recorrer amiúde para suas lições objetivas. (BUSCH, 1937a, p.33). [...] Desta 
forma, ele refletirá o ensino feito, e os exemplares que o vão enriquecendo 
sofrerão a manipulação que os escolares puderem dar-lhe. Nada majestoso 
na aparência, ele será valioso pela função que exerce ao ensino. (1937a, p. 
35). 
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 Assim sendo o Museu Didático deveria se definir mais como um espaço de 

investigação ou oficina, favorecendo a indagação e a pesquisa de coisas e fatos úteis e 

próximos à vida dos alunos. 

Ao sintetizar o valor funcional de um museu didático, afirma que: 

 

a) Permite exercitar os escolares em trabalhos de investigação, com esforço 
vitalizado; 

b) Provê a escola de ótimo material de ensino; 
c) Dá ensejo ao aprendizado ativo de coisas e fatos, tanto do meio 

circunstante como de regiões longínquas; 
d) Propicia e estimula, na sua organização, a formação de hábitos de 

colecionar em ordem, de fichar, de escriturar, de controlar movimento de 
material, de economizar, de manipular, de conservar com zelo, etc.; 

e) Integra melhormente a escola na sua função de órgão de formação de 
capacidades facilmente ajustáveis às atividades para o progresso do meio. 
(BUSCH, 1937a, p.34). 

 

Na sequência, em “O museu de classe”, está exposta a caracterização dessa 

modalidade de museu, definindo a forma como era entendido no período, exemplificando os 

métodos para a sua criação e atentando para a necessária ligação entre o seu conteúdo e os 

programas escolares.  

Com o subtítulo “Alguns preceitos a serem observados”, Leontina Busch (1937a, p. 

38-39) enfatiza pontos indispensáveis para orientar seus leitores sobre como organizar seu 

próprio museu escolar. Com isto, volta a insistir na importância do trabalho de cooperação 

que se deve estabelecer não somente no interior da escola, mas em seus arredores, com o 

envolvimento dos pais, dos amigos da escola etc. Acrescenta ser imprescindível que não 

sejam inseridos no museu materiais e objetos que não tenham tido uma finalidade prática em 

sala de aula e declara que cada item terá uma ficha de registro de seu histórico de utilização e 

de sua criação.  

Uma das estratégias de aproximação com a comunidade sugerida é a abertura do 

museu escolar a pais de alunos, amigos da escola, alunos de outras classes, de outros bairros, 

sob o convite, atendendo-se, assim, ao requisito da influência social. A correspondência 

motivada aconteceria via intercâmbio de materiais com outros museus de outras classes, 

escolas etc. Esses materiais poderiam ser trocados quando houvesse duplicata e cada item 

doado teria um registro contendo o nome do doador, data de doação etc. (BUSCH, 1937a, p. 

38-39).  
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Embora tenha havido um intenso envolvimento dos pais e da escola na organização do 

Museu Didático, não foram localizados registros que comprovem se esta aproximação e esse 

intercâmbio de materiais foram praticados na Escola Normal Padre Anchieta. 

No segundo capítulo, “Material para um museu”, que ocupa treze páginas do livro, 

constam de modo mais detalhado sugestões de diferentes tipos de coisas que um museu 

escolar deve englobar (BUSCH, 1937a, p.43-55). Os itens, separados de acordo com as 

disciplinas, foram resumidos nas linhas abaixo para dar uma ideia do que se trata (1937a, p. 

43-55): 

 

• Leitura, Linguagem Oral e Escrita: cartazes e jogos com letras, sílabas, palavras, sentenças, 

histórias mudas para o desenvolvimento da fala e da escrita, cartas de interpretação e modelos 

para cópias; 

• Aritmética, Geometria e Desenho: mapas, cartazes, cartões, jogos e diversos objetos 

tridimensionais, tais como: contador mecânico, coleção de cubos, balança, metro, trena, 

relógio, coleção de moedas nacionais, sólidos geométricos, estojo de desenho, transferidor, 

esquadro, compasso etc.; 

• Geografia e História: plantas do prédio e da localidade escolar, mapas de São Paulo, do 

Brasil, dos continentes etc.; vistas das capitais, dos estados, de grandes cidades do Brasil e do 

mundo; globo geográfico, bússola; desenhos ou miniaturas de meios de transporte; objetos 

históricos da sede escolar; retratos de figuras públicas; reproduções de quadros famosos; 

armas e utensílios de índios; jogos; álbuns etc.; 

• História Natural:  Zoologia – esqueletos, ossos soltos e partes de animais (couro, pelos, lã, 

escamas, penas etc.); coleções de insetos; diapositivos; mapas murais; quadros explicativos da 

anatomia humana; classificação de animais, parasitas, aparelho de projeção etc. Botânica – 

amostras de plantas, sementes e frutos. Mineralogia – exemplares de rochas minerais, como 

granito, ferro, mercúrio, cobre etc.; imagens de fábricas, saleiras nacionais etc. 

• Física: equipamentos diversos de laboratório de física, como termômetros, barômetros, 

alambique, disco de Newton etc. 

• Educação Moral e Cívica: quadros com informações sobre os deveres do cidadão e do 

escolar; bandeiras nacionais e internacionais, brasões nacionais; retratos de grandes 

educadores falecidos, coleção de cartões sobre datas nacionais e estampas, representando atos 

cívicos (casamento, voto etc.); 

• Educação Física: quadros ilustrando exercícios e principais jogos praticados na escola 

primária; coleção de alteres e utensílios para jogos etc.; 
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• Música: retrato de Francisco Manuel, autor da melodia do Hino Nacional Brasileiro e de 

outros compositores de renome; hinário escolar, diapasão, porta-partitura etc.; 

• Higiene: coleções de cartões e cartazes com ilustrações sobre higiene; quadros informativos 

sobre zelo com a saúde e com o corpo; amostras de filtros para água e de desinfetantes para o 

extermínio de parasitas; imagens do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto Butantã, do Pasteur e 

outros. 

• Trabalhos Manuais: vestuário de lactente, modelos de dobras, cortes, recortes para enfeites; 

curiosidades caseiras; amostras de tecidos; adubos; artefatos de enfeites domésticos; coleções 

de tranças e laços; trabalhos com arame; tricô, crochê; ferramentas de lavoura etc.  

 

O manual indica que a maioria desses itens poderia ser conseguida no próprio 

almoxarifado da escola e preparados durante as aulas a partir de pequenos projetos, trazidos 

por professores e pelas crianças ou conseguidos nas excursões escolares (BUSCH, 1937a, p. 

55). 

O terceiro capítulo do livro, intitulado “O museu de escola Normal”, explica que, em 

escolas onde houver três cursos superpostos - que guardem continuidade de ensino como o 

primário, o secundário e o de formação profissional -, seria necessário que o museu tivesse 

grande amplitude e se repartisse em seções com instalações e propostas diferenciadas, capazes 

de atender as necessidades específicas de cada um desses cursos: 

 

O de Escola Primária poderá subdividir-se pelo critério das matérias, dos 
graus do curso ou pela natureza específica do material. Talvez seja melhor 
este último para maior facilidade de disposição e fichamento. O da Escola 
Secundária terá suas subdivisões de História Natural, de História Geral, de 
Geografia, o Gabinete de Física, o Laboratório de Química, a Sala de Artes, 
a de Matemática, a Galeria de Escritores, etc. 
O Museu Didático do Curso Profissional poderá dividir-se nas seguintes 
seções: de Biologia, Higiene e Puericultura; de Sociologia; de Psicologia da 
Criança, e de Didática, que terá de ser mais ampla, podendo mesmo fundir-
se com o Museu da Escola Primária. (BUSCH, 1937a, p.57-58). 
 

Após explicitar as possibilidades de organização destes três tipos museus específicos 

de escolas Normais, a autora exemplifica o último modelo baseando-se novamente no Museu 

Didático da Escola Normal Padre Anchieta. Dentre suas principais funções destaca que o 

mesmo deveria ser um: 1. Repositório de material para as aulas das normalistas e/ou das 

professoras adjuntas, 2. Campo de observação que ampare os professores interessados em 

construir materiais ou organizar um museu classe (BUSCH, 1937a, p. 57-58). 
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No último capítulo dissertativo do livro, intitulado como “O Museu Pedagógico”, 

Leontina menciona a definição dada por Rufino Blanco (s.d.) para este tipo de museu, na qual 

o distingui dos museus escolares. Segundo ele, aqueles serviriam para a formação de 

professores da localidade e estes, para o aprendizado das crianças dentro da escola. Deste 

modo, os Museus Pedagógicos seriam constituídos como: 

  

[...] exposições permanentes de mobiliário escolar, de material de ensino 
(seção didática), de diagramas, gráficos demonstrativos do movimento 
escolar, fotografias de prédios escolares, galerias de professores e de 
beneméritos do ensino, coleções de leis, decretos, regulamentos, instruções 
para a orientação do ensino etc. (BLANCO, s,d. p. 61). 

 

Segundo Leontina (1937a), apesar de existirem museus pedagógicos organizados para 

professores em cidades como Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Madri, Paris, Berlim e 

Nova Iorque, até aquele momento, nenhum museu desse porte havia sido instituído no Brasil. 

Essa lacuna forçava os professores interessados a aprimorarem sua prática e a buscarem 

informações em outras repartições, tais como: 

 

[...] o Almoxarifado da Secretaria da Educação (tipos de móveis e material 
de ensino); o Serviço de Prédios Escolares (plantas e fotografias); o Cinema 
Educativo (filmes); estatística escolar (gráficos); as escolas normais e os 
grupos escolares (quadros, jogos, cartazes, cadernos, coleções animais, 
herbários, amostras de produtos etc., resultantes do ensino discriminado, de 
“centros de interesse” ou de “projetos” desenvolvidos). (BUCH,1937a, p. 
62)  
 

 A autora exalta a pertinência de se ter um museu como esse e os baixos custos para 

sua execução, apelando aos poderes públicos para que agissem em prol dessa causa e sugere 

um plano geral de organização dividido em quatro grandes seções: 

 

a) De mobiliário escolar, antigo e moderno; 
b) De materiais de ensino que o Almoxarifado adquire para fornecer às 

escolas; 
c) De trabalhos escolares, escolhidos dentre os mais úteis e interessantes 

feitos cada ano nas escolas públicas e particulares: “projetos”, “centros de 
interesse”, mostruários de produtos regionais, coleções de insetos, 
cadernos de vida, etc. 

d) De gráficos explicativos da organização do ensino; do número, da 
distribuição e da densidade das escolas; dos gastos com o ensino público 
federal, estadual e municipal; da colaboração do ensino particular; de 
plantas e fotografias de prédios escolares; de publicações e programas 
oficiais; de livros didáticos de uso autorizado nas escolas, etc. (BUSCH, 
1937a, p. 63-64), 
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Em face da relevância dada às excursões escolares por legisladores e pedagogistas, 

Leontina opta encerrar este capítulo com uma breve discussão sobre este assunto, abrindo um 

subtítulo intitulado “Excursões escolares”. Nele a professora Leontina anuncia que estas 

atividades práticas estariam: 

 

[...] intimamente ligadas à organização de museu escolar, visto que elas 
objetivam proporcionar aos aprendizes ensejo para observação direta do 
próprio ambiente natural, industrial, comercial, social ou institucional, onde 
a coisa ou o fato existe ou em que está integrado. (BUSCH, 1937a, p. 64) 

 

Busch (1937a) explica que as excursões escolares podiam ser parte de um projeto – ou 

dar origem a um – e seus principais objetivos deveriam ser auxiliar no ensino do conteúdo do 

programa escolar, favorecer a globalização dos conhecimentos das coisas e dos fatos, 

possibilitar a coleta de matérias no meio para estudos posteriores na escola, motivar interesses 

e investigações etc. Por ser uma atividade prática e prazerosa, diferente daquelas habituais 

dentro da escola, torna o aprendizado mais atraente e quebra o ritmo monótono da sala de 

aula. 

Nessas excursões, os alunos poderiam observar, experimentar, desenhar, ler e 

estabelecer relações entre as coisas que aprendiam (BUSCH, 1937a, p. 66). Era importante 

que o professor tivesse um plano estruturado para essas saídas, sem o qual a atividade não 

poderia ser classificada como tal (1937a, p. 68).  

Durante a excursão, seria imprescindível dar liberdade aos alunos de conversar entre si 

e com o professor, fazendo perguntas quando achasse necessário. Como resultado, o professor 

poderia pedir a todos que escrevessem relatórios sobre o que viram e aprenderam, ou mesmo, 

dar uma avaliação oral ou escrita sobre o assunto (1937a, p. 69-70). 

Tendo organizado algumas excursões escolares com o propósito de demonstrar 

concretamente para suas alunas “como fazer”, Leontina transcreve um testemunho sobre o 

êxito didático obtido nessa ação, explica como definiu seus objetivos, qual foi a técnica 

utilizada para sua realização, além de sugerir um plano com algumas diretrizes “[...] para 

assegurar o máximo proveito do aprendiz”. (1937a, p. 67-69). 

Os dois últimos capítulos, “Jogos aplicados ao ensino” e “Quadros para ensino de 

linguagem”, representam o ápice das informações contidas no livro, pois podem ser 

visualizados nesses as imagens (desenhos) dos materiais produzidos para as aulas, o grau 
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escolar a que se destinam, o objetivo, a organização e a técnica (metodologia) utilizada e, por 

isso, esses dados representam um registro valioso das práticas escolares.  

O “ Apêndice” contém a cópia de uma apreciação redigida pelas professorandas do 

Instituto de Educação no “livro de registro de visitantes”, em visita ao Museu Didático no dia 

3 de junho de 1936. No fim, são mencionados os nomes de todas as alunas que participaram 

da visita (1937a, p. 163-166).  

Há também notas de publicações de 1936 da imprensa paulista a respeito do Museu 

Didático da Escola Normal Padre Anchieta e, como forma de homenagem, uma lista com as 

séries, os nomes dos grupos e das normalistas que colaboraram na concretização desse museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPÍTULO III – UMA ESCOLA DE APLICAÇÃO:  

A Prática de Ensino na Escola Primária anexa à 

Escola Normal Padre Anchieta, em 1936 

 

 

Este Capítulo aborda fundamentalmente as atividades pedagógicas implementadas na 

Escola Primária anexa à Escola Normal Padre Anchieta, em parceria com as aulas de Prática 

de Ensino da 1ª Seção Educação do Curso de Formação Profissional do Professor, no ano de 

1936. Entendendo que a cultura material e empírica das instituições educativas influi 

significativamente nas atividades docentes e discentes, considera-se que não há como falar 

das práticas e dos saberes imersos no cotidiano escolar, sem reconhecer a trajetória 

organizacional desses espaços e, portanto, a princípio este texto se detém brevemente no 

histórico do educandário investigado, visando situar o leitor sobre o local de realização das 

ações escolares apresentadas. 

Segundo Bordieu (2004), os espaços podem ser compreendidos a partir de seu aspecto 

físico ou social. Assim composto, o primeiro aspecto está representado pela inserção da 

matéria física do sujeito em determinado local no universo, como o país, a casa, o bairro, a 

escola etc. Enquanto que os espaços sociais situam-se no âmbito das relações sociais. Nesses, 

estão inseridos agentes (pessoas e instituições), situados em diferentes posições que, tomados 

pela força do habitus, produzem, reproduzem e difundem a lógica interna e as preocupações 

do grupo ao qual pertencem. Portanto, o campo é também um espaço do ponto de vista, ou 

seja, de acordo com a posição ocupada, os agentes de um mesmo campo verão o mundo de 

maneiras diferentes e os demais pontos de vista nem sempre serão compreensíveis aos que 

ocupam posições distintas, o que acarretará muitas vezes de haver pontos de vista 

inconciliáveis (BOURDIEU, 2004, p. 30-35).  

Atendidas essas sugestões, o texto passa a contar de maneira mais precisa como era o 

cotidiano da Escola Primária, retratando as práticas executadas sob o comando da diretora 

Adalívia de Toledo, às quais se somam as contribuições da professora Leontina Busch e de 

suas alunas do 2º ano do Curso Profissional. 
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3.1 Breve histórico da Escola Normal Padre Anchieta  

 

A antiga Escola Normal Padre Anchieta está situada no bairro do Brás, área central da 

cidade de São Paulo que, em seus primórdios, foi uma região constituída principalmente por 

chácaras. Com a expansão da indústria do café, que impulsionou a urbanização e a 

industrialização da cidade, a partir da segunda metade do século 19, e por sua proximidade 

com a linha férrea São Paulo Railway14 – que ligava Santos a Jundiaí –, a região cresceu e 

tornou-se um forte polo industrial e comercial, segundo historia Diaféria (2002).  

A forte presença de trabalhadores estrangeiros – em especial daqueles oriundos da 

Itália e abrigados, quando de sua chegada ao país, na Hospedaria dos Imigrantes do Brás15 – 

caracterizou o local como um bairro típico de imigrantes. Embora a estrutura urbana do Brás 

tenha se desenvolvido com a chegada desses imigrantes, o bairro manteve um aspecto 

humilde, repleto de cortiços e de ruas intransitáveis – por causa dos alagamentos em épocas 

de chuvas, causadas pelas cheias do rio Tamanduateí. A partir da década de 1940, a população 

foi se reconfigurando, devido ao decréscimo na imigração de trabalhadores europeus e à 

intensificação da chegada de migrantes nordestinos. Nos dias atuais, a região concentra uma 

parcela significativa de imigrantes bolivianos (DIAFÉRIA, 2002).16 

Criada em 24 de dezembro de 1912, pela Lei 1.359, de 24 de Dezembro de 1912, na 

presidência do Conselheiro Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves, sendo Secretário do 

Interior o Dr. Altino Arantes, e tendo como Diretor Geral do Ensino o Dr. João Crisóstomo 

Bueno Reis Júnior, a Escola Normal Primária do Braz, como era chamada a princípio, 

destacou-se como a primeira escola normal da capital paulista destinada exclusivamente à 

formação de professores primários do sexo feminino (Escola Normal e Ginásio Estadual 

Padre Anchieta, 1946, p. 1). 

 

                                                           
14

 A estação do Brás foi inaugurada em 1867. 
15 Construída entre os anos de 1886 e 1888, a antiga “Hospedaria de Imigrantes do Brás” foi um dos maiores 
centros de recepção de estrangeiros já existentes no Brasil. Por suas dependências, passaram mais de dois 
milhões de pessoas entre os anos de 1887 e 1978. 
16 Para mais informações sobre o bairro do Brás, consultar na íntegra: DIAFERIA, Lourenço. Brás – Sotaques e 
desmemórias. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002. Coleção Paulicéia, 200p. 
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Figura 9 – Fachada do edifício construído em 1912. 

Fonte: Acervo do Centro de Memória Escolar da EE Padre Anchieta. 

 

O edifício da escola é dotado de alto valor histórico e foi projetado, em 1911, pelo 

engenheiro arquiteto Manuel Sabater, visando à instalação de um grupo escolar que atenderia 

a crescente demanda pelo curso primário, causada pela intensa concentração de famílias 

operárias na região.17 Na planta do imóvel, exposta na Figura 10, a seguir, datada de 15 de 

abril de 1946, pode-se verificar o formato do terreno em paralelogramo de 97,10 por 50,20 

metros, dando uma área total de 4.616,52 metros quadrados, sendo a área ocupada pelo 

edifício de 1.544 metros quadrados.18  

                                                           
17 Em 1936, a presença de descendentes de imigrantes na escola ainda era expressiva. No livro de matrícula do 
curso Profissional da Escola Normal Padre Anchieta, único documento localizado no acervo da instituição, 
produzido na década de 1930 (1939-1940), o qual inclui a nacionalidade dos pais das alunas, consta que, de um 
total de 247 genitores do sexo masculino, 180 eram brasileiros, 36 italianos e 24 portugueses, 2 espanhóis, 2 
sírios, 1 japonês, 1 libanês e 1 alemão. Das 262 genitoras do sexo feminino, 201 eram brasileiras, 26 italianas, 25 
portuguesas, 4 espanholas, 1 síria e 1 japonesa, como se pode ver no Anexo VI. 
18

 Para mais informações sobre a arquitetura do prédio, ver: CORRÊA, 1991; ARAUJO JÚNIOR, 2007. 
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Figura 10 – Planta de locação nº1. 

Fonte: Relatório de Inspeção, 1945. Acervo do Centro de Memória Escolar da E. E. Padre Anchieta. 

 

Após a sua construção, o prédio composto por três pavimentos – um térreo, muitas 

vezes mencionado como “porão”, o 1º e o 2º andar – ficou com a estrutura assemelhada à de 

outros grupos escolares, entretanto, fora destinado a acomodar a recém-criada escola Normal 

que teve suas aulas inaugurais em 31 de março de 1913 (CORRÊA, 1991, p. 85). Somente no 

mês de agosto deste mesmo ano, o Terceiro Grupo Escolar do Braz, criado pelo decreto de 8 

de agosto de 1898, o qual, até então, ocupava um prédio alugado pela Light, foi anexado ao 

novo estabelecimento passando a funcionar em um único período e tornando-se o Grupo 

Modelo Primário Anexo (Escola Normal Primária do Brás, 1913, p. 7).  
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No curto período de 1931 a 1932, recebe o nome de Escola Normal Feminina da Capital, 

pois, em 1932, após uma nova reforma do ensino, passa a ser reconhecida como Escola Normal 

Padre Anchieta, mantendo essa nomenclatura até 1945. Nos anos seguintes a escola recebeu 

ainda outras denominações: Escola Normal e Ginásio Estadual Padre Anchieta, Instituto de 

Educação Padre Anchieta, Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta, Instituto de 

Educação Estadual Padre Anchieta, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Padre 

Anchieta, Escola Estadual Padre Anchieta. 

A configuração interna da instituição, como cursos oferecidos, disciplinas, grade 

horária, utilização dos espaços etc., também foi sendo alterada para se adequar às 

regulamentações governamentais. Especificamente, em 1936, ano de maior interesse desta 

pesquisa, foi dada a seguinte organização ao estabelecimento: um curso Primário de quatro 

anos, um curso Normal de dois anos com o nome de Curso de Formação Profissional do 

Professor Primário, e um Curso Ginasial Fundamental de 5 anos, ou séries (ESCOLA 

NORMAL E GINÁSIO ESTADUAL PADRE ANCHIETA, 1946, p. 1). 

Em meados da década de 1950, como consequência da crescente demanda por 

matrículas, o governo do Estado destina verbas para a construção de um novo prédio na área 

descoberta, anteriormente utilizada para “recreio” e atividades físicas dos alunos. As imagens 

a seguir registram alguns momentos de utilização desse espaço antes de ser ocupado pelo 

novo edifício. Embora algumas delas tenham sido extraídas de um antigo trabalho de alunas, 

confeccionado em 1938, é possível que as imagens apresentadas sejam anteriores a essa data. 

 

 
 

Figura 11 – Meninas do Grupo Modelo, em recreio. 
Fonte: Livro do Jubileu I, 1938. Acervo do Centro de Memória Escolar da E. E. Padre Anchieta. 
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Figura 12 – Alunas do Grupo Modelo em uma aula de ginástica. 
Fonte: Livro do Jubileu I, 1938. Acervo do Centro de Memória Escolar da E. E. Padre Anchieta. 

 

 

Figura 13 – 3º Grupo Escola do Braz Uma classe em exercícios ginásticos. 
Fonte: Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1928. 

 

Em 1986, no mandato do Governador André Franco Montoro, a então Escola Estadual 

de Primeiro e Segundo Graus Padre Anchieta firma um termo de cooperação técnica com o 

“Projeto Memória Escolar: Arquitetura/história”, para a restauração de 166 edificações 

escolares construídas durante as primeiras décadas da República. Suas primeiras instalações, 

já muito danificadas por anos de uso, pela falta de manutenção e pela ação dos alunos, passam 
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por um processo de recuperação e tombamento (Processo no. 25.591/87) pelo Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (CONDEPHAAT), ocorrido um ano 

depois.  

Após o processo de restauro e tombamento, o prédio passou a comportar as atividades 

da Oficina Cultural Amácio Mazzaropi e da SP Escola de Teatro, enquanto que as atividades 

escolares passaram a acontecer somente no segundo edifício. Atualmente, a escola chama-se 

Escola Estadual Padre Anchieta, funciona em três turnos e oferece os cursos do tipo 

Fundamental II (5º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e EJA – Ensino Médio – e EJA 

Ciclo II – Ensino Fundamental de 2º ao 4º Termo.  

 

 
3.2 Trabalhos pedagógicos realizados na Escola Primária anexa no ano de 1936 

 

 No Anuário do Ensino do Estado de São Paulo 1935-1936, Antônio de Almeida Júnior 

observava ser um dos grandes problemas das Escolas Primárias anexas às Escolas Normais a 

insuficiência e, não raro, a inadequação de uma articulação entre essas duas escolas. A partir 

dessa constatação, apresentavam-se os caminhos propostos por sua gestão na direção da 

Diretoria do Ensino: 

 

Tem-se procurado, por isso, ultimamente, um intercâmbio permanente e útil 
– como nunca se fez – entre os dois aparelhos, a fim de que, aos professores 
de escola normal e aos seus discípulos, seja dado o contato efetivo com a 
realidade do sistema primário do Estado. 

 (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1935/1936, p. 251). 
 

  

Justificava-se o autor da proposta, afirmando que o divórcio entre a escola Primária e a 

Normal caracterizava-se como um grave erro, por causa de as primeiras representarem “[...] o 

mais valioso campo de observação e de experimentação, o inesgotável manancial de 

problemas e sugestões [...].” (Anuário, 1935/36, p. 251) para o professor em fase de formação. 

Paralelamente, a escola Normal, em contrapartida, contribuiria com as práticas e as ideias 

inovadoras que seriam implementadas gradualmente no aparelho geral da educação popular, 

pois “[...] Nelas se farão pesquisas, se apurarão as observações, se verificará a experiência 

geradora de novas diretrizes.” (1935/36, p. 251). 

A proposta de trabalho concretizada no curso primário anexo à Escola Normal Padre 

Anchieta, em 1936, pela professora e diretora Adalívia de Toledo, feita graças à ação conjunta 
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com a Seção Educação da qual a professora Leontina Busch fazia parte, pretendeu atender a 

essa constante recomendação de articulação da Diretoria do Ensino. A publicação do relatório 

de atividades da escola, referente a 1936, pela Secretaria da Educação e da Saúde Pública 

representa uma prova incontestável da aprovação dos poderes públicos sobre as práticas 

executadas.  

Nesse documento, redigido pela diretora e intitulado Boletim nº 9 – Uma escola de 

aplicação: Trabalhos realizados no curso primário anexo à Escola Normal “Padre Anchieta”, 

durante o ano de 1936,19 ela relata que a integração das alunas-mestras no cotidiano da escola 

de aplicação foi a maneira encontrada com o objetivo de motivar a prática do ensino e 

promover o intercâmbio produtivo entre as duas escolas, como se lê neste Boletim da 

Diretoria do Ensino: 

 
Assim, a nossa primeira preocupação foi afastar, tanto quanto possível, a 
grande parcela de artifício que sentíamos nos trabalhos práticos das alunas-
mestras e procurar colocá-las sempre em contato mais direto e real com os 
problemas estáticos e dinâmicos a que precisamos dar solução. 
A respeito de todos eles, pedíamos e dávamos opinião, estabelecendo-se 
desse modo a mais intima colaboração entre os vários elementos 
responsáveis pelo bom andamento dos nossos trabalhos. (Boletim n. 9, p. 5) 

 

Ao proporcionar o contato direto das alunas-mestras com as dificuldades do trabalho 

na escola primária, como a “[...] superlotação de classes do Curso Profissional [...] 

deficiências naturais de algumas classes primárias mal localizadas (no porão) [...] falta de 

espaço para o bom desenvolvimento de certas atividades [...].” (Diretoria do Ensino, Boletim 

n. 9, 1936, p. 5), e também favorecer constantemente discussões sobre sugestões e soluções 

que viessem ao encontro das necessidades e interesses das crianças entre as professorandas, o 

corpo docente e a direção, a diretora Adalívia acreditava estar promovendo o envolvimento 

entre “[...] os vários elementos responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos [...],” (1936, 

p. 5.).  

Segundo A. de Almeida Júnior, habitualmente, nas escolas anexas às Normais, era 

averiguado que as praticantes frequentavam as salas do curso primário somente para observar 

o cotidiano da classe e cumprir a obrigatoriedade das aulas de treino, se desvinculando 

rapidamente da turma “[...] indiferentes ao que ficou e aos resultados do trabalho que virão ou 

executaram [...].” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 4).  

                                                           
19 Outros boletins publicados pela Diretoria do Ensino: 1º. Curso Abreviado de Administração Escolar; 2º. 
Sugestões para os Programas das Escolas Normais; 3º. Bibliotecas Escolares Infantis; 4º. Os problemas de 
Escola Primária na zona rural; 5º. Problemas de Administração Escolar; 6º. As Reuniões Pedagógicas de janeiro 
de 1936; 7º. As Reprovações na Escola Primária; e 8º. As Delegacias Regionais do Ensino. 
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A diretora Adalívia tecia a mesma censura, estendendo-a as críticas, geralmente falhas, 

registradas pelas alunas-mestras em seus relatórios “[...] por inexperiência dessas e pela 

maneira errônea de julgarem os fatos isolados, isto é, por desconhecimento das razões que 

levam a professora da classe a agir desta ou daquela maneira.” (Diretoria do Ensino, Boletim 

n. 9, 1936, p. 6). 

Ao contrário disso, A. Almeida Júnior adverte, na introdução do relatório de 

atividades da escola, para o fato de que a metodologia de trabalho empregada na Escola 

Normal Padre Anchieta, em 1936, mostrou-se eficaz, pois houve possibilidade de 

envolvimento maior das praticantes – que não mais frequentavam as aulas somente por 

imposição curricular, mas sim por interesse e prazer – e, por isso, dizia: “A professora 

Adalívia de Toledo [...] fez de uma imposição regulamentar uma exigência do espírito e do 

coração.” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, p. 4).  

 Visando a uma crítica mais exata dos processos experimentados e à compreensão das 

razões que levavam as professoras a agirem de determinados modos, os trabalhos realizados 

nas classes primárias passaram a ser de conhecimento das alunas-mestras da escola e, sempre 

que possível, contavam com a cooperação da Seção Educação. A colaboração das normalistas 

aconteceu de quatro modos distintos, a saber: 

  

a – na elaboração do trabalho, quanto possível; 
b – acompanhando de perto todas as dificuldades; 
c – participando da organização do material; 
d – auxiliando a pesquisa, discussão e solução dos problemas que surgem a 
cada passo. 

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 6). 
 

Para não prejudicar o bom andamento dos trabalhos de todas as partes (alunos, 

professores e praticantes), as observações e/ou a prática aconteciam somente após a ciência da 

professora responsável pela turma. Nessa situação, o espaço ocupado pelas normalistas no 

interior classe era determinado de modo que ficassem bem localizadas, para que as crianças 

pudessem estar alheias a sua presença, lhes propiciando qualidade da observação (Diretoria do 

Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 6).  

Na organização dos trabalhos propostos para o ensino primário, em 1936, nota-se uma 

clara preocupação com a adequação aos métodos defendidos pelo ensino renovado, 

constantemente propagado pelos órgãos públicos educacionais oficiais. Contudo os relatos da 

diretora Adalívia de Toledo assinalam um processo de transição, no qual ainda se procurava 
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preparar o aluno e ajustar a mentalidade do professorado por meio das mais distintas 

estratégias. 

Nas práticas descritas, revela-se uma miscelânea entre o sistema de projetos, cujos 

primeiros ensaios foram feitos por John Dewey, e o sistema de ensino proposto por Decroly  

que, no discurso dominante da época, eram fortalecidos pelas contribuições de Lourenço 

Filho. O educador paulista os apresenta, em seu livro Introdução aos estudos da Escola Nova 

como dois dos autores, cujos sistemas eram “dignos de estudos”, juntamente com Montessory 

(Carvalho, 2002, p. 398). 

John Dewey era na década de 1930 – e ainda é – considerado um dos grandes filósofos 

da educação. Seu pensamento é vasto e complexo, mas não é intuito deste trabalho examinar 

exaustivamente sua obra. Para contrapor o sistema tradicional de educação, ele propõe um 

modelo de ensino e aprendizado focado no indivíduo como sujeito de si mesmo, ou seja, em 

sua teoria, a aprendizagem deveria partir de problematizações e conhecimentos prévios do 

aluno. 

De acordo com Lourenço Filho (1930, p.170), o sistema de projetos proposto por 

Dewey nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos.  Trata-se de um método rigorosamente 

aplicado com base na ciência, quanto aos meios que emprega. Ao contrário da “escola antiga” 

que forçava o aluno primeiramente a acumular um repertório com dados de observação, ver, 

perceber, distinguir, discriminar associar para somente em seguida compreender “a lei, a 

causa, o geral, o abstrato” (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 177) e a partir disto formular 

questões, no sistema de projetos o caminho é oposto, pois o ponto de partida é sempre uma 

situação problemática. 

 

O projeto, ao contrário, é um ato de pensamento completo, leva à ação. 
Podem se distinguir nele quatro elementos característicos: 1) O projeto visa, 
em última analise, a formação do raciocínio aplicado às realidades, não a 
informação de memória; 2) A informação é buscada, com oportunidade, para 
uma realização viva, não por si mesma: aprende-se para fazer, não se 
aprende para saber; 3) A aprendizagem precisa ser feita num ambiente 
natural, isto é, em situação total, dentro da própria vida; 4) O problema vem 
sempre antes dos princípios, nunca depois. Como na vida, os projetos 
supõem fontes de informação, colaboração, procura do material adequado, 
conquistas sucessivas dos obstáculos encontrados. Individualidade, dentro da 
cooperação e equilíbrio social. (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 177-178). 

 

Originalmente a proposta de Decroly, cujas bases estavam calcadas em investigações 

científicas, foi criada para atender às necessidades educativas de crianças consideradas 

“anormais”, em Bruxelas, em 1901. No entanto, após o sucesso de sua experimentação em 
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crianças “normais”, tal sistema passou a se firmar entre educadores e instituições 

educacionais. O êxito do método explica-se devido aos seguintes fatores, tal como 

explicitados por Lourenço Filho e citados por Carvalho (2002, p. 387): 

  

Menos avançado do que outros sistemas da nova pedagogia, ele poderia ser 
utilizado, propunha Lourenço Filho, sem que fossem necessárias grandes 
transformações nas rotinas da escola pública. Mas aplicá-lo não seria ainda 
realizar a “escola ativa”, proposta que considerava mais avançada e cuja 
aplicação, estrita às escolas brasileiras, envolveria transformações de tal 
monta que ele desaconselhava. Para realizá-la, seria necessário mudar a 
mentalidade do professorado, promovendo uma nova cultura pedagógica.  

 
 

Ao mesmo tempo, Lourenço Filho afirmava que a escola ativa era ‘[...] uma das 

manifestações da escola nova, não toda ela.’ (LOURENÇO FILHO, s/d., p. 47, apud 

CARVALHO, 2002, p. 403), pois “[...] esta, dizia, incluía ‘a revisão dos fins sociais, uma 

nova filosofia da educação in extenso, uma nova compreensão da vida e da fase de evidente 

transformação social que atravessamos.’.” (2002, p. 403).  

Embora reconhecesse os princípios adiantados de ensino e suas aplicações, o próprio 

Decroly deixa claro em vários pontos de seus trabalhos que “[...] a inovação que propõe é na 

verdade um sistema de transição entre a escola tradicional e a escola.” (2002, p. 142). 

Lourenço Filho ensina que, em Decroly, há uma tendência acentuadamente biológica 

e, desse modo, as finalidades da educação deveriam: “[...] 1) manter a vida; 2) colocar o 

indivíduo em condições que possa alcançar, com a máxima economia de energia e de tempo o 

grau de desenvolvimento que a sua constituição e as solicitações do meio estejam a exigir.” 

(LOURENÇO FILHO, 1930, p. 143).  

Para que seu sistema fosse aplicado, era fundamental seguir algumas medidas básicas, 

cuja aplicação sistemática – dizia seu idealizador – daria resultados positivos e prepararia o 

advento dos avanços desejados. Eram eles: 

 

1) Previa classificação dos escolares, para a organização de classes 
homogêneas e cursos paralelos de diversa velocidade de ensino; 2) 
Consequente diminuição do efetivo das classes; 3) Modificação do programa 
de maneira a ter-se em conta a evolução dos interesses naturais da criança, as 
condições locais e a disposição da maioria dos alunos para a adoção de um 
sistema de ideias associadas; 4) Modificação dos processos de ensino, com  a 
aplicação dos centros de interesses, no sentido de permitir o 
desenvolvimento da individualidade e da atividade pessoal. (LOURENÇO 
FILHO, 1930, p. 145-146). 
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A organização estática do trabalho escolar, com base na homogeneização das classes 

para atingir resultados satisfatórios no rendimento do ensino, não foi uma medida proposta 

originalmente por Decroly, visto que essa prática já era muito difundida em outros países. No 

entanto sua utilização era vista como fator indispensável para se aplicar seu sistema, pois em 

cada uma dessas classes, a velocidade do ensino e as próprias técnicas poderiam diferir, 

respeitando as necessidades do grupo (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 146-147). 

Em relação à quantidade de alunos por classe, o sistema aconselhava as escolas a 

adotarem o número máximo de trinta crianças nas turmas regulares; vinte, nos grupos 

paralelos; e doze, naquelas que eram compostas por crianças com altos níveis de defasagem 

intelectual, assim favorecendo um ensino mais proveitoso e individualizado para cada aluno 

(1930, p. 147). 

A questão dos programas era considerada de suma importância para Decroly. Em 

relação a esse item, não sugere alterações significativas nos conteúdos presentes no ensino 

tradicional, mas sim, na forma como os assuntos são tratados e distribuídos no currículo 

escolar. Desse modo, propõe um trabalho com ideias associadas para o estudo da criança e do 

ambiente no qual ela vive, levando em conta os interesses conhecidos do infante, partindo 

primeiramente de estudos acerca da própria criança para, depois, abordar temas ligados ao 

meio (1930, p. 148-149). 

Contudo a prática de classificação, a diminuição no contingente de alunos por classe e 

as reformas no programa eram insuficientes para obter os resultados almejados e, por isso, 

Decroly desenvolve a ideia dos centros de interesse, que terão a responsabilidade de alterar a 

dinâmica do trabalho escolar. A base psicológica dessa estratégia reside em considerar a vida 

mental do indivíduo como unidade, mas não justificando, portanto, a segregação de temas ou 

conteúdos em disciplinas ou áreas de conhecimentos isolados, pois esses devem ser tratados 

como um todo. Nesses centros de interesse: 

 

O programa não tem uma seriação pré-determinada. Tomando o assunto 
alimentação, por exemplo, (ou seja, na linguagem infantil – o que como), tal 
assunto levará a estudar a alimentação comum, habitual das crianças; a 
origem dos alimentos e sua classificação; seu preço, de onde vem, quem os 
produz; como se preparam, onde se preparam, quem os prepara... Tal seja o 
desenvolvimento da classe e a curiosidade manifestada pelas crianças, o 
assunto exigirá noções de geografia, de história, de ciências naturais, de 
higiene, de moral, de civismo. (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 158). 
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Um centro dará, naturalmente, origem a outro centro com assuntos correlacionados e o 

tempo de cada um deles respeitará o interesse da classe e as três fases: a observação, a 

associação e a expressão (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 154-157). 

Para garantir o sucesso na aplicação dos novos métodos de ensino e favorecer a “[...] 

transição do ensino individualizado e de programa em mosaico, para o trabalho em 

cooperação e de projetos [...].” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 7), foi 

sistematizado na Escola Primária anexa à Escola Normal Padre Anchieta um plano dividido 

em três passos fundamentalmente úteis na orientação dos professores e no preparo gradativo 

dos alunos: 

 
PASSO A 
1. – Preparo dos alunos para a divisão do trabalho e para o hábito de tomar 

decisões em conjunto: divisão dos alunos em grupos, com eleição de 
líderes de cada grupo; 

2. – Apresentação aos vários grupos, assim organizados, de problemas de 
diversas matérias: história, geografia etc. (o professor deve saber 
organizar os problemas, de modo a ser contido em todo o assunto que se 
visa ensinar dentro deles); 

3. – Discussão conjunta das soluções que os vários grupos deram ao 
problema ou projeto; 

4. – Durante o 2ª ou 3º passo, aprendizado das técnicas de pesquisar fontes 
(pessoal ou registrada), registrar debates, atingir um alvo. 

 
PASSO B 
Garantindo o bom êxito no passo da transição, em que as matérias 
continuarão a ser fins em si mesmas: 
1. – Oferecer problemas (de preferência da vida na classe: organizar, por 
exemplo, o dicionário da classe em fichário), cuja solução solicite o auxílio 
de algumas matérias; 
2. – Os mesmos passos apontados em A, com a diferença de que cada grupo 
se incumbirá de pesquisar uma fonte (na matéria que quiser). 
 
PASSO C – MÉTODO DE PROJETOS 
Garantindo o aprendizado da solução de um projeto que exija cooperação de 
algumas matérias: 
1. – Oferecer, ou melhor, criar situações problemas de tal maneira que todas 
as matérias sejam solicitadas pela solução; 
2. – Escolher, de preferência, situações que estabeleçam fins desejados 
ardentemente pelos alunos; 
3. – Manter esse desejo ou “motivo” de atingir o alvo, evitando dispersões e 
malogros; 
4. – Dar aos alunos o hábito de só considerar resolvido o projeto quando o 
alvo for atingido. (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 7-8). 

 

 Apesar de o enfoque das atividades serem baseadas no método de projetos feitos em 

cooperação, a direção orientava seus professores a não forçarem situações em prol desse 

objetivo, pois “[...] se a classe tiver vida de fato, as situações surgem por si mesmas.” 



71 
 

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 8). Ao mesmo tempo, são descritas algumas das 

dificuldades encontradas na concretização completa desse método, como a insuficiência de 

salas diante da excessiva população em idade escolar, exigindo medidas emergenciais, como a 

manutenção parcial de métodos tradicionais de ensino, que favorecessem “[...] o treino 

intensivo das matérias fundamentais [...].” (1936, p. 8) e agilizassem a promoção dos alunos 

para, assim, dar conta do atendimento.  

A Figura 14, a seguir, é uma cópia do quadro organizado por Adalívia de Toledo em 

seu relatório sobre as principais atividades executadas na escola primária anexa em 1936 para 

ilustrar a grade horária adotada nas classes da escola primária anexa da Escola Normal Padre 

Anchieta.  

 

 
Figura 14 - Horário organizado para ensaio do método de projetos nas várias classes. 

FONTE: Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 8. 
 

Conforme se verifica no quadro acima, as aulas eram dividas em dois blocos distintos, 

nomeados como “técnicas fundamentais” e “coordenação das matérias em torno de um 

projeto”. Essa forma de organização pretendia associar em um mesmo programa métodos do 
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ensino tradicional, com enfoque nas disciplinas fundamentais, como Cálculo, Leitura e 

Aritmética, mediante o uso de métodos de projetos do ensino renovado, incluindo as demais 

disciplinas do currículo, agrupadas em Ciências Sociais, Físicas e Naturais; Artes industriais e 

domésticas; Técnicas de expressão e Atividade física. 

Objetivando a eficiência e o rendimento do trabalho escolar, verifica-se que, além do 

uso do método de projetos e do enfoque dado ao exercício com as matérias fundamentais, a 

escola concentrava esforços na amenização dos mais distintos problemas enfrentados pelas 

crianças, muitos deles ligados a deficiências de escolaridade, à saúde ou ao ambiente familiar, 

que inviabilizavam o sucesso da criança nos estudos. 

Seguindo a primeira providência aconselhada pelo sistema Decroly, de organização de 

classes homogêneas, foram feitos diagnósticos e levantamentos estatísticos sob a orientação 

da educadora sanitária e com o auxílio do Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação. 

A partir deles, os responsáveis pelo ensino das crianças puderam conhecer analisar e 

acompanhar o desempenho das turmas, classificando-as em diferentes níveis. Em 1936, esse 

exercício investigativo aprofundado se concentrou nas classes de primeiros e segundos anos 

primários, pois a escassez de tempo inviabilizou a extensão de pesquisas nos mesmos moldes 

para os terceiros e quartos anos (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936,  p. 16). A professora 

Leontina Silva e as alunas de Prática de Ensino, sob sua responsabilidade, destacaram-se de 

maneira significativa em todo o processo. 

Nos levantamentos do setor de educação sanitária, a deficiência visual foi uma das 

debilidades mais detectadas nas inspeções de rotina, feitas pelos professores, para encaminhar 

as crianças prejudicadas para a clínica escolar. Por meio de inquéritos realizados pelas alunas 

do 2º ano do Curso Profissional, como trabalho de Prática de Ensino e por designação da 

professora Leontina Silva, verificou-se que o fato era mais numeroso, sobretudo, entre as 

crianças que frequentavam as salas de aula do primeiro pavimento do prédio, por causa das 

condições precárias da iluminação: “[...] em 787 alunos examinados, foram encontrados com 

deficiência visual 108 e, desses, 79 estiveram durante os anos anteriores em classes do porão.” 

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 9). Para amenizar o problema desse grupo de 108 

crianças, 80 delas puderam ser removidas para o andar superior e, após um ano, verificou-se 

que todas elas apresentaram melhoras no quadro, algumas dispensando, inclusive, o uso de 

óculos. Segundo consta no relatório da diretora Adalívia, até aquele momento, 28 crianças 

ainda aguardavam por algum tipo de providência.  

Outras pesquisas feitas pelo Laboratório de Psicologia do Instituto de Educação 

seguiam no sentido de coletar dados sobre os conhecimentos de leitura e escrita dos alunos do 
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1º ano primário, com base nos testes ABC e Dearborn (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 

1936, p. 10), objetivando a constituição de classes homogêneas, para acelerar o processo de 

alfabetização e assegurar uma boa porcentagem de promoção no fim do ano letivo. 

 Com base nos resultados dos testes realizados naquele ano com 150 alunas, a diretora 

Adalívia de Toledo pôde distribuir, a partir de uma criteriosa seleção, as turmas da seguinte 

maneira: 

 

1º. ano forte, mais numeroso . . .    42 alunas 
1º. ano médio  . . . . . . . . . . . . . .    41      
1º. ano médio fraco  . . . . . . . . . .    36  
1º. ano fraco, menos numeroso . .    31  
                   ___ 
                   150 alunas  

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 11) 
  

Analisando os números indicados na classificação, percebe-se que a quantidade de 

integrantes do 1º. ano fraco representava um grupo minoritário e, portanto, esses alunos eram 

considerados na escola como “casos excepcionais” de crianças com defasagem no 

aprendizado. Das 334 alunas avaliadas, somando com as de outros anos não indicados nos 

dados acima, somente 65 (19%) delas mereciam atenção especial e, por isso, a direção optou 

por separá-las em classes especiais denominadas “Classes-Laboratórios” (Diretoria do Ensino, 

Boletim n. 9, 1936, p. 11), cuidadosamente apelidada de “Sala Azul”, para evitar associações 

que pudessem rotulá-las de maneira discriminatória. 

É imprescindível pontuar que essas classes especiais, confiadas às substitutas efetivas 

Cecília de Almeida Camargo, Julia Machado Cotta e Judith Leben Leitão e às alunas mestras 

do 2º ano profissional, orientadas pela professora Leontina Silva, foram fundamentais para o 

desenvolvimento do programa de Prática de Ensino e para o aproveitamento dos materiais 

pedagógicos confeccionados nas aulas de Prática de Ensino da professora Leontina, para 

compor o Museu Didático, cujos detalhes serão abordados com mais detalhamento no 

próximo Capítulo. A seguir, é possível identificar a sistematização das “Classes Laboratórios” 

no Quadro 7, a seguir: 
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Quadro 7 - Organização das “Classes-Laboratórios”. 

 

TURMA QUANTIDADE 
DE ALUNAS 

IDADE CASOS 
PROBLEMÁTICOS 

RESPONSÁVEL 

Período matutino 
1º ano A Não citada. 7-10 10 Profa. Substituta  

Cecília de Almeida Camargo. 
Período vespertino 

1º ano A fraco 
Aceleração. 

Não citada. 7-12 7 Alunas do 2º ano profissional. 

1º ano B fraco Não citada. Não citada. 8 Alunas do 2º ano profissional. 
 

2º ano 
 

22 
Não citada. Não citados. Profa. Substituta  

Maria Aparecida dos Santos. 
Não citada. Não citados. Alunas do 2º ano profissional. 
Quadro organizado pela autora. 

FONTE: Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 10-17. 
 

 Consta no relatório de atividades de 1936 que, em apenas um mês de aulas, boa parte 

das crianças foram rapidamente reajustadas e retornaram a sua classe de origem. Entretanto 

49 delas, consideradas “casos-problema”, permaneceram sob cuidados especiais e 

demandaram diagnósticos mais profundos acerca das possíveis causas de sua defasagem 

intelectual. Desse modo, as professoras, a educadora sanitária e as alunas do 1º ano do curso 

Profissional se uniram para fazer inquéritos, pesquisas e observações aprofundadas a respeito 

dos seguintes dados: 

 

a – escolaridade – feitas pelas professora; 
b – ficha de saúde – estudo feito pela educadora sanitária; 
c – inquérito social – visita domiciliar feita pelas alunas da cadeira  
       de Organização Escolar, do primeiro ano profissional.  

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 12) 
 

Os resultados desse inquérito revelaram que, dos 49 casos estudados, 37 apresentavam 

problemas graves e muitos deles raramente seriam solucionados, apesar de todo empenho da 

escola em oferecer um atendimento especial e conforto, de acordo com as possibilidades 

materiais existentes, pois apresentavam dificuldades provenientes do contexto familiar, sobre 

o qual a intervenção escolar era limitada. A seguir, estão reproduzidos alguns dos resultados 

apresentados no Relatório de Atividades, entregue à Diretoria do Ensino e publicados no 

Boletim nº 9, referentes ao 1º ano A, do período matutino, a cargo da professora substituta 

Cecília de Almeida Camargo: 

 

Ficha nº1 – menina de 9 anos – teste M 121. Pai alcoólatra e de moral 
péssima. Vive fora do lar. A criança já foi encaminhada ao Dispensário 
Clemente Ferreira. É socorrida pela Caixa Escolar. Está em tratamento com 
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a Educadora. Não vem à Escola por falta de roupa, por isso as alunas do 1º 
ano profissional – “Grupo Platão”, que fizeram essa visita domiciliar, 
resolveram, com o projeto do grupo, tomar conta dessa criança e 
acompanha-a com interesse durante toda a sua vida escolar. 
 
Ficha nº 2 – menina de 9 anos – teste 10 – repetente. Pai alcoólatra. 
Condições econômicas péssimas (200$000, 5 filhos) – irmão paralítico. 
Temperamento nervoso, rebelde. Às vezes, tem vontade de matar. Meio pior 
possível. 
 
Ficha nº 3 – menina de 8 anos – teste M 12. Órfã de pai tuberculoso. Recebe 
injeções de cálcio e auxílio da Caixa Escolar. Condições econômicas 
péssimas (160$000 para 3 pessoas). Fraqueza extrema. 
 
Ficha nº 4 – menina de 8 anos – teste 11. Meio péssimo. Pai doente. 
Condições econômicas péssimas (400$000 para 7 pessoas). Deficiência 
visual. Encaminhada ao oculista. 
 
Ficha nº 5 – menina de 8 anos – teste 8. Fraqueza geral. Deficiência visual. 
Forte tara luética. Irmão com paralisia infantil. Meio culto. Condições 
econômicas boas. 
 
Ficha nº 6 – menina de 7 anos. A mãe tem conduta má e a criança tem 
ocasião de presenciar cenas desagradáveis. É ótima aluna para cálculo, mas 
não tem nenhuma aptidão para leitura e, principalmente, para linguagem, 
sendo elemento indisciplinado. 
 
Ficha nº 7 – menina de 7 anos – teste 7. Condições econômicas boas. 
Ambiente bom. A menina teve pneumonia em criança. É muito fraca, sendo 
preciso sofrer operação das amídalas. 
Ficha nº 8 – menina de 8 anos – teste 8. Alcoólatra. Teve tifo aos 4 anos. 
Condições econômicas más (250$000 para 4 filhos). Meio ignorante. 
 
Ficha nº 9 – menina de 10 anos. Repetente de 3 anos. Esteve todo este tempo 
com a mesma professora, a quem tinha verdadeiro horror. Está agora 
alfabetizada e tem revelado progresso sensível, demonstrando grande 
interesse pelos estudos. Não quer sair da Sala Azul. 
 
Ficha nº 10 – menina de 10 anos – teste 8. Meio péssimo. Condições 
econômicas más (400$000 para 9 filhos). A menina tem falta de 
coordenação visual-motora. 

 (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 13-14) 
 

Nos dez casos acima, notam-se a precariedade e a gravidade das condições as quais 

essas crianças estavam sujeitas no meio familiar. Em quase todos eles, constam problemas de 

saúde, sejam de parentes ou das próprias crianças, como alcoolismo, tuberculose, paralisia, 

desnutrição, deficiência visual, sequelas causadas pela sífilis, pneumonia, amidalite, tifo, 

assim como as situações econômicas precárias e problemas de desestruturação familiar, 

causada por morte, abandono ou “má conduta” dos pais. 
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O relatório de atividades da Escola Primária anexa conclui que a experiência de 

organização de classes especiais para alunos com defasagens no aprendizado identificados 

pelos testes realizados em 1936 alcançou êxitos consideráveis, exceto por dois casos 

“problemáticos”, cuja obtenção de resultados positivos requeria uma ação direta no lar da 

criança. A maioria das frequentadoras da Sala Azul pôde ser reencaminhada a sua classe de 

origem em pouco tempo e, segundo a direção: 

 

Essas crianças, ao voltarem para as classes, apresentavam considerável 
progresso, a ponto de, em exame feito por outra professora que não conhecia 
estes fatos, não terem sido esses elementos reconhecidos como inferiores, 
pois apresentavam igual ou maior prova de adiantamento, ao lado das 
colegas que haviam deixado. (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 
14). 

 
De acordo com o mesmo relatório de atividades, outro espaço possível de integração e 

de exercício prático das normalistas do curso profissional na escola primária anexa Padre 

Anchieta eram os momentos das festas escolares. Em torno dessas comemorações, a direção 

da Seção Educação conseguia reunir docentes e discentes do curso primário, fundamental e 

profissional em prol da efetivação de um programa cívico direcionado à comemoração de 

datas nacionais, como a Independência do Brasil (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 

18-19). 

 No relato da comemoração de 7 de setembro, promovida em 1936, Adalívia de Toledo 

comenta que o pátio, local onde tudo aconteceu, foi ornamentado com “[...] escudos de todos 

os estados do Brasil, colocados debaixo das janelas e ladeados por bandeirinhas paulistas e 

brasileiras [...].” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 19), confeccionados pelas alunas 

da Seção de Desenho. Tanto a abertura quanto o encerramento da celebração ficaram por 

conta da apresentação musical do canto orfeônico, que entoou, nos dois instantes, o Hino 

Nacional, além de outras canções e hinos. Segundo a diretora, a originalidade da festa 

promovida nesse ano, em relação a suas congêneres anteriores, esteve no fato de as 

dramatizações e os jogos referentes à data terem sido elaborados, em sua maioria, pelas 

crianças e pelas normalistas, modificando, assim, o fundo e a forma habitual das 

apresentações: 

 

Essas produções inéditas e também algumas adaptações bem como os vários 
planos para a festa, foram elaborados pelos grupos de alunas que fazem parte 
do 1º e do 2º ano profissional, e serão reunidas em um livro, que fará parte 
do Museu da Escola Primária, trabalhando diretamente com as crianças. 
(Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 19). 
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Pela descrição apresentada, acredita-se que, ao menos parte dos jogos citados 

corresponde aos mesmos itens incluídos no livro Organização de museus escolares (1937) da 

professora Leontina Busch.  

Além da organização das classes especiais e das festas escolares, o ano de 1936 se 

caracterizou por uma movimentação intensa nas aulas de Prática de Ensino, em parceria com 

a Escola Primária anexa, em prol da realização do projeto Museu, redigido pela professora 

Leontina, com a colaboração das suas alunas do 2º ano do Curso Profissional. Como já foi 

exposto anteriormente, essa experiência foi postumamente registrada no livro já acima 

mencionado, no qual também é possível localizar a visão que essa professora tinha do ensino 

e suas principais preocupações, ao sistematizar o programa de ensino e o modo como as 

atividades pedagógicas planejadas foram se reconfigurando a partir do interesse e das 

necessidades do grupo durante o ano. 

Com base nos relatos da professora Leontina, nota-se que, para ela, era fundamental 

comunicar sua experiência a suas alunas, a partir das quais enfatizava de maneira crítica, 

porém construtiva, como atenuar as inúmeras deficiências de ensino. Em 1936, o destaque da 

abordagem curricular ficou por conta das lacunas materiais “[...] pelas deficiências que causa 

ao ensino” (BUSCH, 1937a, p. 21), cujas causas são identificadas como uma consequência da 

ausência de museus nas escolas. Ao longo das aulas, a professora procurou estimular suas 

alunas “[...] a ter iniciativa para investigar, criar e a manipular materiais.” (1937a, p. 21), pois 

considerava que a motivação proporcionada pelo uso de tais recursos deveria, no entanto, ser 

consciente, estando a cargo do professor a função de “[...] despertar, dirigir e manter a 

atividade dos aprendizes.” (1937a, p. 21).   

Tanto Adalívia quanto Leontina confirmam que o Museu Didático, também nomeado 

como Museu Pedagógico ou simplesmente Museu Escolar, surgiu a partir da necessidade de 

obter um espaço para a guarda dos trabalhos escolares produzidos pelas normalistas no 

decorrer das aulas de Prática do Ensino, “[...], pois havia grande porção de material didático 

que, por falta de vigilância e acomodação, se ia perdendo todos os anos, o que era de 

lastimar.” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 19). 

Embora a organização do museu, descrita no livro Organização de museus escolares e 

em diferentes matérias publicadas na imprensa paulista, ressalte o papel de proponente 

desempenhado pela professora Leontina no processo de criação do museu e o descreva como 

sendo constituído somente pelos materiais produzidos pelas normalistas. Em seu relatório, a 

diretora Adalívia destoa do discurso recorrente, deixando de mencionar a participação da 



78 
 

professora Leontina nessa atividade, ressaltando constantemente somente a colaboração das 

alunas do 2º ano profissional e descrevendo o museu como uma iniciativa que partiu de suas 

preocupações como diretora da escola primária. (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 

19). 

Outros projetos em andamento que, no decorrer de suas atividades, iriam produzir 

material para o Museu estavam vinculados aos assuntos de puericultura. Quanto a esses, a 

diretora dizia que “[...] serão resultados do trabalho das crianças da Escola Primária, 

auxiliadas pelas alunas do Curso Profissional, principalmente na parte que se refere à 

expressão.” (1936, p. 18). 

  Por ter sido um das atividades efetivadas nas aulas de Prática de Ensino da Escola 

Normal Padre Anchieta, a qual alcançou maior projeção em 1936, o capítulo a seguir irá 

aprofundar as discussões acerca do processo de organização do Museu Didático que, como já 

foi enfatizado diversas vezes, representou uma rica experiência didática orientada pela 

professora da Seção de Educação, Leontina Busch, a suas alunas do 2º ano do curso 

Profissional, tendo sido posta em prática com os alunos das “Classes Laboratório” do curso 

primário, organizadas pela diretora Adalívia de Toledo. 
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CAPÍTULO IV – A EXPERIÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO  

DO MUSEU DIDÁTICO  

PELA PROFESSORA LEONTINA SILVA BUSCH,  

NAS AULAS DE PRÁTICA DE ENSINO EM  1936 

 

 

 

A organização do Museu Didático na Escola Normal Padre Anchieta, cuja 

concretização ocorreu em 1936, esteve diretamente associada ao programa de ensino 

elaborado pela professora assistente de Prática de Ensino, Leontina Silva Busch, para as aulas 

do 2º ano do Curso Profissional de Formação de Professor. Segundo ela, o tema dos “museus 

escolares” era recorrente programa dos cursos de formação de professores. Esta regularidade 

devia-se a um movimento de implementação dessa modalidade de instituição auxiliar nas 

escolas paulistas durante a década de 1930, amparado por regulamentações que previam a 

ressignificação de suas finalidades para o ensino. Nesse sentido, compreender essa 

experiência torna-se fator preponderante no processo investigativo das práticas do ensino da 

professora Leontina no cargo e no ano referido. 

O livro Organização de museus escolares, de autoria da professora Leontina da Silva 

Busch foi de suma importância para a fundamentação deste capítulo, pois, embora suas 

páginas incluíssem outras discussões relacionadas a temática dos museus escolares, sua 

produção pretendia ser a divulgação do conteúdo programático adotado nas aulas e dos 

resultados obtidos no final do ano letivo de 1936. Concomitantemente, foram acrescidos 

elementos da mesma prática, presentes em fontes distintas que enriqueceram o processo de 

esclarecimento dos fatos, por apresentarem dados não contidos no livro.  

Ocupa lugar de destaque, nesse grupo de documentos, o artigo “Código de 

autogoverno das professorandas da Escola Normal Padre Anchieta”, também de autoria da 

professora Leontina, publicado pela Revista de Educação, de 1936, cujo enfoque está na 

forma de organização das alunas para o desempenho de suas atividades escolares e na 

normatização de sua conduta dentro e fora da sala de aula. O Boletim nº 9, da Diretoria do 

Ensino de São Paulo, cuja normatização vinha sob o título “Uma escola de aplicação: 

trabalhos realizados no curso primário anexo á Escola Normal “Padre Anchieta”, durante o 

ano de 1936, pela professora Adalívia de Toledo”, no qual é retratado o cotidiano e a 

organização do trabalho na escola Primária. E, um dos pareceres da Diretoria Geral do Ensino 
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a respeito das inovações trazidas pelas aulas de Prática de Ensino dos cursos Normais do 

Estado de São Paulo, registrado no Anuário do Ensino do Estado de São Paulo dos anos de 

1936/37, apresenta o plano de trabalho adotado pelas alunas mestras no exercício prático com 

o uso de materiais pedagógicos do Museu Didático, em uma classe de reajustamento do curso 

primário anexo. 

Aparecem como fonte subsidiária os depoimentos de duas das ex-alunas da 

professora Leontina. Uma delas, Rosária Ciccone, colaborou diretamente na organização do 

museu e seu relato está presente em um dos dois livros do Jubileu da Escola Normal Padre 

Anchieta, cuja confecção ocorreu dois anos após a experiência em questão. Outra aluna é 

Maria de Lourdes Chagas de Carvalho, que frequentou durante alguns meses as aulas de 

Inglês ministradas pela professora Leontina Busch nesse mesmo educandário, enquanto 

cursava o Ginásio em 1936. 

Após uma breve introdução sobre os museus escolares, este capítulo irá subdividir-se 

em tópicos complementares intitulados: A origem e a organização do Museu Didático, A 

organização dos grupos de trabalho nas aulas de Prática de Ensino do 2º ano do curso 

Profissional, O conteúdo do Museu Didático e O uso dos jogos e quadros do Museu Didático 

na prática. 

Segundo Berrio (2002, p. 43-44) a palavra “museu” surge no século III antes de 

Cristo, a partir do Mouseion, fundado por Ptolomeo I Sotero, entre 280 e 283 a. C. Em sua 

origem, possuía um significado diferente do atual, pois era considerado como um centro de 

saber, no qual eram cultivadas as ciências e as letras, visando à aprendizagem e à 

investigação. Apesar da demarcação sugerida, Berrio (2002) não descarta a existência de 

outros espaços de guarda e conservação de objetos de valor anteriores a esse fato, mas 

informa que, somente a partir da Baixa Idade Média, pode-se efetivamente referir com certeza 

a “coleções de objetos artísticos”, compostas especialmente de antiguidades. A princípio, 

eram coleções de particulares provindas de setores eclesiásticos, da nobreza ou da realeza. 

A crescente democratização e a abertura dessas coleções ao público, a princípio 

identificados como sendo as elites intelectuais, torna-se realidade somente a partir do século 

XIX. Os fatores impulsionadores dessa mudança são a revolução industrial, a propagação do 

Iluminismo, a reconquista da soberania de diversos povos e a crescente importância dada às 

ciências. No entanto apenas no século XX ocorrerá a abertura e a utilização progressiva dos 

museus a todas as pessoas, independentemente da classe social (BERRIO, 2002, p. 46).  

O modelo que permanecerá será o “museu-armazém”, composto por peças 

acumuladas sem qualquer possibilidade de interação ou reflexão. Esse modelo se 
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descaracterizará nos anos seguintes, com o surgimento da ideia dos museus como instrumento 

no processo de mudança e desenvolvimento social, dotado de capacidade para promover a 

cooperação entre a sociedade civil e o Estado (CARVALHO, 2008, p. 1-2). 

O surgimento da ideia de museus vinculados ao tema escola esteve relacionado com 

o crescimento dos museus no século XVIII.  

Berrio (2002, p. 47) considera como marco da criação dos museus escolares o ano de 

1854, em Londres, quando ocorre a criação de uma Seção, no South-Kensington Museum, 

com modelos úteis ao ensino que, posteriormente, constituíram um Museu Pedagógico. 

No Brasil, o surgimento dos museus nas escolas remete a períodos anteriores à década 

de 1930. Vidal (2005, p. 155) declara que os primeiros museus escolares nacionais passaram a 

ser construídos no fim do século XIX, com o intuito de servirem de auxílio às lições de 

coisas. Esses eram constituídos por materiais pedagógicos, elaborados com “[...] elementos da 

flora e fauna, de minerais e de produtos industriais brasileiros.” (2005, p. 155). Na década 

correspondente a essa pesquisa, há uma tendência à manutenção dessa prática, porém com 

adaptações que vinham ao encontro dos interesses da Nova Pedagogia. 

Com a alteração do sistema político paulista, após a Revolução de 1930, e com a 

consolidação do Movimento da Escola Nova, em 1932, com a publicação do Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, cresce o número de legislações prevendo a criação de museus 

escolares, pois esses eram reputados como excelente instrumento de ensino. 

Como já foi dito no capítulo II, o Código de Educação (Decreto nº 5.884/1933), 

posto em vigor em 1933, durante a gestão de Fernando de Azevedo na Diretoria do Ensino de 

São Paulo, cria o Serviço de Bibliotecas e Museus Escolares, definindo a finalidade dos 

museus escolares como “[...] tornar o ensino intuitivo prático e experimental, no sentido de 

facilitar a compreensão de todas as matérias do programa escolar (art. 106)”.  

Para a concretização desse objetivo, fica determinado que “[...] haverá, em cada 

estabelecimento de ensino, desde o pré-primário até o do grau superior, uma biblioteca e um 

museus escolar.” (Decreto nº 5.884/1933, art. 107). 

De acordo com o artigo 115 desse Decreto, “Os museus compreenderão coleções de 

objetos e de produtos industriais, comerciais e agrícolas da região, colhidos e renovados pelos 

próprios alunos em suas excursões escolares.”. As linhas seguintes classificam os museus 

escolares em três tipos: o de classe, feito em cooperação entre todos os alunos, tendo seu 

conteúdo sempre relacionado aos assuntos abordados nas aulas; o de escola, composto por 

matéria prima, manufaturas, elementos da região e os melhores trabalhos escolares; e o museu 

central, que serviria de apoio ao professor, por incluir materiais de apoio auxiliares ao ensino 
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e compilar informações práticas e úteis auxiliares na renovação das técnicas do ensino 

(Decreto nº 5.884/1933).  

Todos esses tipos de museus – sejam de classe, de escola ou central – deveriam 

necessariamente ser feitos em colaboração, terem relação com o cotidiano e servirem de apoio 

ao ensino como instrumento auxiliar na compreensão das matérias escolares, por meio da 

intuição, da prática e da experimentação. Os responsáveis por cada um desses museus seriam, 

respectivamente, o professor, com o auxílio dos alunos; o diretor, com o auxílio dos 

professores; e o chefe do Serviço de Bibliotecas e Museus Escolares da Diretoria do Ensino 

(Decreto nº 5.884/1933). 

O professor Luiz Galhanone afirmava em seu artigo, “As Bibliotecas e os Museus 

Escolares em face das novas técnicas de ensino”, publicado pela Revista de Educação em 

1934, que a permanência destes dois serviços na gestão de Fernando de Azevedo, no ano 

corrente, correspondia a uma tentativa de imprimir ao ensino Normal uma feição mais 

adequada às suas finalidades e exigências, dando maior alcance a determinados serviços de 

valor social e educativo, como as bibliotecas e os museus escolares: 

 

Tanto assim é que houve por bem a atual administração do Ensino conserva-
lo [museus escolares], e isso porque esses dois meios subsidiários da escola 
não constituem propriamente uma inovação no aparelho didático do nosso 
Estado. Já é de longa data a sua existência nas escolas paulistas, muito antes 
mesmo de terem as bibliotecas escolares constituído um dos principais 
objetivos da administração Lourenço Filho [...]. (GALHANONE, 1934, p. 
125). 

 
 

Confirmando as prescrições oficiais, ao defini-lo, Galhanone comenta que, diante dos 

princípios da Escola Nova, os museus escolares deveriam ser a “[...] manifestação da vida 

social através da obra educativa [...].” (1934, p. 127), o que implicaria necessariamente ser o 

resultado da cooperação entre alunos, pais e mestres.  Acrescentava que, com esse novo 

modelo, o museu escolar “[...] deixou a sua feição antiga de rigidez e imobilidade, que lhe 

tirava toda a expressão educativa, [...], para se mostrar, hoje, alegre, animado e vivo, 

exigindo, por isso, uma constante renovação em seu aspecto.” (1934, p. 127).  

Para reafirmar sua proposição, cita em seu texto as palavras do grande pedagogo 

italiano Lombardo Radice, a quem confere a descrição perfeita e acabada do papel educativo 

dos museus escolares: 
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O melhor auxiliar didático é o que requer maior e mais ativa participação do 
aluno; o museu escolar terá mesmo um mérito maior, quanto hajam 
contribuído para formá-lo os próprios alunos, de modo que os objetos por 
eles encontrados em suas pequenas descobertas e explorações sejam no 
museu, não alguma coisa alheia, mas uma recordação e símbolo de sua 
experiência. (RADICE, apud GALHANONE, 1934, p. 128). 
 
 

Seguindo o movimento de revalorização desse espaço, que já vinha acontecendo há 

algumas décadas, tanto os museus quanto as bibliotecas escolares vão gradualmente deixando 

para trás a imagem de “locais de frequentação”, passando também a ser “locais de 

experimentação” (FARIA FILHO & VIDAL, 2000, p. 29). As discussões em torno dos novos 

métodos de ensino, nas décadas de 1930 e 1940, nas quais o museu é quase sempre analisado, 

demonstram o forte interesse dos escolanovistas por esse tema, gerando uma rica 

bibliografia.20 

A experiência museológica apresentada aqui vem ao encontro dos princípios da nova 

Pedagogia e das novas determinações do Estado, para a organização de museus escolares na 

década de 1930, apresentando-se como uma exposição de caráter prático e com feição 

socialmente educativa. Assim era porque foi criado em colaboração e correspondia a um 

plano educativo, não sendo somente uma simples coleções de objetos raros ou cientificamente 

curiosos.  

Os métodos de ensino adotado nas aulas da professora Leontina Busch e no curso 

Primário na Escola Normal Padre Anchieta, discutidos no Capítulo anterior, harmonizavam-se 

entre si e pretendiam seguir os princípios da nova pedagogia, pois, em ambos os casos, 

observa-se que havia uma predileção pelos trabalhos de cooperação e de projetos baseados em 

centros de interesse, tal como propunham os sistemas da educação renovada, idealizados por 

John Dewey e pelo notável educador belga, Ovídio Decroly.  

Embora a confecção de materiais pedagógicos para o uso nas aulas experimentais das 

escolas anexas às Escolas Normais durante os cursos formação de professores e a composição 

de espaços específicos para a guarda destas coleções, denominados em muitos casos como 

museu, não se tratasse de uma iniciativa isolada, o experimento museológico apresentado 

                                                           
20

 Alguns dos autores citados por Misan (2008, p. 190) são: Fernando de Azevedo – Reforma do ensino no 
Distrito Federal (1929), Novos caminhos e novos fins (1931), A cultura brasileira (1941); Jonathas Serrano –
Como se ensina história (1935) –; Everardo Backheuser – A técnica da pedagogia moderna: Teoria e prática da 
Escola Nova (1934) –; Francisco Venâncio Filho – A Educação e seu aparelhamento moderno  (1941; o mesmo 
Venâncio, em coautoria com Serrano – Cinema e educação (1930), A função educadora dos museus (1939) –; 
Roquette-Pinto – A história natural dos pequeninos (1925), Seixos rolados (1927) –; Edgar Sussekind – Ensino e 
cultura (1940) e A extensão cultural dos museus (1946). 
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diferencia-se em sua especificidade. Pois, como afirma Juliá (2001, p. 10), cada unidade 

escolar desenvolve uma cultura, entendida como o conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e incorporação desses comportamentos, que lhe são 

próprias. 

 

 

4.1 A origem e a organização do Museu Didático 

 

 

A preocupação fundamental do programa proposto pela professora Leontina Busch, 

em 1936, foi estimular no grupo “[...] iniciativas para investigar, criar ou manipular materiais 

[...].”, com os quais poderiam dar suas aulas com o “[...] máximo de eficiência [...]” (BUSCH, 

1937a, p. 21). “Quisemos dar a todas o hábito de jamais dar uma aula sem dispor de objetos 

ou elementos ilustrativos que facilitem a motivação do aprendizado.” (1937a, p. 21). O 

principal slogan dessa professora era que “[...] sem motivação, em consciência, não há ensino 

[...]”, por considerar que, sem a “coisa a ensinar”, ou sem sua “representação”, o interesse do 

aluno nas atividades estaria gravemente comprometido (1937a, p. 21). 

Seguindo o programa de atividades proposto, nos dois primeiros meses do ano, as 

turmas iniciaram um processo de confecção de materiais pedagógicos, preparados 

especialmente para serem aproveitados nas aulas práticas. O acúmulo crescente de itens 

demandou estratégias para serem guardados os exemplares, pois se previa que esses 

continuassem a ser utilizados em outras aulas e classes, por outras praticantes ou pelas 

professoras adjuntas e: 

 

Foi daí que fizemos surgir a iniciativa de construir um museu didático com a 
tripla finalidade: servir à prática de ensino; servir ao ensino regular da escola 
primária; e servir ao aprendizado das próprias normalistas sobre como 
organizar um museu. (1937a, p. 22). 

 

 Entre todas as finalidades, Busch considerava a terceira delas como a mais 

importante e multiplicadora, pois “[...] cooperando na sua formação e constante renovação, as 

professoras terão o ensejo não só de treinar sua habilidade construtiva, como também, 

desenvolverão sua capacidade de criação e imitação de novos materiais.” (BUSCH, 1937a, p. 
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58). Assim, a partir do aprendizado obtido, o grupo certamente seria capaz de expandir a 

prática, quando estivessem no exercício efetivo do cargo no curso primário.  

O espaço obtido para o Museu Didático foi uma sala do andar térreo, localizada logo 

na entrada do prédio (Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 17). A planta de locação 

abaixo, extraída de um dos relatórios de inspetoria, datado de 15/04/1946, registra um “Museu 

Escolar” em uma sala semelhante à indicada no relatório de 1936. Embora essa fonte, por si 

só, não confirme tal hipótese, é suposto que o museu se manteve no mesmo espaço dez anos 

após a sua criação, apresentando somente alterações em seu conteúdo. 

 

     
  Figura 15 – Planta de locação nº 2. 

Fonte: Relatório de Inspeção, 1945. Acervo do Centro de Memória Escolar da E. E. Padre Anchieta. 
 

A diretora do Curso Primário anexo, Adalívia Toledo, comenta que não foi sem 

grandes sacrifícios que ela conseguiu uma das salas da escola para instalar o museu. O 

primeiro andar, também chamado de “porão”, não era considerado como um local apropriado 

para as aulas nem mesmo para abrigar o museu, pois apresentava diversos problemas 

estruturais como excessiva umidade, baixa luminosidade e risco de alagamento, problemas 

esses que permanecem até os dias atuais. Apesar de reconhecer a inadequação do lugar 
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obtido, a diretora mostrava-se satisfeita com o empenho das normalistas envolvidas em sua 

organização e com o crescimento gradual do acervo. Por esse motivo, afirmava que o 

dinamismo e as constantes transformações pelos quais seu ambiente vinha passando estavam 

sendo benéficos tanto para as crianças quanto para as praticantes “[...] que têm oferecido o 

melhor dos seus esforços na sua organização” (Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 17-

18).  

Para dar contornos claros às atividades iniciadas nos dois primeiros meses do ano 

letivo de 1936, Busch redigiu um breve projeto, chamado por ela como “projeto-museu”, 

contendo oito itens a serem seguidos nas aulas, que são: 

 

I – Evidenciação, no traçado e na execução de planos de aula, do valor 
fundamental da motivação, ressaltando que, ao lado de outros elementos, a 
preparação do material adequado é condição essencial para que aquele se 
faça. 
II – Observação nas classes primárias, sobre o valor da concretização, da 
ilustração ou da esquematização para a boa reação dos escolares ao ensino. 
III – Despertar a imaginação das professorandas para a criação de meios 
atraentes, pelos quais se possa apresentar, com eficiência, o material de 
ensino adequado a cada aula. 
IV – Demonstrar as vantagens de conservar em ordem o material angariado 
nas classes ou construído pelas professorandas. 
V – Doutrinação das 4 classes sobre o conceito de museu didático e seu 
valor incalculável para facilitar e tornar mais eficaz o ensino. 
VI – Proposição, às 4 classes, da instituição de um museu didático com que 
dotar a Escola, organizando-o pouco a pouco, com o material que for servido 
à prática pedagógica. 
VII – Apresentação de um plano tipo de organização de museu didático e 
abertura de debates em torno do mesmo, a fim de provocar a participação 
ativa das alunas-mestras na melhor estruturação do plano. 
VIII – Assentamento do plano, divisão e distribuição do trabalho de 
organização. Escolha de uma comissão, composta de representantes das 4 
classes, que teria a incumbência de receber, fichar, classificar e colocar em 
ordem cada material na sala destinada ao museu. (BUSCH, 1937a, p. 23-24). 

 

A professora Busch insistia em suas aulas que, se bem ajustados ao aparelho escolar, 

os museus elevariam o grau de eficiência da ação educativa em seus aspectos “instrutivo, 

educativo e socializador” (1937a, p. 31), pois seus componentes ilustrativos teriam a 

potencialidade de despertar a atenção e o interesse dos alunos, solucionando, assim, uma das 

questões centrais da arte de ensinar: “[...] como despertar, manter e dirigir com eficácia e 

economia a concentração mental dos aprendizes nas aulas?” (1937a, p. 31-32): 

 

Sabido que o interesse do escolar, na fase da meninice, é predominantemente 
objetivo, tem-se como indiscutível que são as coisas palpáveis, apresentadas 
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de maneira ativa pelo mestre, em atitude alegre, animada e sugestiva, que 
possuem o condão de emocionar as crianças tornando-as naturalmente 
atentas. (BUSCH, 1937a, p. 32). 

 

A função principal do Museu Didático seria a de servir como repositório de materiais 

pedagógicos para serem utilizados nas aulas de prática, devendo seus itens ser renovados e 

enriquecidos anualmente, com a colaboração das normalistas, das professoras e das próprias 

crianças da escola: “Servirá ele sempre de campo de observação, onde todos poderão colher 

sugestões sobre como construir este ou aquele material, ou como organizar seu futuro museu 

de classe.” (1937a, p. 58). Com base nessas finalidades, a professora Busch explica que: 

  

O museu didático de escola normal, consoante os propósitos com que 
organizamos inicialmente o da Escola “Padre Anchieta”, constitui, mais pelo 
seu cunho prático próprio, um curso de aprendizagem de preparação e de 
administração de museus escolares. (BUSCH, 1937a, p. 59) 

 

A preocupação de incumbir uma comissão administradora do museu esteve entre as 

estratégias adotadas na guarda e circulação do material. Como o exercício da função era diário 

e demandava uma série de atividades, houve rotatividade de integrantes do grupo, que se 

renovou algumas vezes no ano (1937a, p. 26). Ao receber os exemplares recém-criados, a 

comissão seguia o plano de classificação estruturado pela professora e aperfeiçoado graças às 

contribuições das alunas-mestras.  

Além de entregar e receber os itens solicitados pelas professoras interessadas em 

utilizá-los em suas aulas, fazia parte dos encargos da comissão se responsabilizar pelo registro 

da movimentação de tais itens. Com base nas sugestões de Busch em relação a alguns “[...] 

preceitos essenciais para serem observados [...].” quanto à configuração de um museu de 

classe, é possível supor os dados priorizados na escrita do movimento do Museu Didático ou 

na “história de seu uso didático” (1937a, p. 38). Segundo esses preceitos, as informações 

deveriam estar em fichas, nas quais haveria o resumo da “[...] utilização do material, nome do 

mesmo, dia e hora do uso, objetivo, nome do escolar ou grupo que o angariou e preparou, si 

se tratar do 1º uso, ou do que o solicitou, si já existente no museu [...].” (1937a, p. 38). 

A professora Busch afirma que, nesse ano, deu o melhor de seu esforço para a “[...] 

efetivação da prática pedagógica dentro do critério de sobrepor a qualidade à quantidade de 

trabalho.” (1937a, p. 21-22). Segundo consta em seu livro, o projeto-museu teve um 

“desenvolvimento magnífico” e contou com o apoio integral do Professor-chefe da 1ª Seção 

(da Educação), Juvenal Wagner Vieira da Cunha que, no momento, ocupava a cadeira de 
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Psicologia, do diretor Prof. Armando Gomes de Araujo e com a “[...] disposição, alegria e 

entusiasmo [...]” das alunas-mestres, cuja empolgação pelo projeto e por sua execução foi tão 

intensa que os grupos passaram a competir entre si, no sentido de distinguirem o valor das 

contribuições que ofereciam ao museu (BUSCH, 1937a, p. 25-26).  

Seu entusiasmo envolveu a direção e os demais colegas do Curso Profissional e da 

Escola Primária, “[...] de tal modo que um colega de muita autoridade teve, certa vez, esta 

expressão: ‘- Nesta Escola, meninas, vocês só falam em museu e motivação. Eu acabo indo 

também para o museu [...].’ ” (1937a, p. 25).   

O intenso envolvimento na preparação dos materiais e dos planos de ensino também 

se estendeu da escola até os lares, “[...] por isto não seria avançar muito o afirmar que muitos 

dos pais de alunas, professores ou diretores de escola que são, tiveram de se envolver na obra 

do museu, colaborando anonimamente conosco [...]” (1937a, p. 25).21 

 

 

4.2 A organização dos grupos de trabalho nas aulas de Prática de Ensino do 2º ano do 

Curso Profissional 

 

Em suas aulas, a professora Busch era adepta do método de trabalho proposto pelo 

sistema Decroly, no qual o ensino era feito em grupos selecionados (LOURENÇO FILHO, 

1930, p. 165) e, portanto, desde o início do ano, organizou as classes em pequenos grupos ou 

equipes de estudos, compostos por cinco ou seis estudantes, “[...] congregadas assim pelo 

critério de amizades mais chegadas e para a prática de trabalho em cooperação [...]” (BUSCH, 

1937a, p. 25). Por estarem dispostas desse modo, os planos de ensino elaborados por cada 

equipe de trabalho, em 1936, constituíram-se como “pequenos projetos didáticos” cujos 

objetivos visavam a “[...] ensinar com eficiência questões do programa” e a “[...] proporcionar 

algum material experimentado [...].” ao museu (1937a, p. 25). 

Cada grupo foi batizado, a critério de suas integrantes, com o nome de alguma 

personalidade ligada à educação. No Quadro 8, a seguir, encontra-se uma reprodução dos 

agrupamentos das classes, contendo os nomes das 203 colaboradoras na organização do 

Museu Didático e dos grupos formados (1937a, p. 173-183): 
                                                           
21 O único livro de matrícula do curso Profissional da Escola Normal Padre Anchieta, produzido na década de 
1930, no qual consta a profissão dos pais data de 1939 a 1940 (ANEXO VI). Nele, consta que a profissão de 
professor(a) é a segunda mais expressiva para ambos o sexos, sendo, no caso masculino, 47 comerciantes, 36 
professores, 15 funcionários públicos, entre outros, enquanto que, entre as mulheres, predominam 202 mães 
identificadas pela profissão de prendas domésticas, seguidas de 51 professoras e 4 funcionárias públicas, entre 
outras. 
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Quadro 8 – Colaboradoras na organização do Museu Didático. 
 

CURSO PROFISSIONAL 
2º ano A 

Grupo Pestalozzi Grupo D. Bosco 
Idalina Guerra 
Nice Barboza 
Palmyra Zullino 
Sosthenes Balsamo 
Zilda Soares de Paiva 

Benedicta Moreira Dias 
Delourdes Carvalho 
Helena Dias Brosch 
Silvia Pereira 
Zilda Pinto da Silva 

Grupo John Dewey Grupo Tolstoi 
Aracy Bittencourt 
Daisy Galvão da Silva 
Eunice Salles Rebello 
Lucy Tomson 
Marina Fernandes 

Beatriz Lacorte Peretto 
Bertha Bellinfante 
Diva Bailone 
Dulce Schreiner 
Maria de Lourdes Bicudo 

Grupo Platão Grupo Rousseau 
Angelina Wagner Vieira Cunha 
Nely Bastos 
Nicia de Paula 
Marcellina Sobral 
Zelia Santos 

Juracy Pereira 
Laura Niklaus 
Luiza Tenorio de Brito 
Maria Gabriela de Freitas 
Yolanda Lacaze 

Grupo Ruy Barbosa Grupo Dra. Montessori 
Angelina Fanganiello 
Linda Nassar  
Maria Apparecida Noronha 
Marina Backheuser Milliet 
Ruth Sanchez 

 

Alzira Rezende da Silva 
Arminda Rodrigues 
Clotilde Martim 
Geassumina Luconi 
Maria Angelina Martins 
Perpetua Martins 

Grupo Herbart Grupo Aristóteles 
Albertina Mascarenhas Nogueira 
Lucia Carvalho Corrêa 
Maria Apparecida Pereira 
Odette André Gomes 
Osthenia Alves de Almeida 

Jandyra Santos 
Judahyr Balmaceda Mangueira 
Maria Beliza Dias 
Mariana Limonge Cavalheiro 
Olympia Bianchi 

2º ano B 
Grupo Padre Anchieta Grupo Santos Dumont 
Dulce Corrêa Machado 
Jandyra Carminati 
Maria Lucília Barros Bressane 
Neyde Vieira da Cunha 
Yumi Takaóka 

Amelia Magalhães 
Aracy Guimarães Nogueira 
Alexandrina Alves Delphino 
Jacyra Vieira 
Maria da Pena Moura 

Grupo Spencer Grupo Montaigne 
Aureliana Garcia Flôres 
Diva Wagner Vieira da Cunha 
Dinorah Lopes 
Elza de Oliveira e Silva 
Maria Antonia Vieira Cunha 
Maria José Camargo 
Odette Barros 

Bruna Lucchesi 
Maria Ferreira Gomes 
Odette Costa 
Odette Alfano 
Rosa Lanzoni 

Grupo Fröebel Grupo Pestalozzi 
Aracy Costa Souto 
Cybelle Barros 
Stella Gusmão 
Zaida Simões 
Zazá Foschi 

Doracy Neves Amaral 
Elvira Romeo Sette 
Ernestina Verre 
Euthalia Santos 
Zenaide Nogueira 

Grupo Padre Girard Grupo Rousseau 
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Dulce Machado Bastos 
Francisca Dorta 
Mirthes de Oliveira 
Vera Brisolla 
Virginia Monteiro do Lago 

Helena Loureiro 
Maria de Lourdes Souza 
Norina Cumino 
Rosaria Cacone22 
Yvette Bellegarde Santoni 

Grupo Dom Bosco Grupo Herbart 
Carmen Gonçalves Dente 
Heloisa de Paula Assis 
Luiza Russiano 
Maria Apparecida Carletti 
Rosa Conceição Camacho 

Anna Dozzo 
Angela Tamone 
Carolina Tamone 
Dulce Moura Bicalho 
Rosa Manso 

2º ano C 
Grupo Dewey Grupo Padre Anchieta 
Maria de Salles Oliveira Villas Bôas 
Marília de Salles Oliveira Villas Bôas 
Nair Arantes 
Odette Fraracio 
Ruth Blumenthal Marques 

Anna Ramos Tavares 
Clélia Rossi 
Deolinda Augusta Guerra 
Helena Nogueira Franci 
Isabel do Rosario Pereira 

Grupo Pestalozzi Grupo Kilpatrick 
Dalila Soares 
Dulce Wagner da Cunha Castro 
Maria Rossi 
Modesta Caynara Pressa Martim 
Moema Ferreira Martins Siqueira 

Angelica Villas Boas 
Diva Machado Pires 
Maria Amelia Nogueira 
Ruth Leme da Veiga 
Wanda Gonçalves 

Grupo Rousseau Grupo Decroly 
Elisa Silva Chaves 
Maria de Lourdes Paschoal 
Lydia Schalch 
Maria da Penha Azevedo  
Ruth Brandani 

Clicie Mendes Carneiro 
Cyra Pacheco Alencar 
Hebe Canellas 
Maria José Silva 
Maria José Montana 

Grupo Ruy Barboza Grupo Comenius 
Benedicta Conceição Moraes 
Gertrudes de Jesus Oliveira 
Jovina Machado 
Lydia de Jesus Cepeda 
Lydia Pinto Cortes 

Erothides Zorzella 
Josephina Guilherme 
Lydia Mastropietro 
Marianina Gretto 
Maria Apparecida Mendes 

Grupo Dom Bosco Grupo Claparède 
Dulcina Salles da Silva 
Isabel Garcia 
Lucinda Carvalho Brisolla 
Maria Helena Faria 
Odila Leite Camargo 

Dulce Magnocavallo 
Deora Goullardins 
Guiomar Sant’Anna 
Helena de Jesus Moreira 
Zilah Domingues 

2º ano D 
Grupo Pestalozzi Grupo Montaigne 
Deolinda Guarinello 
Dinah Sincorá 
Maria Mercedes Freire 
Nadime Seba 

       Niza Sampaio Arruda 

Iracema França 
Maria Apparecida Vieira 
Marina Silveira Campos 
Ophelia Corsi 
Yole Centini 

Grupo Lock Grupo Dewey 
Helena Giuzio 
Maria Luiza Menezes 

Rosa Infantozzi 
Ila de Oliveira França 

                                                           
22 Apesar da grafia utilizada no nome desta aluna no livro Organização de museus escolares ser Rosaria Cacone, 
em outros documentos, como no livro do Jubileu e no álbum de formatura das professorandas da Escola Normal 
Padre Anchieta de 1936, seu nome é identificado como Rosaria Cicone, o que leva a crer que este último é o 
correto. Todavia, para manter a originalidade do texto, optou-se por manter no quadro a forma originalmente 
apresentada no livro. Essa informação é relevante, pois a aluna será citada novamente no corpo do texto. 
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Maria de Lourdes Camargo 
Maria Apparecida Souza 
Silvia Cardeal 

Amelia Frediani 
Marina Arantes 
Ignez Reimão Saes 

Grupo Montessori Grupo Patrascoiu 
Amelia de Assis Padua 
Lazara Negreiros de Moraes 
Maria Rosa Pereira 
Mafalda Giuzio 
Nair da Silva Araujo 

Alix Abujamra 
Aurora Bruno 
Esther Annita Lara de Campos 
Maria Anadyr Cezar 
Nair Guimarães 

Grupo D. Bosco Grupo Padre Anchieta 
Jacolina Pontes 
Julieta Legretti 
Maria da Cruz Eboli 
Odette Francisca 
Odette Reis 

Francisca Fiori Pradelli 
Julia Silva 
Lazara Firmino Lopes 
Maria Apparecida Fernandes 
Marêne Bueno dos Reis 

Grupo Ruy Barboza Grupo São Paulo 
Efigenia Brasil 
Maria Barletta 
Maria Guilhermina Bittencourt 
Nair Gomes Silva 
Ordalia Nogueira 

Bruna Valente 
Ary Rosa 
Herculina Lara 
Jacy Pedrosa Santos 
Maria José de Castro 

 
Quadro organizado pela autora. 

Fonte: BUSCH, 1937a, p. 173-183. 
 

Conforme pode ser computado no quadro exposto, havia dez grupos por classe, 

somando quarenta no total. Neles, também se percebe a diversidade de opções e o interesse 

excessivo por determinadas personalidades em detrimento de outras, uma vez que esses 

nomes podiam se repetir em classes distintas. O próximo quadro ilustra de um modo mais 

claro esse último dado: 

 
Quadro 9 - Grupos de trabalho das alunas do 2ª ano A, B, C e D. 

 

GRUPOS DE TRABALHO 
Curso profissional 
        2º ano A 

Curso Profissional 
       2º ano B 

Curso Profissional 
        2º ano C 

Curso Profissional 
    2º ano D 

Personalidades mais recorrentes 
Pestalozzi 
D. Bosco 
Rousseau 

Ruy Barbosa 
Dewey 

- 
Montessori 

Herbart 

Pestalozzi 
D. Bosco 
Rousseau 

- 
- 

Padre Anchieta 
- 

Herbart 

Pestalozzi 
D. Bosco 
Rousseau 

Ruy Barbosa 
Dewey 

Padre Anchieta 
- 
- 

Pestalozzi 
D. Bosco 

- 
Ruy Barbosa 

Dewey 
Padre Anchieta 

Montessori 
- 

Personalidades menos recorrentes 
Tolstoi 
Platão 

Aristóteles 

Santos Dumont 
Spencer 

Montaigne 
Froëbel 

Padre Girard 

Kilpatrick 
Decroly 

Comenius 
Claparède 

Montaigne 
Lock 

Patrascoiu 
S. Paulo 

 
Quadro organizado pela autora. 

FONTE: Busch (1937a, p. 173-183). 
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Mesmo que se enfatize a todo instante que esta forma de organização da classe 

favorecia o desenvolvimento de um trabalho didático em cooperação, apoiado pelos preceitos 

da nova pedagogia, outros indícios desconstroem essa imagem, revelando o caráter 

racionalizador e autoritário da prática que procurava a todo instante regrar a atividade das 

educandas, impondo limites rigorosos à sua liberdade. 

É comprobatório desta afirmação um relato de experiência escrito pela professora 

Leontina, publicado na seção de “Fatos e Iniciativas” da Revista de Educação de 193623, no 

qual se verifica claramente que os métodos utilizados na divisão da classe em grupos 

correspondia a um regime “disciplinar de auto-governo” que, mascarado sob os princípios da 

cooperação e da solidariedade, pretendia aperfeiçoar a conduta das alunas, dentro e fora da 

classe (Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 116).  

Em razão disto, o teor das regras estabelecidas entre os grupos suscitaram 

questionamentos, visto que o respeito à liberdade representa um dos princípios fundamentais 

da Escola Nova, pois, como afirma Ferrière (1928, p.13, apud BROUGÈRE, 1998, p. 136): 

“Para que a espontaneidade do crescimento espiritual, condição de um progresso saudável e 

equilibrado, seja bem real, é preciso, em outras palavras, que a criança seja livre. A escola 

ativa deve, sob pena de não sê-lo, ser a escola da liberdade.”  

Embora a espontaneidade infantil estivesse no âmago da ideia de uma escola ativa, 

Lourenço Filho (1930, p. 200-225) documenta que não somente este, como outros aspectos 

polêmicos dos sistemas de educação renovada que sofriam uma crítica negativa por parte dos 

educadores da época, como, por exemplo, os programas, os horários, a disciplina, a 

autonomia, a autoridade, etc. deveriam ser vistos com cautela, pois contrastavam 

intensamente com os métodos de ensino habituais. Esta preocupação abre espaço para uma 

resignificação da teoria e de sua aplicação, com o intuito de estabelecer um equilíbrio entre o 

velho e o novo e conciliar as partes conflitantes, demonstrando assim a legitimidade do 

método defendido. Quanto à liberdade Lourenço Filho (1930, p. 218) esclarece que “Na 

realidade, a educação terá sempre, e necessariamente estes dois característicos: o de conceder 

a liberdade e o de constrangê-la.” (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 218). 

Carvalho (2002, p. 338) alerta sobre as ilusões criadas por um discurso pedagógico 

hegemônico, segundo o qual “proliferaram imagens do dia-a-dia escolar das crianças, de seus 

corpos empenhados em múltiplas atividades, dos seus gestos hábeis, do seu interesse pelo 

                                                           
23

 Esse texto não possui autoria na Revista de Educação, entretanto o dado pode ser confirmado em Cruz (1972, 
p. 2).  
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trabalho em cooperação, da alegria contagiante dos seus jogos e da liberdade de suas 

brincadeiras” (CARVALHO, 2002, p. 338). Entretanto, os tópicos mais controversos “(...) de 

proposições escolanovistas foram sendo pouco a pouco silenciados, devido à beligerância de 

seus detratores e à retórica conciliatória de seus simpatizantes.” (2002, p. 392), criando 

paulatinamente uma representação própria sobre como deveria ser a prática da Escola Nova. 

No documento redigido por Leontina para a Revista de Educação, consta que o 

comportamento dos grupos era regulamentado por um “Código” elaborado, a princípio, por 

cada uma das quatro classes do 2º ano profissional e foi reunido posteriormente “[...] após 

leitura, debate e coordenação de aspiração [...]” das representantes de classe, em um único 

documento, contendo sete dispositivos principais, “[...] harmonizando assim as normas de 

ação que tendem a corresponder aos desejos das professorandas no sentido de melhor 

aproveitar a vida escolar, em um ambiente de ordem e trabalho.” (Revista de Educação, vol. 

XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 116).  

O artigo pontua o compromisso assumido pelas alunas de observarem e praticarem o 

Código em todas as suas prescrições, determinando, no primeiro parágrafo, ser “[..] dever de 

toda professoranda a observância rigorosa do que dispõe o Regulamento da Escola e se 

completa neste Código [...].” (BUSCH, 1936b). 

O segundo dispositivo regulamenta a “[...] frequência às aulas de Prática”, atrelando 

as consequências das ações individuais ao grupo, que poderia ser penalizado ou favorecido 

em consequência do comportamento de suas integrantes: 

 

a) Quanto à frequência às aulas de Prática, toda falta dada por qualquer 
elemento de cada grupo refletirá sobre a nota de aplicação do mesmo. 

b) Sempre que o comparecimento do grupo durante o mês for total, 
ganhará ele 100 pontos. 

c) Em caso de uma ou duas faltas, por motivo justificado, durante o mês, 
será mantido o prêmio de 100 pontos. 

d) Três ou mais faltas justificadas, por mês, importarão, para o grupo, em 
não ganhar nota de frequência. 

e) Uma falta injustificada, de qualquer membro do grupo, fa-lo-á perder 5 
pontos. 

f) Cada 2 faltas injustificadas corresponderão à pena de 10 pontos. 
g) Três faltas injustificadas obrigarão o desconto de 20 pontos. 
h) Mais de três faltas, 50 pontos. 
i) A aluna que der 5 faltas injustificadas durante o mês será eliminada de 

seu grupo, ficando à parte das atividades destinadas ao mesmo, até que 
sua assiduidade se torne absoluta, por um mês. 

j) Cabe às chefes do grupo conhecer o motivo das faltas das suas 
chefiadas e propor à professora a sua justificação ou não, apresentando 
as razões.  

(Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 117). 



94 
 

 

De todos os pontos apresentados, os que mais chamam a atenção, devido ao seu rigor 

são o “d”, por prejudicar a nota de frequência da equipe ainda que todas as faltas tenham sido 

justificadas; e o item “i”, por permitir o isolamento de integrantes que não se adequarem às 

normas estabelecidas, estando sua aceitação no grupo sujeita a um reajustamento de conduta. 

A pontualidade é tratada com seriedade no segundo dispositivo, que associa a 

precisão de chegada à classe no horário às exigências do mercado de trabalho, cuja prática é 

considerada uma “qualidade precípua” dos que exercem atividades profissionais: 

 

Tendo em vista circunstâncias especialíssimas, serão toleradas, para cada 
aluna, até 2 entradas-tarde por mês, somente na 1ª aula, uma vez que o 
atraso não ultrapasse os 10 minutos iniciais.  
a) Cada entrada tarde, a partir da 3ª, no mês, implicará desconto de 5 

pontos para o grupo a que pertencer a professora.  
(Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 117). 

 
 

As regulamentações estendiam-se para além dos espaços da sala de aula e, portanto, 

os intervalos também estiveram sujeitos a algumas determinações, descritas no dispositivo 

número 4: 

4º - Durante os intervalos de aula, todas as alunas farão uso conveniente da 
liberdade de conversar, rir e locomover-se, de tal sorte que a moderação da 
conduta denuncie o bom ajustamento de cada uma à vida na sociedade 
escolar sem o controle direto da professora. 
a) Todas as alunas devem atender o sinal de suspensão do intervalo, 

entrando incontinente para as suas classes, a fim de esperarem a 
professora em silêncio. 

b) Em caso de infração do dispositivo anterior, as chefes de grupos serão 
advertidas. 

c) Havendo reincidência, o grupo infrator perderá 10 pontos, no mínimo, a 
critério da professora. 

 (Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 117). 
 

 Nas normas de comportamento das normalistas em classe e na presença da 

professora, a hierarquia entre as alunas desaparece, pois sua autoridade passa a prevalecer 

sobre as integrantes dos grupos que mantêm um contato direto com ela, sem a mediação das 

chefes de cada equipe. Todavia o peso das ações individuais continua a interferir sobre o 

coletivo, seja por meio das práticas de colaboração nas atividades escolares ou nas punições 

que poderiam ser seguidas de constrangimento público.  

 Desse modo, estava estipulado no 5º dispositivo que durante as atividades em classe: 
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[...] ninguém poderá se ocupar com tarefas estranhas ao assunto da aula, nem 
tão pouco tentar perturbar o desenvolvimento da lição por meios que visem 
desviar a atenção das colegas. 
a) Toda e qualquer falta que venha a perturbar a aula acarretará para o 

grupo a que pertence a aluna a perda de 10 pontos. 
b) As faltas em reincidência importarão no dobro da pena, sendo sua autora 

advertida pela professora, em presença de todas. 
c) Toda aluna tem liberdade de dirigir, com oportunidade, perguntas à 

professora para obter maiores esclarecimentos em benefício próprio, do 
grupo e da classe. 

d) Só é permitido que um elemento de cada vez se dirija à professora, 
devendo os demais ouvir atenciosamente. 

e) Cumpre a todos os membros de cada grupo prestar ativa colaboração em 
todos os trabalhos confiados ao grupo.  

(Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 117-118). 
 

Os dois últimos dispositivos do “Código de Auto-Governo das professorandas da 

Escola Normal Padre Anchieta” esclarecem a organização interna da classe e a função 

desempenhada por suas integrantes, de acordo com a posição ocupada na estrutura criada. 

Segundo consta, em cada turma havia uma “secretaria”, também identificada como “chefe 

geral”, as “chefes de grupos”24 e as “chefiadas”.25  

O papel das “secretárias” era o de sempre relatar os trabalhos da sua classe e o de 

mediar a interação entre as demais salas a partir do diálogo com suas pares: 

 

a) Em cada classe, a “secretaria” ou “chefe geral” será a porta-voz dos 
desejos manifestados pelos diferentes grupos, bem como, a transmissora 
de determinações e resoluções que a professora não possa comunicar 
imediatamente à classe. 

b) Entre as 4 classes, deve sempre existir aproximação intima, cabendo às 
respectivas secretárias fazer todo o empenho possível para realizar tal 
objetivo.  

(Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 118). 
 

À “chefe de grupo”, cabia ser a relatora dos trabalhos de seu grupo, bem como “[...] 

manter constante intercomunicação sobre iniciativas tomadas e trabalhos em execução [...].” 

(1936b, p. 118). Ao mesmo tempo, deveria “[...] zelar pelas atribuições confiadas ao seu grupo, 

estimular e coordenar as atividades no seio dele, registrando todos os atos dignos de nota, a 

fim de facilitar à professora a apreciação do progresso feito pelo mesmo.” (1936b, p. 118). 

As responsabilidades das “chefiadas”, apesar de serem menores, tinham um peso 

determinante sobre a equipe. A elas, competiam: contribuir, respeitando as normas do código 

de conduta e suas colegas superiores e tomar parte nas apresentações dos trabalhos, de modo 

                                                           
24

 Somando dez, de acordo com a quantidade estipulada no Quadro 8. 
25

 Nomenclatura utilizada no item “j” do terceiro dispositivo. 
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que “É de inteira conveniência que cada grupo exiba seus trabalhos perante a classe antes de 

serem entregues à professora” (Revista de Educação, vol. XV e XVI, set. e dez., 1936b, p. 118). 

 Conforme consta no capítulo anterior deste trabalho, técnica semelhante de 

agrupamento foi utilizada com as crianças do curso primário, objetivando a introdução de 

novos processos de ensino a partir de um trabalho em cooperação e de projeto. Desse modo, o 

plano de ação executado em 1936 previa, em um de seus primeiros itens o “Preparo dos 

alunos para a divisão do trabalho e para o hábito de tomar de tomar decisões em conjunto: 

divisão dos alunos em grupos, com eleição de líderes de cada grupo [...].” (Diretoria do 

Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 7). 

 Leontina confirma que nas aulas de Prática de Ensino a normalistas eram orientadas 

a seguir o mesmo modelo. Um plano de organização de excursões escolares elaborado pela 

professora e executado pelas alunas-mestres em exercício, incluído no manual Organização 

de museus escolares, estipulava, entre outras coisas, a necessidade de: “Dividir a classe em 

equipes com seus chefes devidamente escolhidos [...].” (BUSCH, 1937a, p. 69), para que 

houvesse o máximo de proveito dos aprendizes: 

 

Dentro de um regime disciplinar de auto-governo de grupos, todas as 
crianças devem ter liberdade de conversar entre si e com o professor, bem 
como, a de fazer perguntas ou pedir esclarecimentos às pessoas, cujas 
atividade estejam observando. [...] deverá haver a leitura dos relatórios das 
equipes, cabendo aos chefes o papel de relatores. (BUSCH, 1937a, p. 69, 
grifo nosso)  

  

Maria de Lourdes Chagas de Carvalho,26 ex-aluna de Leontina Busch nas aulas de 

Inglês do curso ginasial da Escola Normal Padre Anchieta, em 1936, comenta em entrevista 

(Anexo II) que: 

 

Ela [Leontina] não perdia a ocasião de dizer coisas para a formação das 
meninas. Dar uma ideia de ética. De formação moral mesmo. Não é dizer 
que ela entrasse lá fazendo pregação, mas, em tudo, ela mostrava o lado 
ético da profissão também, que a gente ia seguir depois [...] Muito 
interessante!  
(Anexo II, Depoimento, Maria de Lourdes Chagas de Carvalho, 2013). 

 

                                                           
26

 Maria de Lourdes Rocha Chagas, nome de solteira utilizado antes de assumir matrimônio com Laerte Ramos 
de Carvalho e adotar o nome de Maria de Lourdes Chagas de Carvalho, matricula-se no Ginásio da Escola 
Normal Padre Anchieta em 1936, finalizando seus estudos nessa instituição em 1940. No ano seguinte, ingressa 
na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, período no qual foi colega do 
Sociólogo Florestan Fernandes. 
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A professora Maria de Lourdes Chagas de Carvalho recorda que, embora houvesse 

preocupação com a conduta das alunas, a imagem que tinham da professora era a de uma 

pessoa amável e acessível: 

 

Leontina era uma pessoa muito interessante que falava coisas de muito 
bom senso. Lembro-me que ela não perdia a ocasião de dizer coisas para a 
formação das meninas. Dar uma ideia de ética. De formação moral mesmo. 
Não é dizer que ela entrasse lá fazendo pregação, mas em tudo ela 
mostrava o lado ético da profissão. Muito interessante! Recordo-me bem 
dela, da figura dela. Era uma pessoa amável que você confiava. Se você 
tinha algum problema ia lá conversar com ela. [..] Porque sabe, todo 
adolescente é carente de uma conversa, de uma orientação e quando tem 
alguma curiosidade pergunta e ela era aberta, acessível a isto. Lembro-me 
muito bem. (Anexo II, Depoimento, Maria de Lourdes Chagas de 
Carvalho, 2013). 
 

 Lélia Carneiro, na biografia que redigiu em duas páginas sobre sua mãe, confirma a 

visão apresentada por Maria de Lourdes: 

 

Tida como mestra inigualável, querida por seus alunos, figura bonita e 
elegante, discreta e modesta, tornou-se amiga e conselheira de suas alunas,  
extrapolando do convívio escolar para o familiar e social, com a empatia que 
exercia na cátedra. (CARNEIRO, s/d, p. 1). 

 

No depoimento de Rosaria Cicone, igualmente ex-aluna da professora Busch que 

participou da organização do Museu Didático, a professora Busch não é mencionada, mas 

verifica-se uma postura crítica diante das contradições das práticas escolares em relação aos 

métodos e à nova pedagogia que os professores procuravam transmitir nos programas 

escolares: 

 
 
No tempo em que me formei, a escola era um verdadeiro presídio. Pregava-
se a Escola Nova, vi uma escola velha. Combatia-se a escola tradicional e 
suas nefastas consequências, enquanto procurava-se encontrar adeptos para a 
Escola Nova, cujos últimos resultados eram ótimos – estavam fora de 
dúvidas. Devíamos nos compenetrar de que os nossos futuros alunos seriam 
guiados pelos seus próprios interesses, teriam liberdade de agir deste ou 
daquele modo, pois só assim poderíamos obter algum resultado. Como 
realizar semelhante coisa, se nós, então alunas, éramos obrigadas a fazer 
aquilo que não desejávamos? (ESCOLA NORMAL PADRE ANCHIETA. 
1938a, p. 72). 
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Evidentemente, esses três depoimentos registram apenas uma ínfima amostra entre 

tantos outros possíveis pontos de vista sobre as aulas e a personalidade da professora 

Leontina, que se perderam devido à ausência de registros ou ao descarte de documentos, ricos 

em informações sobre o cotidiano escolar da antiga Escola Normal Padre Anchieta. Vale 

destacar que, ao contrário das demais depoentes do Livro do Jubileu que frequentaram a 

escola em anos e turmas diferentes das de Rosaria, ela é a única a refletir uma postura menos 

romantizada em relação à escola e ao ensino. 

 

 

4.3 O conteúdo do Museu Didático 

 

 

Limitações impostas à publicação do livro Organização de museus escolares, como 

o número de páginas e o tipo de suporte, não permitiram que sua autora reproduzisse todos os 

itens das sete seções, citadas na sequência, que o compunham, levando-a a selecionar ao 

menos uma produção de cada grupo, apresentada “à guisa de sugestão” (BUSCH, 1937a, p. 

73).  

Busch cita, que apesar de discriminar somente quarenta jogos e uma das coleções de 

ensino de linguagem, suas alunas “[...] confeccionaram cerca de 200 jogos aplicados ao 

ensino da leitura, linguagem oral e escrita, Geografia e História, além de algumas centenas de 

cartazes, muitos álbuns e mapas-murais, mapas-relevo e maquetes [...].” (1937a, p. 73). 

Alguns eram simples reproduções de itens existentes, “[...] criados e experimentados por 

conceituados educadores [...].” (1937a, p. 73) e outros foram inventados ou adaptados por 

suas proponentes. 

De acordo as orientações da professora Busch sobre a organização de um Museu 

Didático do Curso Profissional, esse espaço didático poderia dividir-se em seções de 

“Biologia, Higiene e Puericultura; de Sociologia; de Psicologia da Criança e de Didática que 

terá de ser mais ampla, podendo mesmo fundir-se com o Museu da Escola Primária” (1937a, 

p. 58), todavia a configuração apresentada na inauguração oficial do Museu Didático da 

Escola Normal Padre Anchieta, presidida por Almeida Júnior, então Diretor do Ensino, em 1º 

de dezembro de 1936, foi a seguinte: 
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1ª Seção – Cartazes – para ensino de linguagem oral e escrita, leitura em 1º 
grau, cálculo, geometria, geografia, história, ciências físicas e naturais, 
noções comuns, higiene e puericultura. 
2ª Seção – Jogos – aplicados ao ensino de todas as disciplinas primárias, 
mormente do 1º grau. 
3ª Seção – Álbuns – geográficos, históricos e de lição de coisas. 
4ª Seção – Mapas-murais – para história e geografia. 
5ª Seção – Mapas-relevo – para concretizações geográficas. 
6ª Seção – Maquetes – para concretizações históricas. 
7ª Seção – Material de projetos – executados pelas praticantes com as 
crianças das classes primárias, nas aulas de treino. (BUSCH, 1937a, p. 59-
60). 

 

No momento dessa inauguração solene da exposição de trabalhos didáticos da Escola 

Normal Padre Anchieta, foi dada a palavra à professoranda Maria de Salles Oliveira Villas 

Bôas, uma das organizadoras do Museu Didático que, na oportunidade, historiou a 

concretização da iniciativa e fez uma breve descrição dos itens que compunham o museu: 

 

Aqui estão centenas de jogos de ensino e cartazes para servir à incentivação 
do aprendizado das crianças na leitura, escrita, cálculo, geografia, história e 
ciências naturais; aqui há centenas de planos de ensino traçados pelos 
diferentes tipos – herbarteanos, correlacionado, Decroly e Método de 
Projetos; aqui estão numerosos álbuns e quadros murais, mapas-relevo em 
massa plástica, maquetes e dicionários de alfabetização, tudo feito pelas 
nossas mãos, às expensas de nossas bolsas e orientadas exclusivamente por 
nossa professora d. Leontina Silva Busch, cuja incansável operosidade 
pedagógica jamais deixaremos de acentuar, embora estejamos, como bem 
sei, ferindo duramente sua natural modéstia. (Diário Popular, 2/12/1936, in 
BUSCH, 1937a, p. 170). 

 

Conforme indicado na fala de Maria de Salles Oliveira Villas Bôas, os planos de 

ensino traçados que nortearam o tipo de materiais confeccionados mantinham estreitas 

relações com os sistemas de ensino propostos por Johann Herbart,27 John Dewey e Olvide 

Decroly.  

Sendo o museu um “[...] órgão como que vivo dentro da escola [...].” cujo “[...] 

enriquecimento correrá passo a passo com a execução dos programas flexíveis das disciplinas 

em ensino.” (1937a, p. 40). Leontina esclarece não ser possível “[...] apresentar jogos 

seriados, com o caráter de sistematização no desenvolvimento de um curso de alfabetização, 

visto como não foi assim que nossas alunas sucederam [..].” (BUSCH, 1937a, p. 73-74). 

                                                           
27 Johann Friedrich Herbart nasceu era Oldenhurgo (Alemanha) em 1776. Em 1805, foi professor de Filosofia 
em Goetingen; mais tarde, em Königsberg, de 1809 a 1833. Morreu em 1841, depois de uma vida entregue 
inteiramente à atividade acadêmica. As obras pedagógicas mais importantes de Herbart são: Relatórios de um 
Preceptor, Pedagogia Geral deduzida do fim da Educação, Esboço para um curso de Pedagogia, Lições 
Preliminares sobre Pedagogia e Ideia de Pestalozzi de um ABC da instrução. (LORROYO, 1982). 
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Desse modo, a disposição dos jogos e quadros apresentada no livro Organização de museus 

escolares não é rígida, estando os tipos e os graus a que se destinam mesclados entre si.  

A seguir, apresenta-se uma lista com os nomes dados pelas próprias normalistas a 

cada um dos jogos confeccionados:28  

  

1. Jogo dos cubos; 

2. Jogo das tiras; 

3. Jogo – pesca maravilhosa; 

4. Jogo do naipe de palavras; 

5. Jogo de figuras e palavras (cartaz); 

6. Jogo de xadrez; 

7. Jogo de sílabas; 

8. Jogo de roleta; 

9. Jogo paulista; 

10. Jogo de víspora; 

11. Jogo das cores;  

12. Jogo das cantoneiras; 

13. Jogo dos dados; 

14. Jogo das figuras (cartaz); 

15. Jogo das figurinhas;  

16. Jogo ortográfico; 

17. Jogo do alfabeto (cartaz);  

18. Jogo dos círculos; 

19. Jogo da corrida de automóveis;  

20. Nosso dicionário;  

21. Jogo dos algarismos;  

22. Jogo dos dados; 

23. O calculador;  

24. Jogo das bandeirinhas; 

25. Cartaz de cálculo (divisão com resto);  

26. Jogo das flores; 

27. O aquário; 

28. A corrida de números;  

29. Jogo de tômbola;  

30. Os presentes para a família (cartaz);  

                                                           
28

 A imagem e/ou a descrição de todos os jogos mencionados encontram-se no Anexo IV. 
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31. Cartões relâmpago;  

32. Jogo de divisibilidade;  

33. A grandeza de São Paulo (quadros murais);  

34. Fundação de São Paulo (quadros murais);  

35. Descobrimento do Brasil (quadros murais);  

36. Mapa relevo – A Bahia de Santos; 

37. Álbum do Japão;  

38. Os dias da semana (cartazes);  

39. As estações do ano (cartazes); 

40. Cartaz (para ensino intuitivo). 

 

Na descrição de cada jogo, encontram-se o nome do jogo e do grupo que o construiu 

e o aplicou, além de instruções sobre o grau a que se destina, o objetivo especial, a 

organização e/ou técnica utilizada na aplicação do material, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 
 

Figura 16 – Jogo aplicado ao ensino: Os presentes para a família (Cartaz).  
Fonte: BUSCH, 1937a, p. 124-125. 

 



102 
 

As dezesseis reproduções de quadros para o ensino presentes no livro Organização 

de museus escolares correspondem a apenas uma das coleções destinadas ao ensino da 

linguagem, cujo número não foi divulgado, estando os critérios de seleção dessa coleção, em 

relação às demais, ausentes no corpo do texto.29  

Por terem sido produzidos especialmente para ensinar as crianças das classes 

especiais, denominadas “Classes-Laboratórios”,30 compostas por alunas que apresentaram 

alguma defasagem ao longo do ano, o conteúdo dos quadros apresentados no manual prioriza 

majoritariamente as disciplinas ditas “fundamentais”. Nota-se, a partir desse dado que o 

enfoque das atividades está na leitura, no desenho e na escrita, demonstrando a importância 

dada ao ensino da língua portuguesa em detrimento de disciplinas, como História, Ciências 

Sociais etc., parcimoniosamente contempladas nos jogos para o ensino. 

Seguindo os princípios do ensino renovado, cada quadro tem como ponto de partida 

as coisas, cenas e fatos conhecidos das crianças. A professora os descreve como “elementos 

de motivação”, úteis para despertar o interesse e a curiosidade da criança, a observação e a 

discriminação de caracteres e de escrita que podem inspirar os professores a criar outros 

quadros “mais eficazes” (BUSCH, 1937a, p. 150). A seguir, a imagens de dois deles: 

 

                                                           
29

 A imagem de todos os quadros mencionados no livro encontram-se no Anexo V. 
30 Ver capítulo III. 
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Figura 17 – Quadro para o ensino de linguagem. 
Fonte: Busch (1937a, p. 150). 
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Figura 18 – Quadro para o ensino de linguagem. 
Fonte: Busch (1937a, p. 149). 

 

De acordo com Busch (1937a, p. 59), a demanda de gastos requerida na produção do 

Museu Didático não foi significativa e todos os recursos puderam ser arcados pelas próprias 

normalistas, algo impensável com outros tipos de museus escolares, compostos por coleções 

de quadros, exemplares minerais e vegetais e/ou animais taxidermizados, “[...] tudo comprado 

feito para encher as paredes e armários e assim causar fortes impressões às crianças nos 
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primeiros dias de aula, para depois servir ao ensino desinteressante de um programa rígido, 

desajustado às necessidades do meio.” (BUSCH, 1937a, p. 35), constituindo-se, assim, como 

uma “inutilidade bastante cara” (1937a, p. 35). 

Ao contrário disso, o modelo de museu criado caracterizava-se por seu “valor vital”, 

pois cada um dos elementos que o constituíram foram criados pouco a pouco, para servir ao 

aprendizado dos escolares e atender as exigências cotidianas do programa de ensino.  

“Todo o material que o constitui nada custou à Escola ou ao Governo. Suas 

organizadoras tiveram alguns pequenos gastos [...].” (1937a, p. 59). Apesar de ser um museu 

desprovido de valor econômico pela simplicidade dos materiais utilizados, Busch (1937) 

afirmava que: 

 

[...] seu maior capital está representado pelo trabalho empenhoso de todas as 
professorandas, em estreita cooperação, tanto nas pesquisas e coletas de 
elementos, como na preparação dos exemplares, tudo realizado sob constante 
esforço de inteligência para imitar melhorando ou criar algo de novo. 
(BUSCH, 1937a, p. 59) 

 
Na confecção da maioria dos jogos e quadros, descrita no item descritivo 

“Organização” ou na nota de rodapé de algumas páginas do livro, foi possível confirmar a 

utilização de materiais simples e acessíveis, como cartolina, cartolina acetinada, madeira, 

papelão, caixas, folhas brancas de papel, alfinetes, arames, linha, vara, figurinhas, sacolas, 

tintas/lápis colorido, alfinete, argola de arame, linha, vara, figurinhas, envelopes, sacola, 

dados, discos (de papel), pinturas (giz/tinta), massa plástica de vidraceiro, placa de ferro ou 

zinco de 3 mm. 

Somente um dos jogos apresentados,31 resultante do desenvolvimento de um centro 

de interesse de ensino intuitivo ou para lição de coisas, exigia elementos diferenciados, 

todavia, ainda assim, todos os materiais poderiam ser facilmente obtidos no meio social, 

sendo eles: 5 espigas dos cereais trigo, centeio, milho, arroz, cevada, aveia; 6 tubos contendo 

grãos desses cereais; 15 tubos de vidro, contendo grãos dos cereais citados; 15 tubos contendo 

farinha de trigo comum, integral, de centeio, de cevada, de arroz, de aveia, de milho, fubá, 

farelo de cada um, quiréra, canjica etc., além de pequenas fatias de pão, bolo, bolachas e 

variedades de macarrão, recortes de gravuras, estampas e vistas de cultura (1937a, p. 141). 

O tamanho de cada um dos jogos e quadros apresenta variações, mas alguns 

exemplos favorecem a noção das medidas adotadas na confecção dos objetos: 

 
                                                           
31 Esse jogo não possui imagem, há apenas a descrição de como foi feito. 
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o Jogo da pesca maravilhosa: caixa 40x20cm, peixes 6cm; 

o Jogo do naipe de palavras: baralho de 6x5cm; 

o Jogo de figuras e palavras: cartões quadrados de 5cm; 

o Jogo de xadrez: tábua de 35x35cm; 

o Jogo das sílabas: cartões de 3x2cm; 

o Jogos de roleta: 30 cm de lado, disco de 20 cm de diâmetro, cartões de 12x8cm; 

o Jogo paulista: disco 35cm de diâmetro; 

o Jogo de víspora: cartões de 25x15cm. 

 

Os dados acima são pertinentes, pois permitem ao leitor ter conhecimento das 

dimensões consideradas adequadas pelas praticantes para os jogos destinados ao ensino em 

classes do curso primário. Nessas classes, a idade média das crianças era de 7 a 12 anos (ver 

pág. 72 - Quadro 7 – Organização das “Classes Laboratório). 

No livro Organização de museus escolares e nas diversas matérias publicadas na 

imprensa paulista sobre o assunto, fica omitido o fato de o museu da Escola Normal Padre 

Anchieta agregar num mesmo espaço outros trabalhos escolares, citados pela diretora da 

escola primária Adalívia que, em seu relatório de atividades de 1936, acrescenta: 

 

Como o Museu é da escola, há ainda nele outros trabalhos que fazem parte 
das disciplinas do Curso Fundamental, especialmente os que se relacionam 
com as cadeiras de Ciências, História Natural e da Civilização. (Diretoria do 
Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 19). 

 

Além disso, assinala a diretora Adalívia que devido à falta de espaço na escola e à 

pouca quantidade de livros existente, havia sido instalado, na mesma sala do Museu, uma 

pequena biblioteca infantil, a qual se pretendia ampliar “[...] levando a efeito com auxilio do 

‘Grupo Montaigne’, do 2º ano Profissional, uma grande campanha sobre o ‘livro’.” (Diretoria 

do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 18): 

 

Para o governo da sala de leitura e respectivo fichário, nos moldes do que se 
faz na Biblioteca Infantil do Departamento de Cultura, contamos ainda com 
o auxílio das alunas do 2º ano Profissional, que se propõem a um estágio 
com horário integral, a fim de que o gosto pela leitura recreativa se enraíze 
de vez entre nossos pequenos escolares. (1936, p. 18). 
 

A separação entre a biblioteca infantil e o Museu estava programada para quando o 

acervo bibliográfico fosse ampliado (Diretoria do Ensino, Boletim n. 9, 1936, p. 18), desde 



107 
 

que fossem vencidas as dificuldades de espaço. Ademais, o Boletim também registra que, pela 

crescente produção de trabalhos de puericultura resultantes de projetos realizados ao longo do 

ano, estava prevista a soma desses itens ao Museu. 

 

 

4.4 O uso dos jogos e quadros do Museu Didático na prática 

 

  

 De acordo com a professora Busch (1937a), a prática das alunas mestras na escola 

primária anexa com os materiais pedagógicos confeccionados para o Museu Didático ocorreu 

em duas situações distintas. A primeira delas acontecia em aulas avulsas, com as classes 

emprestadas de professoras adjuntas efetivas que, por não estarem sob o cuidado exclusivo 

das praticantes, não lhes foi dado o direito de “[...] quebrar muito amiúde a marcha de 

trabalho dos colegas regentes de tais classes.” (1937a, p. 74). A segunda forma de 

experimentação ocorreu em “[...] pequenas classes, ditas de reajustamento [...].”(1937a, p.  

143), também chamadas de “Classes Laboratório” ou “Classe Azul”,32 confiadas 

exclusivamente às normalistas no segundo semestre do ano letivo de 1936 e que, sob 

orientação docente, puderam experimentar de maneira constante os resultados da utilização 

dos jogos no ensino e observar: 

 

[...] o poder gerador e mantenedor de atividades que os jogos exerciam sobre 
crianças que tinham sido julgadas atrasadas para o ensino de sua classe e, no 
entanto, no fim do ano, alcançaram boa parte, o grau de adiantamento 
exigido para sua promoção a classe seguinte. (BUSCH, 1937a, p. 74). 

 

Para nortear a prática das alunas-mestres no curso primário com os trabalhos 

pedagógicos confeccionados para o museu pedagógico, a professora Busch criou um novo 

plano de trabalho, cujos detalhes encontram-se descritos no Anuário do Ensino do Estado de 

São Paulo de 1936/37. Nesse exemplar, o então Diretor do Ensino e organizador da 

publicação A. de Almeida Júnior, seleciona, a partir dos relatórios escritos pelo professor 

Euzébio de Paula Marcondes, Chefe do Serviço de Educação Secundária e Normal, três 

experiências das várias seções do Curso de Formação Profissional das Escolas Normais 

                                                           
32 Experiência detalhada no Capítulo III – Uma escola de aplicação: A Prática de Ensino na Escola Primária 
anexa à Escola Normal Padre Anchieta, em 1936. 
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oficiais que se destacaram no período. A primeira delas aconteceu na Escola Normal Padre 

Anchieta e as outras duas, na Escola Normal de São Carlos e na Escola Normal de Piracicaba. 

Ao introduzir seu parecer a respeito da Escola Normal Padre Anchieta, no terceiro 

subtítulo, destinado a tratar das Escolas Normais Oficiais, intitulado “Renovação didática e 

prática do ensino”, o Diretor demonstra sua aprovação e satisfação por observar o “[...] 

movimento renovador de métodos e processos de ensino [...].” evidenciados pelos trabalhos 

realizados nas várias seções do curso de formação de professores, constatados pelos 

inspetores em suas visitas a esses estabelecimentos (Anuário do Ensino do Estado de São 

Paulo, 1936/37, p. 431). 

Nas palavras do professor Euzébio de Paula Marcondes, fica evidente o seu apreço 

pelo ensino proposto em 1936, no Curso de Formação Profissional da Escola Normal Padre 

Anchieta que, segundo ele, mostrou-se “[...] bastante satisfatório, tendo a seção de educação, 

principalmente, realizado um trabalho, de todo ponto, eficiente [...].” (1936/37, p. 431). 

Para elucidar os acontecimentos ocorridos naquele ano, prossegue transcrevendo 

literalmente os dez itens fundamentais do plano trabalho de autoria da professora Busch, 

elaborado especificamente para a prática das alunas-mestres do 2º ano no curso primário com 

os recursos materiais e os trabalhos pedagógicos produzidos para o museu pedagógico nas 

aulas de Prática de Ensino.  

As primeiras medidas descritas nos três primeiros itens do plano relatam a 

organização de classes, de reajustamento para “[...] crianças que revelaram [...] acentuado 

atraso no aprendizado das técnicas fundamentais [...].”, separadas em locais com “ambiente 

adequado” e a “[...] entrega das mesmas a grupos de professorandas, para realizarem ensino 

ativo e intensivo das disciplinas fundamentais, a fim de reajustarem esses escolares ao nível 

de adiantamento de suas respectivas classes” (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 

1936/37, p. 431). 

No Boletim nº 9, da Diretoria do Ensino, Uma escola de aplicação: Trabalhos 

realizados no curso primário anexo á Escola Normal “Padre Anchieta”, durante o ano de 

1936, consta que havia na classe sob a responsabilidade das praticantes três alunas 

reconhecidas como “casos-problemas”, cujos problemas eram considerados gravíssimos. 

Eram eles: 

 

Ficha nº12 – A nosso ver, este é o mais sério dos problemas e que requer 
imediatas providências – 12 anos – repetente 4 vezes. Filha de alcoólatras, 
ela também gosta de se embriagar, rouba e fuma; é desleixada e medrosa, 



109 
 

muito retardada em tudo, e como se isso não bastasse, sofreu forte pancada 
na cabeça. Esteve na Santa Casa. 
 
Ficha nº13 – 7 anos; repetiu 2 vezes, teste 11. Pai alcoólatra falecido. A mãe 
teve 14 filhos, dos quais morreram 6. Foi atropelada por um auto e sofreu 
forte pancada na cabeça. Teve difteria, esteve um mês no Isolamento. Mora 
em cortiço. Meio péssimo em todos os sentidos. Entretanto tem aptidão 
marcada para o cálculo, embora seja a negação acabada para linguagem e 
leitura. 
 
Ficha nº17 – 7 anos; teste M13. Condições econômicas atuais boas, mas, 
tendo a mãe abandonado o lar quando a pequena tinha 4 anos, ficou esta 
perambulando, tendo sofrido um pouco. Atualmente, reside em casa de 
distinta senhora, que a trata como filha. Meio culto e afetuoso. Ótimo 
raciocínio e temperamento dócil. É um caso-problema de escolaridade.  

(Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 15). 
  

 Embora essa fosse uma classe de aceleração que, em tese, levaria os alunos a não 

querer frequentá-la para retornar o mais breve possível a sua turma de origem, a diretora da 

escola dizia que, na prática, a aceitação dos alunos em novo ambiente seguia em um sentido 

diferente: 

 

Entretanto, a classe azul, pequenina e modesta, é o encanto da criançada que 
de lá não quer sair, mesmo quando o aluno já se acha nivelado, como tem 
acontecido. (Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p.12) 

 

Retomando o planejamento de Leontina, verifica-se que, de acordo com o quarto 

item, o dia letivo das turmas de reajustamento do período matutino foi dividido em três fases 

e o do período vespertino, em quatro fases. E cada qual com uma hora de atividade de 

aprendizado de uma dada disciplina. Essas horas de trabalho foram distribuídas entre os 

grupos de normalistas, formados nas aulas de Prática do Ensino,33 viabilizando assim um “[...] 

estágio de uma quinzena de ensino intensivo de dada matéria [...].”. No quinto item, fica 

estipulado que: 

 
Os grupos estagiários que lecionarem no período da manhã trabalharão, 
sucessivamente, das 8 às 11 horas, e os do período da tarde lecionarão das 
13,20 às 17 horas, sendo tirados das classes A, B, C e D do segundo ano 
profissional e de tal modo que esse estágio de trabalho docente seja feito 
durante a hora respectiva de aula de Prática de Ensino de cada grupo. 
(Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1936/37, p. 432). 
 
 

                                                           
33 Ver Quadro 8 – Colaboradoras na organização do Museu Didático, nas páginas 89-91. 
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A diretora Adalívia fornecia seu parecer sobre a maneira como as praticantes 

estavam organizadas e aprovava a atuação das equipes, dizendo: 

 

[...] parece que acertamos, entregando-as [classes de reajustamento] aos 
cuidados e carinhos das alunas-mestras do 2º ano profissional, que lá fazem 
rotativamente um estágio de 15 dias por grupo, sendo que muitos destes 
grupos executam trabalho em horas extracurriculares, ensaiando com as 
crianças os métodos e processos da nova pedagogia, como sejam os de 
globalização através de projetos de real educativo, o que vem auxiliar não 
somente a aprendizagem das futuras mestras, sem perturbar o bom 
andamento das classes primárias, como também beneficiar as crianças que, 
em tudo encontram um encanto novo, até mesmo na mudança de professora, 
em número de cinco para cada grupo, sempre novas de 15 em 15 dias.  
(Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 14-15). 
 
 

 Para amparar as praticantes no desempenho de suas atividades, o sexto item informa 

que todos os grupos seriam orientados pela seção de Prática do Ensino, cabendo à Assistente-

Diretora prestar assistência no período da manhã, por esse ser o período em que a professora 

Busch, assistente de prática e responsável pela proposta, não se encontrar na escola. 

O sétimo item do plano regulamenta a organização interna dos grupos de praticantes 

responsabilizando a “chefe” pela promoção da divisão do trabalho com base nas necessidades 

demandadas pelo ensino das turmas “[...] tendo sempre em vista o aproveitamento das 

habilidades específicas de cada membro [...].” (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 

1936/37, p. 432). 

No oitavo item, fica confirmada a total responsabilidade dos grupos pela construção de 

“[...] todo o material ilustrativo e de concretização, bem como, os jogos necessários à boa 

motivação do ensino [...].” (id., ibid.) durante o estágio. Finalizada a confecção e a utilização 

nas classes de reajustamento, todos os cartazes, mapas murais, jogos etc. que compunham o 

Museu Didático ficavam à disposição dos demais grupos lecionantes. 

O método de avaliação do progresso de aprendizado das crianças e das atividades 

desenvolvidas pelas estagiárias compõe os itens nove e dez. O plano previa a aplicação de 

provas periódicas nas três classes de reajustamento, permitindo assim um acompanhamento 

contínuo e, para os grupos de praticantes, a elaboração de um breve relatório das atividades 

docentes realizadas, no fim do seu estágio (1936/37, p. 432).  

Embora não haja registros precisos a respeito dos programas de ensino adotados 

especificamente nas aulas ministradas pelas praticantes nessas Classes Laboratório, cuja 

proposta, conforme consta no capítulo anterior, Uma escola de aplicação: a Prática de Ensino 
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na Escola Primária anexa à Escola Normal Padre Anchieta em 1936, diferenciava-se em certa 

medida daquele adotado nas classes regulares, é possível estabelecer como parâmetro os 

objetivos definidos para cada jogo no livro Organização de museus escolares (1937, p. 71-

160) para, a partir deles, estabelecer os principais conteúdos incluídos nas aulas e, 

consequentemente, os temas abordados no programa destinado à formação das normalistas 

nas aulas de Prática de Ensino. 

Em relação às informações contidas no manual Organização de museus escolares, 

deve-se pontuar, como já foi feito a princípio, que nem todos os jogos, quadros e demais 

materiais encontram-se descritos no livro, indicando a incompletude da sistematização abaixo 

que procurou agrupar os conteúdos de acordo com o nível escolar ao qual se destinam. 

  

a) Jogos para o 1º ano do curso primário 

Em fase de silabação: 

• Leitura e coordenação de sílabas conhecidas; 

• Formação de palavras novas com sílabas iniciais de palavras 

conhecidas. 

 

Em fase de adiantamento médio: 

• Composição de sentenças; 

• Leitura e coordenação de palavras conhecidas, em sentenças; 

• Domínio de palavras pela sua análise e reconstrução; 

• Recordação por reassociação, para fixação do vocabulário; 

• Recordação de vocabulário; 

• Composição de palavras; 

• Verificação do aprendizado de dado vocabulário; 

• Perfeito domínio de palavras conhecidas; 

• Recordação de palavras conhecidas; 

• Formação de palavras novas com sílabas iniciais conhecidas; 

• Auxílio à velocidade no cálculo de soma e subtração; 

• Recordação de pequenos cálculos. 

 

Em fase adiantada: 
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• Leitura e coordenação de palavras conhecidas; 

• Revisão do estudo das cores e leitura de seus nomes; 

• Motivação com exercícios escritos, inculcando no espírito das crianças 

a ideia de que se deve metodizar o trabalho doméstico no correr da 

semana. Tema: “Os dias da semana” – trabalho doméstico da mulher 

durante a semana em seis cartazes.  

 

Em fase final ou 2º ano em início:  

• Conhecer as letras na ordem alfabética e seus efeitos no início das 

palavras; 

• Recordar a grafia de palavras de difícil leitura; 

• Recapitular noções aprendidas no desenvolvimento das atividades 

escolares; 

• Desenvolver rapidez nos cálculos de somar e diminuir; 

• Auxiliar na memorização da tabuada de multiplicar; 

• Estimular o cálculo rápido; 

• Recordar tabuadas de multiplicar; 

• Auxiliar a resolver problemas vitais (padrões de vida social, costumes 

etc.); 

• Memorizar a tabuada de multiplicar pela soma rápida de grupos iguais 

de coisas ou algarismos; 

• Representar aspectos característicos das estações do ano; 

• Treinar a rapidez em cálculos variados. 

 

b) Jogos para o 2º ano do curso primário 

• Recordar as principais datas históricas; 

• Auxiliar a memorização de algarismos romanos, até XXX; 

• Proporcionar ensejo para cálculos mentais em recordação da tabuada de 

dividir por 6, havendo resto. 

 

c) Jogos para o 2º, 3º e 4º ano do curso primário 

• Objetivo: atrair a atenção das crianças para quadros que representam as 

belezas e riquezas de São Paulo. Tema: A grandeza de S. Paulo 



113 
 

(Quadros Murais:  1º menino do Sertão, conhecendo a história de São 

Paulo; 2º imagem dos contornos do Estado; 3º a origem de São Paulo 

com busto de Padre Anchieta; 4º bandeirante; 5º natureza (paisagem 

natural); 6º indígenas em posição de ataque aos paulistas; 7º caravelas, 

símbolo da civilização (Santa Cruz); 8º gado, representando o 

desenvolvimento pecuário; 9º café e algodão, representando a riqueza 

agrícola; 10º vista da cidade; 11º imagem do cais de Santos; 12º a 

Bandeira Paulista. 

• Objetivo: atrair a atenção das crianças, pela apresentação de quadros de 

aspectos curiosos, para fatos da história de S. Paulo. Tema: Fundação 

de S. Paulo (Quadros Murais: 1º chegada de Martim Afonso à praia de 

S. Vicente; 2º fundação de S. Vicente; 3º fundação de S. Paulo; 4º 

Colégio São Paulo; 5º cidade antiga, rural; 6º área urbana de São 

Paulo). 

• Objetivo: concretizar as passagens mais interessantes do descobrimento 

da nossa Pátria. Tema: “O descobrimento do Brasil” (Quadros Murais: 

1º mapa das viagens de Cabral às Índias; retrato de Cabral e D. 

Manoel; 2º desenho da partida da frota de Portugal; 3º caravelas em 

alto mar; 4º cena de bordo com vigia avistando terra próxima; 5º 

desembarque dos portugueses sob o olhar surpreso de “inúmeros 

selvagens”; 6º reprodução do quadro A 1º Missa no Brasil de 

Benedicto Calixto; 7º leitura da carta descritiva de Caminha ao rei de 

Portugal; 8º brasão português de 1500). 

• Objetivo: dar uma noção concreta sobre a configuração das ilhas de S. 

Vicente e Santo Amaro, da localização das cidades de Santos e S. 

Vicente, do Cais do Porto etc. Tema: Mapa-relevo – A Bahia de 

Santos.   

 

d) Jogos para o 3º e 4º ano do curso primário 

• Recordar e auxiliar na fixação das regras de divisibilidade dos números até 12. 

 

e) Jogos para o 1ª, 2º, 3º e 4º ano do curso primário 

Desde o 1º adiantado até 4º grau: 
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• Recordar a ortografia e enriquecer o vocabulário. 

 

e) Qualquer grau: 

• Possibilitar o ensino intuitivo de fabricação de pão e de alimentos congêneres, 

bem como, o dos cereais que mais se empregam na preparação desses 

alimentos.  

 

f) Sem identificação de grau: 

• Objetivo: tornar objetivo e atraente o estudo da geografia física, econômica e 

política de um país, cujo povo, no caso – o japonês – tende a aproximar-se 

cada vez mais do Brasil. Tema: Álbum do Japão (fotografias e estampas 

ilustrativas: cidades principais (34 fotos); meios de locomoção; belezas 

naturais; artes; escolas; vida social; religião, vários assuntos (gravuras de 

envelopes, dinheiro, pesca, aquecimento residencial, vestuários e festas 

tradicionais). 

 

Nesse levantamento, foi possível também verificar que os jogos destinados ao 1º ano 

eram os mais numerosos e apresentavam divisões diferenciadas conforme a “fase” de 

adiantamento do aluno, identificadas como “silabação”, “adiantamento médio”, “fase 

adiantada”, “em fase final”. O segundo ano do curso ainda continha uma quantidade 

significativa de jogos, porém esses itens se mesclam com aqueles destinados a outros graus do 

ensino, estando distribuídos em mais de um tópico. Desse modo, poderia dar, em um primeiro 

momento, a falsa impressão de estar em número reduzido, algo que passa a acontecer 

realmente a partir do terceiro e do quarto ano, nos quais o número de jogos sofre reduções e a 

maioria deles está voltada, sobretudo, ao ensino de História. 

Em relação às aulas da seção de Educação da Escola Normal Padre Anchieta, em 

1936, o Chefe do Serviço de Educação Secundária e Normal, Euzébio de Paula Marcondes 

conclui: “Assim é que a prática dos alunos-mestres no curso primário foi realizada com 

perfeita articulação, apresentando os melhores resultados [...].” (Anuário do Ensino do Estado 

de São Paulo, 1936/37, p. 431). Por se tratar da descrição de um “plano”, não é demais supor 

que nem tudo o que foi descrito tenha acontecido da maneira como foi planejado e descrito 

pela escola e pela professora. 
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CAPÍTULO V – DEBATES EM TORNO DO PROGRAMA DE PRÁTIC A 

DE ENSINO: Contribuições de Leontina Silva Busch  

e a influência da Escola Normal Padre Anchieta 

 

 

Considerando que as práticas do ensino não estão dissociadas das prescrições oficiais, 

abordaremos neste capítulo as principais regulamentações, nas quais as Escolas Normais do 

Estado de São Paulo se amparam no período investigado, como a Reforma do Ensino Normal 

(Decreto nº. 5.846, de 21/02/1933) e as discussões em torno da configuração de um programa 

único para a Prática de Ensino a partir de três documentos fundamentais que dialogam entre si 

e que são: o Boletim 2: “Sugestões para os programas das Escolas Normais” (Secretaria da 

Educação e da Saúde Pública, Diretoria do Ensino. Boletim nº 2, 1936), redigido por uma 

comissão de especialistas para ser posto em debate entre os professores;  “ Em torno do 

Programa de Prática de Ensino” (Revista de Educação, Vol. XV e XVI, set. e dez., 1936, p. 

41-46), texto elaborado por Leontina Busch, em resposta ao artigo anterior; e Boletim nº 17: 

“ Programas das Escolas Normais” (Secretaria da Educação e da Saúde Pública, Diretoria do 

Ensino. Boletim nº 17, 1938), documento final que determinou o conteúdo dos programas, 

com base nas discussões promovidas pela Diretoria do Ensino. 

A articulação em torno do conteúdo desses três documentos será de fundamental 

importância para demonstrar o quanto às práticas que vinham sendo desenvolvidas na Escola 

Normal Padre Anchieta, já apresentadas em dois capítulos anteriores, e as contribuições de 

Leontina Silva Busch foram fundamentais nas configurações do programa de Prática de 

Ensino no fim da década de 1930, cuja oficialização, como disciplina escolar obrigatória, 

ocorreu somente em 1946, quando da publicação do Regulamento da Escola Normal, pelo 

Decreto Lei n. 8.539 de 01/01/1946. 
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5.1 Prescrições oficiais para o programa de Prática de Ensino  

 

O Movimento de Renovação Educacional, baseado nas ideias da Pedagogia da 

Escola Nova que, no Brasil, vinham sendo discutidas desde a década anterior,34 encontra no 

terceiro decênio do século XX um ambiente favorável para sua concretização, devido a 

estruturações no sistema de organização do Estado que, ao tentar racionalizar o ensino, cria o 

Ministério da Educação e Saúde, inaugurando, “[...] espaços de poder de importância 

estratégica na configuração e no controle técnico e doutrinário, do aparelho escolar [...].” 

(CARVALHO, 2003, p. 89). 

Esses novos postos no aparelho estatal permitiram a ascensão de alguns dos 

principais representantes do ideário escolanovista, como Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo e A. de Almeida Júnior – signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova,35 documento datado de 1932 –, em cargos públicos determinantes na regulamentação 

do ensino no estado de São Paulo. Todavia, Carvalho (2003.) acrescenta que o aparente 

“consenso em torno da causa educacional”, que vigorou nos anos de 1920, a partir de 1929, é 

permeado por tensões e adquire contornos de disputas entre grupos rivais pela implementação 

de programas político-pedagógico distintos. 

 

Com a Revolução de 1930, em uma conjuntura de crescimento do aparato e 
do poder estatal do Governo Federal e de redefinição da correlação de forças 
políticas no país, acirram-se as divergências políticas e doutrinárias 
sedimentadas sob a bandeira comum da causa educacional e instala-se, 
aberta, a disputa pelo controle ideológico do aparelho escolar. As 
plataformas políticas de Vargas incorporam tópicos centrais do programa 
consensualmente assentado na defesa da causa educacional nos anos 20, 
produzindo a expectativa de que era chegado o momento de tornar realidade 
esse programa. (CARVALHO, 2002, p. 398-399). 

  

 As representações do grupo de intelectuais mencionados, largamente reconhecidos 

como pioneiros, a respeito da natureza infantil e de como deveria ser a escola ativa não 

                                                           
34

 Segundo Carvalho (2002, p. 375-376) a Pedagogia da Escola Nova foi difundida no mundo todo no período 
entre guerras e pretendia, com base nas lições aprendidas no período bélico, restabelecer a sociedade a partir de 
uma nova educação “[...] redefinida em seus princípios e em suas práticas e largamente baseada na ciência.”. Os 
múltiplos contatos dos educadores brasileiros com outros de países estrangeiros influenciaram o pensamento 
nacional, alimentando uma nova crença sobre as finalidades da educação. 
35 Redigido durante o governo de Getúlio Vargas por 26 intelectuais, consolidava a visão de um segmento da 
elite intelectual que, embora com posições ideológicas distintas, vislumbrava a possibilidade de interferir na 
organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Por ter sido publicado em meio ao processo 
de reordenação política resultante da Revolução de 1930, esse documento se tornou o marco inaugural do projeto 
de renovação educacional do país.  
 



117 
 

ocorreu sem resistência. Embora não fosse o único coletivo de oposição, destacaram-se no 

âmago desses confrontos os católicos, vinculados às lideranças das organizações clericais. Os 

debates entre esses personagens seguiam em torno dos métodos e das teorias da Escola Nova 

cujos princípios básicos eram o ensino público, a coeducação sexual, a aplicação de métodos 

ativos e a ênfase na autonomia dos alunos (NÓVOA, 1995, apud SILVA, 2001, p. 163).  

 Ao mesmo tempo, a educação integral, representou outro tópico conflituoso entre os 

intelectuais da época, que a entendiam de diferentes maneiras: para os católicos, a educação 

integral deveria abranger a educação física, a educação científica, a educação artística, a 

educação econômica, a educação social e política e a educação moral e religiosa 

(BACKHEUSER, 1934); os pioneiros desejavam abolir a educação religiosa, preocupando-se 

somente com a educação moral, considerada suficiente para garantir uma postura ética do 

sujeito na sociedade.  

Particularmente, devido à ação dos pioneiros por ocuparem posições institucionais de 

reformadores do aparelho escolar, ocorrem no período de 1930-1937 reconfigurações 

importantes tanto na formação do professor quanto na Prática de Ensino, detentora de uma 

posição central naquele momento, já que era identificada como a principal solução dos 

problemas de formação docente (GUEDES & SCHELBAUER, 2009, p. 13).  

Segundo Guedes (2009, p. 151), há uma retomada do antigo slogan que pleiteava a 

associação entre as reformas da educação e a formação docente, caracterizando os exercícios 

práticos de preparação como centrais no apresto do professor para o mercado de trabalho. 

Desse modo, as inúmeras reformas educacionais propostas na década de 1930 foram 

determinantes para o desenvolvimento dos processos de formação docente.  

Guedes & Schelbauer (2009, p. 10) observam que, desde os anos de 1920, ocorria o 

“fortalecimento da Prática de Ensino na Escola-Modelo”, percebida nesse instante como local 

de “experimentação”. Assim, a Prática de Ensino que, num primeiro momento, caracterizava-

se mais pela “imitação”, vai adquirindo contornos diferenciados a partir da ampliação das 

discussões acerca das novas finalidades do ensino e do papel que deveria desempenhar. Estes 

debates foram enriquecidos principalmente pelas contribuições de Lourenço Filho e Fernando 

de Azevedo. Esses dois pioneiros defendiam a necessidade de o professor obter na Escola 

Normal o mínimo de conhecimentos antes de iniciar seus exercícios na seção de Prática de 

Ensino, pois não bastava “apenas” ensinar: “era preciso saber ensinar” (CARVALHO, 1989, 

p. 26), mas com base na aplicação do novo método.  

As propostas de Lourenço Filho abrem nova perspectiva para a Prática de Ensino:  
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Ao propor que os alunos iniciassem o conhecimento do trabalho pedagógico 
“[...] pelo conhecimento empírico do ambiente escolar, no qual começarão a 
exercer as suas análises, recolhendo dados de observação, concretos e 
experimentais [...]” (LOURENÇO FILHO, 2001, p.63), [Lourenço Filho] 
abre espaço para questões mais abrangentes do que observar, conviver e 
imitar. (GUEDES, 2009, p. 127). 

  

 Fernando de Azevedo, um dos principais representantes das modificações realizadas 

no ensino do Estado de São Paulo na década de 1930, ao assumir a Direção da Diretoria de 

Ensino de São Paulo, pode, como citado anteriormente, por em ação as propostas 

educacionais largamente defendidas pelo grupo de renovadores escolanovistas, do qual 

tomava parte.  

 Para Souza (2011, p. 340), ao nomeá-lo, em 1933, Waldomiro Castilho de Lima, 

governador militar, pretendia avançar em sua estratégia de pacificação do Estado, dando 

ampla autonomia e amplos poderes, para que Azevedo realizasse as reformas mais radicais 

que achasse conveniente ao ensino: 

 

De fato, desde o início do Governo Vargas, foram dissolvidos todos os 
órgãos legislativos do país – do Congresso Nacional até as Câmaras 
Municipais. Desse modo, o Executivo teve os seus poderes ampliados, 
valendo-se de decretos-leis para normatizar iniciativas de reformas sociais 
em todos os setores sociais. Na ausência do debate e das disputas no âmbito 
do Legislativo e com o cerceamento da participação da sociedade civil, 
estavam dadas as condições para realizar aquilo que a geração de intelectuais 
como Fernando de Azevedo ansiava – “a condução da boa política”, como 
bem analisou Marlos Bessa Rocha (2008). (SOUZA, 2011, p. 344-345) 

 

Além da proteção estatal, Azevedo contava também com o apoio da imprensa e dos 

intelectuais e educadores pioneiros, os quais viam em sua nomeação a possibilidade de dar 

“[...] prosseguimento ao plano de reconstrução educacional do país, cujas diretrizes foram 

consagradas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.” (SOUZA, 2011, p. 338 e 343), 

documento considerado como um “divisor de águas na história da educação brasileira” 

(GUEDES, 2009, p. 156), funcionando como um marco temporal importante e como uma 

referência para estudos até a época atual.36 

Tendo como eixo norteador o programa de reconstrução educacional brasileira, as 

iniciativas da administração de Azevedo foram efetivadas por meio de decretos, dos quais, um 

deles instituiu a carreira do magistério pelo Decreto nº 5.840, de 16/01/1933. Esse Decreto 

estabelecia normas para ingresso, nomeação e remoção dos professores. Para a reorganização 

                                                           
36 Para saber mais sobre o Manifesto, consultar: Xavier (2004); Pagni (2000); Magaldi e Gondra, (2003). 
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do Serviço de Psicologia Aplicada, foi baixado o Decreto nº 5.890, de 20/01/1933. E a 

transformação da Diretoria Geral do Ensino em Departamento de Educação foi conseguida 

por meio do Decreto nº 5.828, de 04/02/1933 (SOUZA, 2011, p. 345).  

Dentre os decretos mais audazes de sua gestão, podemos citar a elaboração do 

Código de Educação (Decreto nº 5.884, de 21 de abril de 1933), a criação de 1.024 escolas e a 

reforma do Ensino Normal (Decreto nº 5.846, de 21/02/1933), segundo Souza (2011). Esse 

último Decreto, que além de transformar o Instituto "Caetano de Campos" em Instituto de 

Educação em nível universitário e estabelecer providências para o ajustamento das escolas 

normais livres à nova organização, também reorganizava as escolas Normais oficiais do 

Estado e regulava a formação profissional dos professores primários e secundários e 

administradores escolares. 

 Consta nesse documento que o programa do Curso de Formação Profissional do 

Professor, destinado à preparação de professores primários, distribuía-se de acordo com as 

seguintes seções, listadas no artigo 135: 1.ª Secção: Educação; 2.ª Secção: Biologia aplicada à 

Educação: 3ª Secção: Sociologia; 4ª Secção: Disciplinas auxiliares. A “Prática do Ensino”37 

fazia parte da 1ª Seção, juntamente com Psicologia, Pedagogia e História da Educação (Art. 

135, § 1º). E, na 4ª Secção, cuja temática não pode ser identificada diretamente por seu título, 

compreendia as disciplinas Desenho e Artes industriais e domésticas (Art. 135, § 4º). 

 Especificamente, nesse regulamento, não são definidos os programas específicos de 

cada uma das disciplinas dessas Seções, estando tal atribuição delegada aos professores, a 

quem cabia “[...] 4) Organizar, a cada ano, o programa dos cursos da secção, apresentando-o 

ao diretor até 10 de janeiro, para que sofra a harmonização indispensável com os demais 

programas.” (Decreto nº 5.846, de 21/02/1933, Art. 46).  

 Segundo Mate (2011, p. 76) essa liberdade era possível porque as reformas 

pedagógicas e administrativas anunciadas no período pretendiam dar ao professor uma 

autonomia didática, porém, dentro dos limites “[...] das boas normas de eficiência do serviço e 

do respeito aos princípios científicos.” (Escola Nova, 1930, p. 76, apud MATE, 2011). 

 A distribuição das aulas semanais, de acordo com as matérias obrigatórias, é 

apresentada no art. 138 no Quadro 10, a seguir: 
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Quadro 10 - Distribuição das aulas semanais de acordo com as matérias obrigatórias.  
Fonte: Decreto nº 5.846, de 21/02/1933, art. 138. 

 
 
 

 A extensa quantidade de aulas destinadas à Seção Educação, apresentadas no Quadro 

10, revelam-na como a mais importante de todas, pois a sua carga horária é visivelmente mais 

extensa em relação às demais Seções do currículo. Mantendo o critério de relevância com 

base na carga horária, observa-se que, no interior da Seção Educação, a “Pratica de ensino”38 

é a área que mais se destaca, sobretudo, no segundo ano do curso, quando passa a englobar 

quase metade das aulas dessa Seção. Em segundo lugar, está a 4ª Seção Disciplinas auxiliares, 

com seis aulas tanto no primeiro quanto no segundo ano, ou seja, seu quadro permanece 

estável durante todo o curso, mantendo de modo igualitário duas aulas para cada uma de suas 

disciplinas. 

 Embora as aulas teóricas das quatro seções citadas tivessem a carga horária definida, 

a quantidade de aulas práticas e a sua duração poderia acontecer de acordo com os critérios de 

cada professor, desde que observadas algumas recomendações: 

 
[...] Art. 32, Parágrafo único. - Cada professor fixará, previamente, o número 
provável de aulas e exercícios práticos dos vários cursos de sua secção, 
publicando-o em classe, para servir de base ao disposto neste artigo. [...] Art. 
33. - A duração das aulas teóricas é de cinquenta minutos, sendo 
indeterminada a dos exercícios práticos, a juízo do professor. (Decreto nº. 
5.846, de 21/02/1933). 
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 As orientações acerca do método de ensino a ser utilizado seguem na linha proposta 

pela Pedagogia da Escola Nova e também reforça o caráter experimental do ensino, feito 

sempre em cooperação com os alunos, por meio de “[...] discussões, críticas e trabalhos 

práticos, tais como seminários, excursões, observações, experiências, elaboração estatística e 

outros exercícios.” (Decreto nº. 5.846, de 21/02/1933, Art. 34). 

Na Secção III do regulamento do Ensino Normal, pelo Decreto nº 5.846 de 

21/02/1933, na qual são abordados assuntos relativos a exames, promoções e conclusão do 

curso, verifica-se que a “Prática do Ensino”39, agora citada em letras maiúsculas e com a 

preposição do, tinha caráter eliminatório e concorria igualmente com as demais seções para a 

aprovação do aluno, obrigado, inclusive, a repetir seus trabalhos e exames, caso houvesse 

reprovado em qualquer uma delas: 

 

Art. 40, § 2.º - O aluno reprovado em primeira época em mais de duas 
secções ou em segunda época, em qualquer secção, não será promovido, 
repetindo os estudos da secção em que foi reprovado e ficando igualmente 
obrigado o repetir todos os trabalhos da secção de Prática do Ensino, e 
sujeito, também nesta última, às notas de aplicação e de exames. (Decreto nº. 
5.846, de 21/02/1933). 

 
 

O artigo citado acima confirma mais uma vez a posição de superioridade ocupada 

pela Prática de Ensino no quadro curricular, pois, segundo Chervel (1990), a importância de 

determinada disciplina/área pode ser caracterizada pelo peso e pela forma de sua avaliação. 

No quesito nota de aplicação, o professor é orientado a levar em consideração a “[...] 

assiduidade, o aproveitamento revelado nas chamadas e exercícios práticos, os trabalhos 

obrigatórios ou espontâneos, o espírito de iniciativa e a personalidade do aluno.” (Art. 38, § 

1.º) e, caso considerasse pertinente, o docente teria liberdade de incluir outros elementos na 

avaliação, todavia tal acréscimo deveria ser apresentado e discutido com os demais assistentes 

e docentes da seção correspondente (Art. 38, § 1.º). 

Durante a gestão de Antonio Ferreira de Almeida Júnior (1935-1938), Diretor do 

Ensino do Estado de São Paulo no período correspondente ao foco das discussões inseridas 

nesta dissertação, Gandini (2011, p. 429) verifica que o então diretor não procurou introduzir 

grandes mudanças no sistema de ensino, ao invés disso, seguiu no sentido de tentar consolidar 

o que havia sido proposto nas gestões anteriores, mantendo válidas as prescrições 
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regulamentadas por Fernando de Azevedo, como o Código de Educação que ajudara a 

produzir.  

 Do ponto de vista administrativo, o novo Diretor procurou ampliar e racionalizar a 

rede pública de ensino, que vinha se estruturando desde a proclamação da República. Suas 

principais atividades foram a “[...] organização do sistema escolar, conferências, cursos de 

administração, reuniões com delegados de ensino, reorganização de programas escolares, 

revisão de livros didáticos, visitas a escolas do interior [...].” (GANDINI, 2011, p. 429). 

 Dando prosseguimento ao uso estratégico dos impressos como uma ferramenta 

fundamental na configuração da mentalidade do professorado, em 1936, a Diretoria do Ensino 

organiza uma série de Boletins, considerados “[...] verdadeiras monografias que tratam de 

maneira clara e concisa de vários assuntos, todos de real importância e palpitante atualidade 

para os que mourejam no magistério.” (Revista de Educação, vol. XIII e XIV, 1936, p. 169).  

 Segundo uma nota incluída na Revista de Educação, somente em 1936, foram 

apresentados sete títulos de boletins: 

 

Boletim 1: Curso abreviado de administração escolar. 
Boletim 2: Sugestões para os programas das Escolas Normais. 
Boletim 3: Bibliotecas escolares infantis. 
Boletim 4: Os problemas da escola primária na zona rural. 
Boletim 5: Problemas de administração escolar. 
Boletim 6: As reuniões pedagógicas de janeiro de 1936. 
Boletim 7: As reprovações na escola primária. 

(Revista de Educação, Vol. XIII e XIV, 1936, p. 169). 
 

 

O Boletim nº 2: “Sugestões para os programas das Escolas Normais” foi elaborado 

especialmente para suscitar o debate entre os professores do Estado em relação ao caso 

específico da reorganização dos programas escolares das Escolas Normais. Seu conteúdo 

apresenta algumas considerações sobre a organização do currículo, além de esboços de 

programas possíveis para o curso. O texto foi redigido por:  

 

Juvenal Wagner Vieira da Cunha, Noemy Silveira Rudolfer e Ernestina 
Giordano, para a seção de Educação; Julio Costa, para a de Biologia; 
Fernando de Azevedo, Antenor Romano Barreto e Eudoro Ramos, para a de 
Sociologia; Ernani Dias e Marcellino Vellez, para a de Desenho; Fabiano 
Lozano e Mozart Tavares de Lima, para a de Música; e Octavio da Costa 
Silveira e Iracema Figueiredo da Motta, para a de Trabalhos Manuais. 
(Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p. 3). 
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De modo geral, os autores da Seção de Educação (Juvenal Wagner Vieira da Cunha, 

Noemy Silveira Rudolfer e Ernestina Giordano), a qual interessa a esta dissertação, 

acreditavam que o maior empecilho na elaboração do programa para os Cursos de Formação 

de Professores consistia na “[...] articulação da Prática de Ensino e da Organização Escolar 

[...].” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p. 12). E, por essa razão, propuseram que 

ambas as matérias fossem confiadas ao mesmo professor. Nas considerações gerais do 

programa, diziam: “A Prática do Ensino, assim integrada na Organização Escolar, tem a 

vantagem de abranger, portanto, o treino das questões de administração, além das de ensino.” 

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p. 12). 

O programa sugerido para o 1º ano do curso conta com cinco tópicos principais, 

abrangendo conteúdos mais teóricos a respeito dos problemas escolares: 

 

1º ANO 
 

1. Organização de grupos de estudo, de debates, de pesquisas. 
2. Estudo da organização escolar paulista: histórico, situação atual. 
3. Pesquisa nas escolas do meio, dos problemas educacionais que 

apresentarem. 
4. Classificação desses problemas pela identidade apresentada: 

a) Problemas de administração; 
b) Problemas de admissão e de promoção dos alunos; 
c) Problemas técnicos: de ensino, disciplina, recreação, educação física, 

educação higiênica, coeducação, orientação profissional. 
5. Estudos de soluções adequadas à situação escolar, à luz dos princípios 

aprendidos na cadeira de Pedagogia: 
a) Do pessoal: 

i – do administrador: 
a) Influência da sua formação filosófica na organização; 

organizações democráticas e autocráticas. 
b) Princípios de guia e de administração: coordenação; 

hierarquia; funcionalismo e aconselhamento. 
ii – do professor: 

a) Princípios para a distribuição de classes aos vários 
professores; 

b) Qualidades exigidas do professor de cada grau; 
c) A substituta efetiva: assistente do professor especializada. 

iii – dos auxiliares do ensino: o médico, a educadora, o psicólogo, o 
dentista. 
iv – dos serventes, do porteiro.  

b) Da admissão e da promoção de alunos: 
i – o problema da superlotação e da escassez das escolas: 
ii – técnica de matrícula: dados de família, do aluno; sociais; 
iii – estatística escolar. 
iv – da promoção; tipos de provas comuns e objetivas. Prática de 
organização das mesmas. 
v – distribuição dos alunos pelas classes: homogeneização e critérios 
básicos. Prática da seleção por testes mentais e de personalidade. 
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a) Das instalações: 
i – do edifício: requisitos higiênicos e de técnica educacional; 
ii – do mobiliário e das instalações da escola renovada. Prática 
verificação no meio dos prédios escolares. Suas qualidades e 
deficiências. (Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p. 12-13). 

 

Para o 2º ano, os programas propostos pela distinta comissão ainda retomam 

questões teóricas, todavia associando-as a exercícios práticos: 

 

     2º ANO 
1. Problemas técnicos: 

I – organização escolar de um sistema tradicional: preparação do 
professor; organização do curso escolar; traçado de programas e 
horários; 
a) Construção de planos de aulas discriminadas; 
b) Prática de organização de programas, honorários, aulas; 
c) Prática da recordação e do treino. 
II - organização escolar de um sistema de renovação: preparação 
do professor; organização de estudos; organização do programa 
por unidade de trabalho; feitura de horários; 
III –  o problema da disciplina: coação e persuasão: 
a) Atividades extra-curriculares como auxiliares da solução do 

problema; clubes; cooperativas; jornais; associações, 
assembleias. 

b) Organização dessas atividades na escola primária e nos grupos 
escolares da cidade. Controle das organizações iniciadas. 

IV – o problema da recreação e do repouso; empregos das horas 
de lazer: 
a) Bibliotecas e cinemas; sua organização; 
b) Play-grounds e sua formação. Por estágios rotativos, os alunos 

deverão incumbir-se da biblioteca infantil. Interessar as 
prefeituras pela fundação de play-grounds, que deverão ficar a 
cargo de estagiários dos Cursos de Formação do Professor. 

V – organização da educação física em uma escola: 
a) Formação das equipes de ginástica. 
b) Sempre que possível, os casos problema da escola deverão ser 

estudados em cooperação com a família. Será de toda 
conveniência que o aluno do Curso de Formação Profissional 
disso se incumba, devidamente preparado. Esta preparação 
exige grande cautela e tato. 

ii – Associação de Pais e Mestres: 
a) como organizá-las; 
b) garantir a cooperação da família: caixas escolares. 
  (Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p.13-15). 

 

No fim do texto relativo aos programas para o 1º e 2º ano de Prática de Ensino, 

consta uma pequena bibliografia com nove livros, nos quais as sugestões apresentadas se 

ampararam e são as seguintes obras citadas: 
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1. Cubberly – Public School Administration. 
2. Mc Kown – Extra-curricular Activities. 
3. Aguayo – Didática da Escola Nova. 
4. Boyd, William – Hacia uma Nueva Education. 
5. Hamide – O methodo Decroly. 
6. Sainz – El Plan Dalton. 
7. Sainz – El Metodo Montessori. 
8. Mallart – La escuela del trabajo. 
9. Senet – Guia para la Pratica de la Enseñanza. 

(Diretoria do Ensino, Boletim n. 2, 1936, p. 3). 
 

Percorrendo a lista citada, chama a atenção de imediato o fato de nenhum dos títulos 

apresentados serem de autores brasileiros, embora Silva (2001, p. 15-16) aponte para um 

crescimento da produção de manuais pedagógicos no mercado editorial nacional na década de 

1930, “[...] motivado pelo aumento das escolas no país e pelo processo comumente descrito 

como modernização da sociedade brasileira” (SILVA, 2001, p. 16). Segundo levantamento 

realizado pela autora, o livro Didática da Escola Nova, do porto-riquenho Alfredo Miguel 

Aguayo foi a obras mais citada nos manuais pedagógicos entre 1930-197040 (SILVA, 2001, 

Anexo 7, p. 1), dado que demonstra a influência desse trabalho no campo educacional 

nacional. 

Por ter sido um documento elaborado especificamente para ser posto em discussão, a 

Diretoria do Ensino informa, no mesmo ano de sua publicação (1936), por meio da Circular 

nº. 39, incluída nas últimas páginas da Revista de Educação (VOL. XV e XVI, set. e dez., 

1936, p. 94), a intenção de produzir uma segunda edição revisada do Boletim nº 2, com base 

na cooperação de professores e diretores dos estabelecimentos interessados em oferecer 

críticas e sugestões aos programas nele inseridos: 

 

Solicito, pois, de V. S. [Diretor da Escola Normal], que peça a cada 
professor o seu parecer sobre o assunto, e que todos os pareceres, reunidos 
ao de V. S., sejam enviados a esta Diretoria, até o dia 15 de julho p. futuro. 
(Revista de Educação, VOL. XV e XVI, set. e dez., 1936, p. 94). 

 

Após receber os pareceres das Escolas Normais do Estado, a Diretoria do Ensino 

seleciona para publicação no número seguinte da revista o artigo “Em torno do Programa de 

                                                           
40 As 99 citações desse título nos manuais pedagógicos nacionais são seguidas por 75 de Afro do Amaral 
Fontoura, com Didática Geral; 72, novamente de Aguayo, com Pedagogia Científica; 65 de Diego Gonzalez, 
com Didactica o dirección del aprendizaje; e 53 de Everaldo Backheuser, com o Manual de Pedagogia 
Moderna. É pertinente ressaltar o destaque de Backheuser em relação a Lourenço Filho, ocupante da 6ª posição 
no ranking com Didática da Escola Nova, considerado por muitos autores como um dos manuais pedagógicos 
mais influentes entre os professores brasileiros (SILVA, 2001, Anexo 7, p. 1). 
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Prática de Ensino”, redigido pela professora Leontina Silva Busch, no qual, ela exprime, a 

pedido da Diretoria do Ensino, sua opinião sobre o programa proposto no Boletim nº 2 – 

“ Sugestões para o programa das Escolas Normais”, “[...] distribuído largamente no começo 

do semestre letivo [...].” (Revista de Educação, VOL. XV e XVI, set. e dez., 1936, p. 94).  

Embora os critérios para a seleção desse artigo sejam obscuros, é relevante destacar 

que o professor Juvenal Wagner Vieira da Cunha, um dos autores dos programas de Prática de 

Ensino do Boletim, ocupava em 1936, o cargo de chefe da Seção de Educação da Escola 

Normal Padre Anchieta, da qual a professora Busch fazia parte. Ao mesmo tempo, é 

interessante atentar para o fato de que, em 1936, a experiência profissional dessa professora 

como Assistente da Seção de Educação de Escolas Normais era de apenas três anos, pois sua 

dedicação nos treze anos anteriores esteve associada exclusivamente ao exercício da docência 

no curso primário, algo que irá permear de maneira significativa as sugestões apresentadas 

por ela.  

A pouca experiência no cargo, em vista da “alta especialização” do grupo que 

compôs os programas e da grandeza da proposta, intensifica a modéstia da professora, 

claramente identificada em trechos como “O que de primeiro cogitávamos foi sopesar as 

nossas pequeninas credenciais, assim consideradas em face do vulto da tarefa proposta [...].” 

ou “[...] resolvemos, embora com certa timidez, apresentar nossas apreciações e sugestões.” 

(BUSCH, 1936a, p. 41). Entretanto o teor crítico das contribuições emitidas em prol do dito 

programa logo descaracteriza essa imagem, revelando a capacidade intelectual e ativa de sua 

proponente.   

O primeiro problema apontado em relação à proposta apresentada pela Comissão da 

Diretoria do Ensino esta na elevada extensão dos conteúdos que, segundo Busch, representava 

o mau geral que acometia a maioria dos programas, tornando-os inexequíveis nos dois anos de 

curso, resumidos a, aproximadamente, sete meses cada um, se considerados os períodos de 

recesso (BUSCH, 1936a, p. 41-42).  

Apesar de considerar os conteúdos sugeridos altamente relevantes e impulsionadores 

do nível de ensino na única subseção reservada à prática de Educação, acreditava que “[...] 

Sua cabal execução só seria possível se o curso se estendesse a três anos, conforme sugeriu a 

provecta Comissão.” (BUSCH, 1936a, p. 45). Outra possibilidade estaria na redução do 

excesso de itens sobre administração escolar, já que as delimitações do curso de formação 

profissional o impediam de alcançar também a formação de professores administradores e 

pelo fato de esse cargo, por via de regra, poder ser ocupado somente por “[...] professores com 
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vários anos de regência de escolas isoladas ou classes.” (BUSCH, 1936a, p. 42), sendo, 

portanto, dispensável para iniciantes.  

A professora Leontina Busch acreditava que o interesse primário de qualquer 

professor recém-formado deveria ser o de dirigir sua futura classe e, por esse motivo, 

afirmava que: 

 

Para principiantes, parece-nos suficiente e exequível, de acordo com a 
brevidade do curso, um programa que lhes permita o aprendizado, pelo 
treino real, das questões de Organização Escolar mais comuns na vida 
prática. [...] pensamos que o programa deve abranger apenas questões que se 
restrinjam à administração de uma classe ou escola isolada, pois é certo que 
o regente desta é também um pequeno administrador em sua escola. 
(BUSCH, 1936a, p. 42)   

 

Segundo ela, à luz dessa experiência inicial, o professor poderia com o tempo 

aprender a “[...] construir e reconstruir sua experiência própria.” (1936a, p. 42).  

A docente exemplifica sua própria prática, ao relatar que, ao contrário do que estava 

sendo sugerido, o programa de Organização Escolar executado por ela, em 1935, foi pensado 

para atender as demandas de um professor que tivesse que ingressar no magistério, tendo em 

vista “[...] as necessidades mais imediatas do professor recém-formado, bem como as 

realidades e possibilidades atuais do nosso sistema escolar.” (1936a, p. 42).  

Desse modo, seu plano de trabalho previa a inserção gradual de temas ligados 

diretamente ao cotidiano da prática docente na sala de aula para, só então, inserir temas, 

estudos e discussões mais complexas de Organização Escolar.  

 
A cada passo que precisasse dar, corresponderia um problema a resolver à 
luz da legislação escolar vigente e de princípio hauridos no aprendizado 
psico-pedagógico. O nosso programa era como um roteiro para o mestre 
seguir no 1º ano de atividades docente. (BUSCH, 1936a, p. 42). 

 

Tanto nessa discussão como em outras inseridas nos demais artigos da professora 

Leontina, os dispositivos legais que organizam o sistema escolar paulista ocupam uma 

posição de destaque, representando para ela o guia indispensável do professor que precisa 

estar atento às regulamentações, para agir sempre de acordo com orientações sugeridas pela 

lei. Ela se ressente da pouca importância dada a esse item nos programas e reforça a 

pertinência do seu discurso, citando as constates queixas de autoridades de ensino que 

permitem facilmente “[...] constatar o quanto o professorado vive afastado de boa parte da 
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legislação, tornada mais extensa de 1930 para cá.” (BUSCH, 1936a, p. 43). A partir disso, 

sugere: 

 

Achamos acertado reservar, no programa do 1º ano, um capítulo que 
preceitue o estudo, quanto possível oportuno, de toda parte de legislação 
escolar que se faz indispensável ao conhecimento do professor. Desse modo, 
irá o normalista conhecendo, pouco a pouco, a organização do sistema 
escolar paulista através dos dispositivos legais. (BUSCH, 1936a, p. 43) 
 

  

Há uma consonância de ideias entre a professora e o programa sugerido pela 

Comissão em relação à problemática da articulação entre temas da Prática de Ensino e aqueles 

da Organização Escolar, dificultando a elaboração do programa. Ambos concordam que deve 

haver um entrosamento entre o ensino delas, porém Busch almeja que essa prática não fique 

limitada apenas à Seção de Educação: 

 

[...] julgamos indispensável estender esta articulação às matérias da seção de 
Educação e ainda mais, assentar que a chefia desta Seção fique com a 
faculdade de pedir aos regentes das cadeiras de Biologia e Sociologia, bem 
como aos das aulas de Desenho Pedagógico, Música, Artes Domésticas e 
Industriais e Ginástica, o ensino oportuno de questões de seus respectivos 
programas, que sirvam de preparação básica para exercícios de prática 
pedagógica. (BUSCH, 1936a, p. 43) 
 
 

Como já foi dito, para a Comissão, essa articulação seria possível a partir de uma 

proposta menos ambiciosa, que confiasse a Prática de Ensino e a Organização Escolar ao 

mesmo professor. Apesar de estar de acordo com esse preceito, Busch se vale novamente de 

sua experiência prática, afirmando não ser “[...] possível ao professor designado 

sobrecarregar-se com tão elevado número de aulas.” e propõe como solução a contratação de 

dois assistentes para acompanhar  “[...] cada um as turmas de 1º e 2º ano.” (1936a, p. 43). 

Outro ponto consoante entre as partes era a criação de um terceiro ano para o curso 

voltado exclusivamente à prática do ensino. A esse respeito, a professora Leontina faz elogios 

entusiasmados, como “[...] Fiquem aqui consignados os nossos melhores aplausos a tão 

louvável iniciativa, que o Governo não deveria tardar em traduzir em justa realidade.” (1936a, 

p. 44). 

Busch via na agregação de mais um ano ao curso não somente a possibilidade de 

ampliação do programa de Didática, como também, a chance de inclusão de um curso de 
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“Matérias do Curso Primário” e outro, mais sintético, de “Administração Escolar”, pontuando 

o seguinte: 

 

Em duas ou três aulas semanais de Matérias do Ensino, levar-se-iam os 
professorandos ao reestudo das disciplinas do programa primário, não só 
para consolidação de noções assimiladas, não raro, com atropelo, através do 
curso ginasial, mas principalmente para proporcionar-lhes o estudo de cada 
matéria do currículo concomitantemente ao do seu método e tendo em vista 
os objetivos pertinentes a cada uma na preparação escolar primária da nossa 
gente. (BUSCH, 1936a, p. 44). 

 

 Finaliza a discussão sobre a articulação entre os temas da Prática de Ensino e da 

Organização Escolar, sugerindo que seria uma providência eficiente, se a Comissão 

imprimisse um cunho mais profissionalizante às matérias de ensino do curso de Didática.  

De todas as críticas efetuadas, a mais curiosa delas é, sem dúvida, a citada no sub-

título “Desdobramentos da subseção de Prática de Ensino”, no qual sugere não somente o seu 

desdobramento em duas partes, sendo a primeira chamada de Organização Escolar, ministrada 

no 1º ano e a segunda, Didática, voltada para o 2º ano, com a eliminação da denominação 

“Prática de Ensino”: 

 

[...] visto que dá a ideia apenas de trabalhos práticos, quando a realidade é 
bem outra (a extensão dada aos itens do programa – sugestão o evidencia) – 
boa parte das aulas destina-se ao desenvolvimento de questões teóricas, ao 
traçado de planos de observação, de orientação, de unidade de trabalho para 
a prática etc. (1936a, p. 44) 
 

Para além da sugestão, afirma mais uma vez que, ao contrário da organização 

proposta pela comissão, a Escola Normal Padre Anchieta já vinha pondo em prática a divisão 

mencionada acima ao declarar que: “Achamo-nos na efetivação dessa experiência e podemos 

constatar que seus resultados estão sendo profícuos.” (1936a, p. 44). 

Feitas as contribuições dos professores das Escolas Normais, a prometida versão 

final revisada do documento correspondente aos programas do curso Normal é divulgada pela 

Secretaria da Educação e Saúde Pública, através da Diretoria do Ensino, somente em 1938, 

sob o título de Boletim nº 17 – “Programas das escolas normais”. Nesse documento, fica 

estipulado que as finalidades atribuídas ao programa de Prática de Ensino seriam:  

 

a) habituar os alunos-mestres à convivência com as crianças; b) fornecer-
lhes conhecimentos para a organização e o governo da classe; c) dar-lhes 
capacidade para ensinar pelos modernos processos; d) estimular-lhes o 
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interesse pelos problemas peculiares do ensino, especialmente ao ensino 
rural. (Diretoria do Ensino, Boletim n. 17, 1938, p. 13). 

 

O andamento dos exercícios práticos é distribuído em três fases: “a) a observação dos 

trabalhos dos professores primários; b) a co-participação nesses trabalhos; c) o governo 

autônomo da classe.” (Diretoria do Ensino, Boletim n. 17, 1938, p. 13). 

Até 1938, as exigências de acréscimo de mais um ano ao curso não haviam sido 

atendidas e, portanto, os conteúdos do programa da Prática de Ensino foram distribuídos nos 

dois anos de curso, sendo vinte itens relativos ao primeiro ano e catorze, para o segundo. No 

entanto eles passaram a abordar a realidade mais próxima da rotina do professor em sala de 

aula, embora alguns temas de Organização Escolar do sistema de ensino em geral ainda 

estivessem presentes. A redução de itens nos conteúdos do 2º. ano, em relação aos do 1º., 

possivelmente, ocorreu em razão do acréscimo das horas de exercícios práticos na escola 

primária. 

 
1º ano 
1) Arranjo e decoração da sala de aula. Organização da classe. Distribuição 
dos alunos. A classificação no grupo escolar e na escola isolada. 
2) Prática dos “testes” de acuidade visual e auditiva. “Testes” ABC (“testes” 
de desenvolvimento mental). 
3) O programa oficial. Necessidade do seu ajustamento ao meio. Estudo do 
programa oficial, ano por ano. Observação da sua execução nas classes 
primárias. 
4) Horário escolar. Sua importância para a ordenação das atividades 
escolares. Flexibilidade do horário. Observação direta dos horários em vigor. 
5) O ensino e as atividades infantis na escola de aplicação. Observação do 
ensino e das atividades dos escolares em cada uma das classes do curso 
primário. Observação do recreio. 
6) Movimentação das classes por alunos-mestres. Distribuição das crianças 
nos recreios. 
7) Observação e prática de aulas de educação física. 
8) Disciplina escolar. Atividade e liberdade. Observação e prática em 
classes primárias. Estudo dos vários tipos de disciplina. 
9) Organização de festas escolares pelos alunos-mestres. O ensino do canto. 
Declamação. Danças infantis. 
10) O ensino objetivo. Aulas sobre noções comuns. Colheita, organização e 
aproveitamento do material. 
11)  O desenho e a música como instrumento de expressão didática. 
12) Os trabalhos gráficos (linguagem escrita, desenho, caligrafia, aritmética, 
esboço geográfico, etc.). Organização dos cadernos. Correção e julgamento. 
O caderno diário do aluno. 
13) O ensino da caligrafia. A caligrafia muscular. 
14) Observação e prática de aulas de trabalhos manuais. Exposições 
escolares. A arte na vida escolar. 
15) Excursões: preparo, realização, verificação dos resultados. Organização 
do museu da escola. 
16) Observação e prática da educação higiênica. 
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17) A história da pátria, a geografia, a educação cívica. 
18) Organização da biblioteca escolar. Seu funcionamento. Como registrar 
e estimular a frequência dos consulentes. 
19) Excursões a escolas rurais do município. 
20) Comparecimento a reuniões pedagógicas, na própria escola normal, na 
Delegacia do Ensino ou na Inspetoria auxiliar. 
 
2º ano 
1) A técnica da alfabetização. 
2) O ensino da leitura em cada um dos graus primários. 
3) A linguagem oral e escrita. 
4) O cálculo e a aritmética. 
5) O sistema de “projetos”.41 
7) Os programas e os horários nos sistemas renovados. Sua organização. 
8) Como reiterar do ambiente rural os assuntos e o material para o ensino 
primário. 
9) Excursões de estudo a escolas rurais. Relatórios. 
10) Comparecimento a reuniões pedagógicas do próprio estabelecimento, 
da Delegacia Regional ou da Inspetoria auxiliar. 
11) As instituições auxiliares da escola. A caixa escolar. 
12) Escrituração escolar. Organização dos livros de matricula, de chamada, 
de inventário. Estatística mensal e anual. Oficio às autoridades. 
Comunicação aos pais. 
13) Exame e comentário das leis sobre nomeações para o magistério 
primário. Condições para a efetivação dos estagiários. 
14) Organização geral do ensino primário, no estado de São Paulo. 

(Diretoria do Ensino, Boletim nº 17, 1938, p. 14-16). 
 

 

Comparando o documento sugerido em 1936 com esse, de 1938, nota-se facilmente a 

descaracterização completa do primeiro programa, cujas modificações respeitaram as 

contribuições dos professores do estado de São Paulo. Ainda que as sugestões de Leontina 

Busch não tenham sido contempladas integralmente, não há como negligenciar a inserção de 

algumas de suas importantes solicitações como a aproximação dos conteúdos com as 

necessidades próximas do normalista e, como no item 8 do 1º ano do curso, que inclui o “[...] 

estudo dos vários tipos de disciplinas”, relacionado ao seu pedido sobre a inclusão de um 

curso de “Matérias do Ensino Primário” (Diretoria do Ensino, Revista de Educação, 1936, p. 

44). 

Considera-se ainda mais marcante a presença de conteúdos e práticas adotadas pela 

Escola Normal Padre Anchieta, em 1936, que não constavam nas sugestões de programas de 

1936, como a prática dos “testes” de acuidade visual e auditiva, “testes” ABC (“testes” de 

desenvolvimento mental) (item 2 do 1º ano), organização de festas escolares pelos alunos-

                                                           
41 Observação: por um provável erro de digitação, no documento original, não consta o item número 6. 
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mestres (item 9 do 1º ano), organização do museu da escola (item 15 do 1º ano) e a 

observação e prática da educação higiênica (item 16).  

Registros das memórias das ex-alunas da escola indicam que, ao contrário do que se 

suporia a princípio, sua posição, assim como a dos professores, não era a de meras receptoras 

passivas do ensino sugerido pela escola, demonstrando que elas também tinham o poder de 

interferir na organização do currículo. Um dos relatos da ex-aluna Ema Penesi, que ingressou 

na Escola Normal do Braz em 1922, aponta para um fato ocorrido com o professor Antonio 

Piccarolo, lente da escola, que lecionava Latim e Literatura e com o qual as alunas mantinham 

uma forte amizade: 

 

[...] Como, porém já havíamos estudado o suficiente essa matéria, fizemos 
um requerimento pedindo dispensa da mesma que foi logo concedida. O dr. 
Piccarolo ficou zangado conosco, ficando a nossa amizade interrompida. 
Tratamos de ligá-la novamente sendo para isso projetado um pique-nique na 
própria escola. [...]. A amizade foi retomada, mas a disciplina, não. 
(ESCOLA NORMAL PADRE ANCHIETA, 1938b). 

 
 

O discurso de Ema Penesi inclui ainda outra forma de resistência aos conteúdos 

propostos, ao contar que, apesar da temática de uma das novas matérias incluídas no 

programa ser o “direito usual”, as discussões da classe e os interesses das alunas levavam-nas 

a seguir, na prática, para outros rumos não estabelecidos pelo docente nas aulas: “Durante o 

período de estudante, foi colocada uma nova matéria: o direito usual, lecionada pela 

professora d. Minervina Costa. Estudava-se as leis do país, porém as nossas discussões 

visavam sempre sobre o divórcio.” (ESCOLA NORMAL PADRE ANCHIETA, 1938b). 

Em síntese, pode-se afirmar que o modelo de Prática de Ensino que vigorou na década 

de 1930... 

 
[...] de certa maneira, englobou um pouco de todas as práticas anteriores. 
Mesmo no que diz respeito à concepção pedagógica que a balizou. 
Entendemos que estão impressas nesse período as discussões e 
normatizações pensadas, elaboradas e executadas nas décadas anteriores. 
Entretanto nessa nova cultura Pedagógica a função da Escola Normal não era 
apenas ensinar ao futuro professor o que ele ensinaria a seus alunos. 
(GUEDES, 2009, p. 17). 

 

Entretanto, a perspectiva de Prática de Ensino em caráter de experimentação que vigou 

naquele momento, muito defendida pelos adeptos do ensino renovado, vai perdendo força 

após a criação do Curso de Pedagogia de nível superior, em 1939, inaugurando uma nova fase 
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em sua história com características cada vez mais rígidas e burocratizadas. (GUEDES, 2009, 

p. 18).  

Oficialmente, a Prática de Ensino é instituída como disciplina escolar obrigatória 

somente em 1946, quando da publicação do Regulamento da Escola Normal pelo Decreto Lei 

n. 8.539 de 01/01/1946, que determina, pela primeira vez, diretrizes gerais para todo o país 

(RAUBER, 1999, p. 27). O Quadro 11, a seguir, apresenta a distribuição das disciplinas a 

partir desse decreto, de acordo com o ano correspondente: 

 

Quadro 11: Disciplinas do Curso de Formação de Professores Primários. 

 

DISCIPLINAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS 
DECRETO-LEI N. 8.530 – DE 2 DE JANEIRO DE 1946 

Extensivo (3 anos)     Intensivo (2 anos) 
1ª série     1ª série 
1) Português 
2) Matemática 
3) Física e química 
4) Anatomia e fisiologia humanas 
5) Música e canto 
6) Desenho e artes aplicadas 
7) Educação física, recreação, e jogos. 

1) Português.  
2) Matemática.  
3) Biologia educacional (noções de anatomia e fisiologia humanas 

e higiene). 
 4) Psicologia educacional (noções de psicologia da criança e 

fundamentos psicológicos da educação). 
5) Metodologia do ensino primário 
6) Desenho e artes aplicadas.  
7) Música e canto.  
8) Educação física, recreação e jogos. 

2ª ano     2ª ano 
1) Biologia educacional 
2) Psicologia educacional 
3) Higiene e educação sanitária 
4) Metodologia do ensino primário 
5) Desenho e artes aplicadas 
6) Música e canto 
7) Educação física, recreação e jogos. 
 

1) Psicologia educacional 
2) Fundamentos sociais da educação 
3) Puericultura e educação sanitária 
4) Metodologia do ensino primário 
5) Prática de ensino 
6) Desenho e artes aplicadas 
7) Música e canto 
8) Educação física, recreação e jogos. 

3ª ano  
1) Psicologia educacional 
2) Sociologia educacional 
3) História e filosofia da educação 
4) Higiene e puericultura 
5) Metodologia do ensino primário 
6) Desenho e artes aplicadas 
7) Música e canto 
8) Prática do ensino 
9) Educação física, recreação e jogos. 

 
Obs: Na numeração acima, a grafia utilizada para a Prática de Ensino e a sequência das disciplinas citadas 

respeita a ordem do texto original. (Grifo nosso). 
Fonte: DECRETO-LEI N. 8.530 – DE 2 DE JANEIRO DE 1946. Lei Orgânica do Ensino Normal. 

 

O Decreto Lei n. 8.539 estabelece na grade curricular, tanto para o Curso de 

Formação de Professores Primários extensivo, finalmente com a duração de três anos, quanto 
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para os de estudos intensivos, de dois anos, que a frequência às aulas de Prática de Ensino 

deveria acontecer somente no último ano do curso. 

A partir da instituição desse Decreto, Rauber (1999, p. 117) considera que a Prática 

de Ensino adentra em um processo de descaracterização pedagógica, “[...], revelando-se uma 

disciplina puramente técnica, apolítica, neutra, isolada do conjunto das demais disciplinas do 

curso e incompatível com a realidade das séries iniciais do ensino fundamental” (RAUBER, 

1999, p. 117). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme sublinhamos na Introdução deste trabalho, o estudo que aqui concluímos 

não objetivou se aprofundar na temática dos museus, tampouco se enquadrou no âmbito de 

pesquisas a respeito das disciplinas escolares. Sua pretensão foi apresentar e discutir as 

principais contribuições de Leontina Silva Busch como professora de Prática de Ensino do 

Curso de Formação Profissional do Professor na Escola Normal Padre Anchieta período de 

1934 a 1939.  

Obteve destaque neste recorte temporal o ano de 1936, cujo aspecto importante do 

programa de ensino foi a experiência de construção do Museu Didático, cuja característica 

principal era a de ser um museu composto por materiais didáticos confeccionados pelas 

próprias normalistas para serem utilizados nas aulas práticas. As investigações feitas na 

documentação geradas na década em questão, nos quais a professora ocupou o cargo de 

assistente da 1ª Seção de Educação, nos permitiram uma compreender de maneira mais eficaz 

suas práticas neste ano. 

Entretanto, a projeção das práticas executadas nesse educandário, em 1936, se deu 

não somente devido às aulas de Prática de Ensino, coordenadas pela professora Leontina, mas 

também pela própria organização do curso primário anexo à Escola Normal naquele ano que 

favoreceu um envolvimento mais intenso das alunas mestras com as problemáticas do curso 

primário. O reconhecimento e a aprovação dos trabalhos práticos desenvolvidos na escola em 

1936 pelos poderes públicos puderam ser confirmados nos relatórios e nas publicações 

oficiais da Diretoria do Ensino de São Paulo. 

Para atender às finalidades propostas na pesquisa, procuramos abrir as discussões 

retomando o histórico pessoal, acadêmico e profissional da professora Leontina, com o intuito 

de compreender os principais aspectos de sua trajetória e dar a conhecer o lugar de onde ela 

fala, pois, como afirma Bordieu (2004, p. 30-35), o campo é um espaço do ponto de vista 

ocupado por agentes que, tomados pela força do habitus, produzem, reproduzem e difundem a 

lógica interna e as preocupações do grupo ao qual pertencem. Desse modo, a posição ocupada 

por ela no âmbito das relações e dos espaços sociais circundantes influiram significativamente 

na maneira como a mesma compreendeu o mundo.  

Reflexões acerca de sua interferência no campo educacional, inseridas no primeiro 

capítulo desta dissertação, tornaram evidente que se tratava de uma professora 
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intelectualmente ativa e envolvida com as questões educacionais, acumulando um volume 

considerável de produções textuais publicadas em periódicos de grande circulação no Estado 

de São Paulo. Como exemplo, podemos citar a Revista de Educação, a Revista Educação, a 

revista IDORT ou nos volumes da Coletânea, mantida pela Seção de Propaganda e Educação 

Sanitária (SPES), impressos que, segundo Carvalho (2003), representaram um dos principais 

dispositivo de normatização pedagógica, mas que também serviram como suporte material 

das práticas escolares.  

No segundo capítulo procuramos abordar alguns elementos em relação ao manual 

Organização de museus escolares, reconhecendo-o como a publicação mais significativa de 

Leontina e como um documento importante para os estudos atuais a respeito da cultura 

escolar e do exercício pedagógico. Ao contrário do que supúnhamos a princípio, verificamos 

que seu conteúdo não era portador de um roteiro preciso das aulas, mas apenas, sugestões e 

possibilidades de trabalhos destinadas a professores do curso primário, quanto à organização 

de museus escolares e à utilização de materiais pedagógicos. Essas atividades e esses 

trabalhos estavam inseridos na linha da chamada Pedagogia da Escola Nova, cujos manuais 

tinham a peculiaridade de não pretender ser um roteiros de aulas, e sim, subsídios às práticas 

docentes, fornecendo-lhes informações que funcionassem “[...] como leque de alternativas e 

como repertório de conhecimentos especializados.” (CARVALHO, 2003, p. 277). 

Independentemente dos critérios adotados, o simples fato de seus trabalhos terem 

sido aprovados para publicação nesses veículos de informação influentes àquela época é um 

dado que não deve ser desprezado, ainda que, em diferentes momentos, a professora Leontina 

contasse com o apoio de pessoas de prestígio. Podem ser citados nomes, como o do professor 

Juvenal Wagner Vieira da Cunha, chefe da Seção de Educação da Escola Normal Padre 

Anchieta (BUSCH, 1937a, p. 22); o de Antonio Ferreira de Almeida Júnior (Anuário, 

1936/37, p. 431); e, principalmente, o do marido, Reynaldo Kuntz Busch, o qual, de acordo 

com sua filha Lélia, mediou e incentivou a maior parcela de suas publicações (ANEXO I). 

Esse dado indica que o teor de suas contribuições estava ao mesmo tempo de acordo com o 

pensamento e a política em vigor e que, portanto, eles também contribuíram para a 

legitimação das propostas educacionais que vinham sendo implementadas pelo Estado durante 

toda a década de 1930, mesmo que de maneira tímida. 

Além disto, Leontina impôs-se no campo educacional por ter sido uma das poucas 

professoras do sexo feminino a escrever sobre suas práticas na década de 1930, período em 

que o público feminino, apesar de ser o “[...] grande destinatário do discurso pedagógico, 

sobretudo, quando este discurso incide sobre a educação fundamental e as questões de higiene 
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e puericultura.” (VILELA, 2000, p. 79), teve sua voz pouco ouvida, sendo raras as articulistas 

identificadas em impressos educacionais oficiais (2000, p. 79). 

Após elucidar as contribuições e o posicionamento da professora Leontina no campo 

educacional, nos dois primeiros capítulos, no tópico seguinte, intitulado Uma escola de 

aplicação: a Prática de Ensino na Escola Primária anexa à Escola Normal Padre Anchieta em 

1936, direcionamos o olhar para a instituição escolar, onde ela desempenhou sua função de 

docente na cadeira de Prática de Ensino, para expor o cotidiano e as principais experiências 

pedagógicas da escola primária anexa. Essa escola anexa era o espaço privilegiado para o 

exercício das práticas educativas em 1936, ocorridas concomitantemente à organização do 

Museu Didático.  

Embora tanto Adalivia, diretora do curso Primário, quanto à professora Leontina se 

reconhecessem em seus próprios relatos como proponentes do Museu Didático e, a confecção 

artesanal de materiais pedagógicos auxiliares ao ensino por normalistas fosse uma prática 

corrente nas escolas Normais, procuramos, neste capítulo, articular a organização deste museu 

diretamente ao programa de ensino elaborado por Leontina para as aulas de Prática do Ensino 

do 2º ano do Curso Profissional do Professor. A respeito dessas aulas, a docente explica que 

os museus escolares eram temas recorrentes, daí sua constante preocupação em estimular no 

grupo “[...] iniciativas para investigar, criar ou manipular materiais [...].” com os quais 

poderiam dar suas aulas com o “máximo de eficiência” (BUSCH, 1937a, p. 21). 

A solicitação da Diretoria do Ensino, para que a Escola Normal Padre Anchieta 

apresentasse um relatório dos trabalhos realizados no curso primário, que pudesse servir de 

modelo às demais instituições (Diretoria do Ensino, Boletim nº 9, 1936, p. 4) e, a própria 

advertência redigida por A. Almeida Júnior, na introdução deste impresso, no qual elogia 

veementemente as medidas tomadas pela direção (Diretoria do Ensino, Boletim nº. 9, 1936, p. 

3-4), representam um registro incontestável do consentimento dos poderes públicos sobre as 

práticas executadas.  

Ao lidar, no capítulo IV, especificamente com as aulas de Prática de Ensino da 

professora Busch no ano de 1936 cujo destaque do programa de ensino proposto foi a 

organização de um Museu Didático foram identificadas algumas discrepâncias entre os 

princípios metodológicos proposto, ou seja, o ensino renovado, em relação as práticas 

executadas. 

Mesmo sendo enfatizado a todo instante que o método utilizado nas aulas favorecia o 

desenvolvimento de um trabalho didático em cooperação baseado nos preceitos da nova 

pedagogia, outros indícios desconstroem essa imagem, revelando o caráter racionalizador e 
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autoritário das práticas que procuravam a todo instante regrar a atividade das alunas, impondo 

limites rigorosos à sua liberdade.  

Dois exemplos importantes ressaltam esta constatação. O primeiro deles é a forma de 

organização da classe em grupos condicionados a aderir a um “Código” elaborado, a 

princípio, por cada uma das quatro classes do 2º ano profissional e reunido, posteriormente, 

“após leitura, debate e coordenação de aspiração” das representantes de classe, em um único 

documento contendo dispositivos rígidos sobre a conduta das alunas dentro e fora da sala de 

aula. O segundo exemplo está representado no conteúdo e nos usos feitos dos materiais 

confeccionados pelas normalistas, formatados de maneira a atrair a criança para as atividades 

pedagógicas, dando um aspecto de jogo a exercícios escolares “explorados com tino 

psicológico de modo a despertar facilmente e manter gostosamente a atividade dos escolares” 

(BUSCH, 1937a, p. 143).  

No contexto das aulas de Prática de Ensino investigadas, o jogo assume um papel 

específico que lhe é imputado em seu tempo e em seu local de uso. Era destinando não 

somente a satisfazer as necessidades lúdicas da criança, mas também, a atender as exigências 

educativas intrínsecas da escola. Analisando a metodologia adotada nas aulas, notou-se 

claramente a aparição do jogo como uma atividade dirigida, proposta e controlada pelas 

professoras, restando à criança apenas a possibilidade de repetir o que foi ensinado, ou seja, 

“[...] do jogo, resta apenas a estrutura, o aspecto exterior [...].”, pois “[...] toda a iniciativa 

infantil é negada [...].” (BROUGÈRE, 1998, p. 124).  

Apesar de termos verificado que havia certa abertura para a autonomia dos agentes 

escolares na organização dos programas, em seus principais aspectos, a Prática de Ensino 

estava sujeita a determinações oficiais que interferiam diretamente na rotina escolar. Por isso, 

consideramos pertinente discutir ainda no último capítulo as principais regulamentações sobre 

as quais as Escolas Normais do Estado de São Paulo se amparam na década de 1930. É 

necessário reconhecer que, em 1936, os programas estavam sendo postos em debate em plena 

gestão de Almeida Junior na Diretoria do Ensino de São Paulo e tanto a professora Leontina, 

quanto as propostas pedagógicas efetuadas na escola Primária Anexa à Escola Normal Padre 

Anchieta tiveram papel determinante na elaboração do documento final que definiu o 

conteúdo dos programas de Prática de Ensino, em 1938. 

Diferentemente dos clássicos museus compostos por coleções de quadros, 

exemplares minerais e vegetais ou animais taxidermizados, “[...] tudo comprado, feito para 

encher as paredes e armários e, assim, causar fortes impressões às crianças nos primeiros dias 

de aula para, depois, servir ao ensino desinteressante de um programa rígido, desajustado às 
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necessidades do meio [...].” (BROUGÈRE, 1998, p. 124), ficou explicitado que o modelo de 

museu sugerido pela professora continha elementos de confecção simples, com materiais 

acessíveis que, apesar de serem desprovido de valor econômico, tiveram como maior capital o 

aprendizado e o trabalho de cooperação que proporcionou às alunas (1998, p. 59). 

Acreditamos que, em razão de seu conteúdo e da própria função dada ao Museu 

Didático pela professora Leontina, qual fosse a de servir como repositório de materiais 

pedagógicos para serem utilizados nas aulas de prática, nos discursos advindos de agentes 

inseridos na própria escola, o dito museu deixa de ser mencionado em diversas circunstâncias 

como tal, sendo identificado somente como um agrupamento de trabalhos escolares.  

Tomando como exemplo os dois livros do Jubileu da Escola Normal Padre Anchieta, 

cuja confecção ocorreu somente dois anos após a experiência em questão, nota-se, em suas 

páginas, a ausência de menções ao termo “Museu Didático”  e à própria iniciativa da 

professora Leontina. Em um deles, são referidas as exposições de fim de ano, por causa dos 

trabalhos didáticos e apenas se sabe que as produções do museu faziam parte dessa mostra 

pelo noticiário da imprensa:42  

 

Nas exposições de trabalhos escolares de fim de ano, tem se notado 
anualmente excelente aproveitamento dos alunos. Extraordinariamente 
concorridas, essas exposições têm despertado vivos elogios a todos quantos a 
visitam. (Escola Normal Padre Anchieta, 1938b) 
 

 
Para finalizar, é necessário reconhecer que todo estudo qualitativo, por ser conduzido 

a partir da orientação particular ou da postura do pesquisador, será sempre parcial e 

incompleto. Ao mesmo tempo, as pessoas que participam do estudo, oferecendo suas 

impressões e opiniões – como no caso das duas entrevistadas que eram próximas à professora 

Leontina – também estiveram diretamente envolvidas na construção dos dados e, portanto, 

esclarecemos que os “[...] comentários de participantes, respostas de entrevistas e coisas desse 

tipo são encaradas como dados ‘construídos’.” (LANKSHEAR & KNOBEL, 2008, p. 70).  

Evidentemente, esta dissertação não pretendeu esgotar as discussões que trouxe a 

público. Trata-se da abordagem de um tema crescente em estudos originários da História da 

Educação no Brasil, os quais são examinados a partir de um volume considerável de fontes 

primárias, muitas delas inéditas em publicações acadêmicas e que foram obtidas a partir do 

                                                           
42 Verificado em: Diário Popular. São Paulo, 2 de dezembro de 1936; Folha da Noite, São Paulo, 1 de dezembro 
de 1936; Gazeta, 3 de dezembro de 1936. 
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meu contato direto com o acervo da E. E. Padre Anchieta, durante o projeto A Escola Normal 

Padre Anchieta: Lugar de memória para uma história educacional paulista.  

Desse modo, em cada um de seus capítulos, esta dissertação abre espaço para 

inúmeras possibilidades investigativas de temas que ainda precisam ser aprofundados em 

pesquisas posteriores. Esperamos ter contribuído, a partir deste estudo, para esclarecer 

aspectos relevantes do campo da História da Educação Paulista nos anos de 1930.    
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ANEXO I 

RELATO DE VISITAS À LÉLIA BUSCH ALVES CARNEIRO 

 

Lélia Busch Alves Carneiro, nascida em 26/08/1929, em solteira, Lélia Silva Kuntz 

Busch, é a filha primogênita da Leontina Silva Busch com o professor e médico Reynaldo 

Kuntz Busch. O primeiro contato com o seu nome aconteceu em uma consulta aos registros 

documentais da EE Padre Anchieta43, pois havia ocupado o cargo de secretaria no antigo 

Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta em 1961. 

Depois disto passamos a procurá-la de diferentes formas até, finalmente, 

localizarmos seu telefone e endereço para agendarmos uma entrevista. Apesar dos 

compromissos, Lélia sempre nos recebeu com muita cordialidade e atenção. Entretanto, a 

informalidade e a brevidade dos nossos encontros, quase sempre curtos para atender à 

empolgação de nossas conversas, sempre significativas e densas de informações, 

inviabilizaram a realização de uma entrevista formal e roteirizada. Desse modo, o que 

apresentamos aqui é um modesto recorte de algumas de suas memórias retomadas a partir 

das fotografias e dos documentos de seu acervo pessoal, e que, portanto, seria incapaz de 

fazer jus a riqueza de seus relatos. 

 

Lélia Busch Alves Carneiro... 

Quando pequena se mudou para São Paulo e juntamente com a sua irmã Lygia foi 

matriculada na escola Caetano de Campos. Posteriormente frequentou outros colégios 

importantes da cidade. Quando adulta trabalhou como secretária no Colégio Anhanguera, 

Fernão Dias Paes, no Instituto Feminino de Educação etc. Depois de concluir uma 

especialização na PUC pôde ingressar na carreira de Orientação Educacional, sendo 

aprovada em um concurso público e aposentando-se nesta função.  

Atualmente exerce inúmeras atividades. Dentre elas destacamos a continuidade dos 

trabalhos filantrópicos iniciados por sua mãe, a assistência à EE Leontina Silva Busch, em 

Limeira e o cargo de presidente da Fundação Paulo Marcelo Silva Busch, criada em 1962 por 

seus pais em memória de um de seus irmãos, morto em um acidente de automóvel. Esta 

                                                           
43

 O Instituto Feminino de Educação Padre Anchieta funcionou entre os anos de 1951 a 1976, quando passou a 
ser reconhecido como Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Padre Anchieta. 
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organização realiza, entre outras coisas, a distribuição de vestuário infantil: agasalhos e 

uniformes escolares etc. para pessoas de baixa renda. 

 

A coletânea de Leontina Busch... 

Com o falecimento de sua mãe em 9 de janeiro de 1990, Lélia passou a organizar toda a 

documentação referente a Leontina, reunindo uma coletânea de valor ímpar sobre a 

professora. Lélia lamenta com grande tristeza o fato de ter percebido a importância de sua 

mãe somente após a sua morte. Comenta que as obrigações cotidianas e a correria do dia-a-

dia impediram-na de perceber o quanto os momentos que poderia ter estado com a sua 

mãe eram preciosos. Esta coletânea é composta pelas fotografias mais antigas da família, 

pelos documentos pessoais de Leontina, além de cartas, recortes de jornais, cartões postais 

etc. 

 

 

  

A família... 

Lélia relata que em Limeira não havia escolas e, por isso, quem tinha interesse em estudar 

quase sempre seguia para a cidade mais próxima, Pirassununga. Alguns dos irmãos de 

Leontina ingressaram na carreira de Farmácia e outros na de Guarda-livros. Leontina optou 

pelo curso Normal obtendo seu diploma na Escola Normal de Pirassununga. Ela relembra 

que naquele tempo quando uma professora aposentava-se, uma nova professora comprava 

a cadeira vaga na escola pública.  

Depois de formada Leontina tornou-se professora no Grupo Escolar Cel. Flamínio Ferreira, 

em Limeira. Neste período, ela fez bons contatos e muitas amigas consideradas pessoas 

influentes na região. Como antigamente, o magistério tinha um patamar social elevado era 

composto basicamente por pessoas de classes abastadas. 

Relatos de memórias: Lélia em um dos 

nossos encontros com um de seus álbuns 

de família em mãos... 

 
Nossos diálogos eram sempre 

acompanhados de muitas fotografias e 
documentos. Ao consultá-los, Lélia 

construía sua linha de raciocínio e ia pouco 
a pouco se recordando dos fatos e das 

situações vividas com a sua mãe, Leontina.   
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Ao contrário de sua mãe, o pai de Lélia era oriundo de família humilde. Seus avós paternos 

faleceram quando ainda era jovem, deixando cinco irmãos sobre sua responsabilidade. Com 

muito esforço todos estudaram, porém, o mais intelectual da família sempre fora seu pai. 

Assim como incentivou os irmãos, Lélia acredita que foi ele, seu pai, um dos principais 

responsáveis pelo sucesso da carreira de sua mãe, afinal a estimulava a estudar e a escrever 

seus trabalhos. Também foi ele quem sempre apoiava e mediava as publicações de sua mãe. 

 

Família Bernardo e Silva  

(Lélia não sabe ao certo, mas acredita que Leontina seja a menina em destaque) 

 

Leontina... 

Além de professora, Lélia comenta que sua mãe também foi diretora do curso primário da 

Escola Normal Padre Anchieta. Seu entusiasmo a acompanhou por quase toda a sua vida e, 

talvez, por isso e por sua simpatia, Leontina era muito querida por todos na escola em que 

trabalhou, tendo sido frequentemente homenageada como diretora do primário. 

Leontina sempre demonstrava muito apreço pelos estudos, porém não participava de 

muitos congressos ou cursos fora da cidade. Geralmente quem viajava era seu pai, enquanto 

sua mãe permanecia em casa cuidando dos filhos. 

Era comum as alunas, ex-alunas, professoras etc. da escola realizarem chás, encontros e 

comemorações. A maioria destas reuniões acontecia na escola ou em restaurantes e salões 

da cidade. Um deles, por exemplo, foi um jantar que aconteceu no Terraço Itália. 
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O Museu Didático... 

Embora não se recorde precisamente do Museu, pois era muito pequena na época, Lélia nos 

conta que sua mãe mantinha na residência uma infinidade de trabalhos escolares. Muitos 

deles ela lia habitualmente porque gostava. Estes materiais ficaram guardados por muito 

tempo na casa, mas em 1947, quando a família se mudou para um novo endereço quase 

tudo foi descartado. Inclusive os arquivos de seu pai, Reynaldo.  

Durante a estadia na nova casa foram acumulados novos documentos. Porém, mais uma vez, 

os excessos foram descartados quando a família vendeu a casa após a morte de Reynaldo. 

Lélia afirma que atualmente nenhum membro da família possui guardado qualquer trabalho 

escolar dos ex-alunos de seus pais. De vez em quando ela encontra algum cartão ou papel 

perdido nas páginas dos livros antigos de seus pais e nada mais além disso. 

 

O livro Organização de museus escolares... 

Embora não se recorde bem do processo de editoração do livro, Lélia sabe que tudo ocorreu 

com o apoio de seu pai. Segundo disse, não foi Leontina quem se preocupou com a 

publicação, mas sim Reynaldo. Confessa ter lido o livro somente após a visita da 

pesquisadora Ana Maria Lourenço Poggiani com quem atualmente mantém um forte vínculo 

de amizade. Após a leitura ficou admirada com a pesquisa de sua mãe sobre os museus 

escolares no Brasil em um período no qual o acesso às informações não era tão simples 

como nos dias atuais. 

 

A religião...  

Considerando as disputas sobre os métodos e as 

teorias da Escola Nova entre os pioneiros e 

católicos no período investigado perguntei a 

Lélia sobre a religião de sua mãe:  

“Ela era católica. Aliás, era muito católica! 

Quando criança participou inclusive de uma 

ordem religiosa católica recebendo um diploma 

da Pia União das Filhas de Maria da Matriz de 

Limeira, em 1922. Com meu pai foi um dos 

fundadores do Grupo Espírita Batuíra, ela acabou 

se vinculado a eles, tornando-se espírita por 

influencia dele”.  

   
Diploma de admissão emitido pela PIA 

União das Filhas de Maria, após a conclusão 

do noviciado em 30 de setembro de 1922. 
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Em idade adulta Leontina pertenceu a Liga do 

Professorado Católico. 

Homenagem póstuma...  

Lélia relata com muito orgulho da EE Leontina Silva Busch, situada na cidade de Limeira, que 

homenageia o nome de sua mãe e comenta que sempre que pode visita este educandário.  

Frequentemente convidam-na para acompanhar as formaturas dos alunos no final do ano 

letivo do curso do Ensino Fundamental e Médio. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte de jornal com o Decreto que determina a 

denominação da EE Leontina Silva Busch 

Lélia em uma de suas participações nas 

formaturas dos alunos da EE Leontina Silva 

Busch 
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ANEXO II  

DEPOIMENTO: MARIA DE LOURDES CHAGAS DE CARVALHO  

  

Maria de Lourdes Chagas de Carvalho, em solteira Maria de Lourdes Rocha Chagas, 

cursou o Ginásio na Escola Normal Padre Anchieta entre os anos de 1936 e 1940. Em seu 

primeiro ano na escola foi aluna de Leontina Silva Busch na disciplina de Inglês. Após 

finalizar o ginásio em 1940, ingressou na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, tendo sido colega do também Sociólogo Florestan Fernandes. É 

viúva de Laerte Ramos de Carvalho e mãe de Marta Maria Chagas de Carvalho. Atualmente 

está com 85 anos de idade. 

Apesar do vínculo familiar entre Maria de Lourdes e Marta Carvalho, minha 

orientadora de Mestrado, nós soubemos por acaso, em um momento de informalidade, que 

Maria de Lourdes conhecia Leontina. Como ela havia cursado somente o ginásio na Escola 

Normal Padre Anchieta, não foi possível supor, a princípio, o contato entre ambas.  

Esta descoberta, que aconteceu no final do processo de investigação, e as 

contribuições dadas por Maria de Lourdes em suas memórias dos tempos escolares foram 

fundamentais para este trabalho de pesquisa.  

 

 

 

Leontina era uma pessoa muito interessante que falava coisas de muito bom senso. Lembro-

me que ela não perdia a ocasião de dizer coisas para a formação das meninas. Dar uma ideia de 

ética. De formação moral mesmo. Não é dizer que ela entrasse lá fazendo pregação, mas em tudo ela 

mostrava o lado ético da profissão. Muito interessante! Recordo-me bem dela, da figura dela. Era 

uma pessoa amável que você confiava. Se você tinha algum problema ia lá conversar com ela.  

A professora de religião também, ela nos ensinava a viver praticando as coisas da religião, e 

não somente a teoria. Algo considerado fundamental na religião, pois não adianta nada conhecer as 

teorias e não praticar.  

Ambas chamavam nossa atenção e a aula tornava-se interessante e agradável. Então era 

assim, a dupla (de professoras). Depois não sei por que veio outra professora (de Inglês)... Esqueci-

me. Ela [Leontina] era uma pessoa interessadíssima mesmo em relação ao ensino. Muitas coisas eu 
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não me lembro... Mesmo porque na ocasião eu não tinha interesse em saber da vida particular dela 

ou porque que ela lecionava lá, mas ela é uma pessoa inesquecível. 

Os professores eram todos muito acessíveis, mas de dois eu me lembro até o nome. Quantos 

anos faz isso, meu Deus? A Minervina e ela, Leontina. Porque sabe, todo adolescente é carente de 

uma conversa, de uma orientação e quando tem alguma curiosidade pergunta e ela era aberta, 

acessível a isto. Lembro-me muito bem. Vou ver nos meus álbuns e nos da Zélia se tem a fotografia 

dela. 

Mas enfim, eu não sabia da existência de um Museu na escola. As escolas atuais estão 

fazendo muito isto. O meu bisnetinho, não o último, mas o mais velhinho dos bisnetos teve certa vez 

um trabalho na escola, pois todo ano a classe do 5ª ano do fundamental é escolhida pra fazer um 

trabalho ligado ao ensino de História que fique para a formação de um museu. O professor dá uns 

temas e tanto a menina mais velha como o menino, os dois quando estiveram na 5ª série foram em 

casa fazer o trabalho comigo para montar esta “história de antigamente”.  

Tinha uma relação de coisas que eles queriam fazer, e eu escolhi material didático para fazer 

uma comparação com o material didático anterior a minha época, na minha época e na época deles. 

Ficou muito interessante! Depois, quando eu precisei de alguns elementos recorri a Faculdade de 

Educação porque lá há um museuzinho em formação [Centro de Memória da Educação da Faculdade 

de Educação - FEUSP] também com material escolar, enfim! Tudo relacionado à educação.  

É que minha filha Marta [Chagas de Carvalho] me disse que eles estavam lá colecionando 

coisas e tudo, então eu fui. Mas não me lembro do nome da moça que me atendeu agora, ela foi 

muito gentil! O tempo que passei lá com ela foi muito agradável! Expus qual era o meu projeto, meu 

plano e disse que me faltavam imagens, inclusive para poder projetar porque o Colégio reúne as três 

classes da 5ª série e convidam os pais, mães, etc. para ver as histórias de antigamente para fazer 

uma comparação e eles perceberem a evolução das coisas. Reuni um material lindo, lindo que 

consegui lá entre os meus livros, com o CME-FEUSP. Muitas crianças não tinham nem ideia do que 

fosse uma máquina de escrever!  

 Levei para a escola e eles projetaram. Foi um sucesso! As crianças vibravam de ver as coisas 

antigas que eles nem imaginavam que existia. Até uma simples máquina fotográfica eles já não 

conheciam mais. A máquina de escrever, o celular... Bom isso eles já conheciam, mas como é que nós 

vivíamos sem celular eles não conseguiam entender. Foi muito interessante! E eu acho que este 

museu dela [Leontina] deve ter sido uma origem para essas ideias que outras escolas estão tendo 

hoje. 

 Como minha irmã foi aluna do curso Normal nesta época eu conhecia as amigas dela [ex-

alunas de Leontina], mas agora já estão todas... [mortas]. Algumas delas eram de classe média alta, 
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mas poucas. A maioria eram moças que estavam mesmo querendo fazer o curso Normal para se 

profissionalizar. Tinha uma colega que até hoje... Faz tempo que não me encontro com ela, mas só 

para dizer do que era. De repente o pai dela faleceu e a mãe fiou com uma filharada! Eles ficaram 

numa penúria danada! Como a mãe ficou sem nada, ela ia sair da escola e até se despediu, porque 

não tinha dinheiro para pagar a taxa [de matrícula]. Era uma taxinha que pagávamos. A escola era 

gratuita. Para você ver o nível de necessidade. E não era uma só não, todas elas tinham dificuldade 

para pagar a taxa! 

Embora fossem alunas de classe média e não de origem popular, era uma classe que lutava 

pela vida. Não era uma classe média que tinha sido rica, não! Por exemplo, a Zilá que é minha amiga 

até hoje, ela era uma das poucas que tinham condições, vamos dizer assim, para pagar a taxinha que 

era nada. Então, de vez em quando desaparecia uma, desaparecia outra... Mas esta, cujo pai faleceu, 

era muito minha amiga. Então eu contei isso para o meu pai e ele disse, não! Fala para ela que eu 

pago a taxa dela!  

Sobre a situação dos alunos do curso primário eu não sei assim dizer. Estou contando uma 

experiência do meu grupinho. Que eram de moças educadas. Eu gostava muito da escola, mas eram 

pessoas que lutavam com dificuldade. Estavam ali querendo mesmo fazer a vida, estudar e tal e não 

era fácil. 

Eu cursei o ginásio nesta escola. O ingresso na escola era muito corrido. Não lembro se teve 

exame de admissão [em 1936]... Tem alguns detalhes da vida que a gente esquece. Não me lembro se 

fiz ou se não fiz, mas com certeza fiz! Mas vou dizer também que nesta época São Paulo e o Brasil 

viviam numa crise econômica muito grande. Para todo mundo. Não era só pela vontade de ser 

professora ou para ter um bom ensino que íamos lá. Era uma fase difícil de crise e precisávamos 

trabalhar. Então era muito concorrida a escola por isso. 

Quando conclui o ginásio em 1940 resolvi fazer o curso Normal porque a profissão que me ia 

ser permitida era a de professora. Então meu pai quis que cursássemos lá [Escola Normal Padre 

Anchieta] para garantir vaga porque não era fácil. Mas neste ano eu já queria ir para a faculdade e 

surgiu uma lei que quinto “anista” podia, ou seja, quem tinha feito cinco anos assim como eu, podia 

prestar. Assim como fazem os meninos hoje que prestam vestibulares como treineiros. Naquele ano 

quem conseguisse passar podia entrar na faculdade, podia cursar. Daí eu fui para a Faculdade de 

Sociologia, fui colega do Florestan. Meu pai não queria que eu fosse para a faculdade. Daí eu fui, mas 

eles [pais] não queriam. Mas como disse que era só para conhecer meu pai deixou e não teve jeito, eu 

fiquei! 
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ANEXO III 

 

DEPOIMENTO: ROSARIA CICCONE 

 

Relevância: Ex-aluna da professora Leontina Busch nas aulas de Prática do Ensino da Escola 

Normal Padre Anchieta no ano 1936. Frequentou as aulas no 2º ano B. Era integrante do 

grupo de trabalho denominado “Rousseau”. 

Período da entrevista: 1938. 

Observações: O texto abaixo, retirado do Livro do Jubileu da Escola Normal Padre Anchieta 

produzido pelas normalistas desta escola em 1938 respeita a grafia original. 

 

 No tempo em que me formei a escola era um verdadeiro 

presidio. Pregava-se a escola nova vi uma escola velha. 

Combatia-se a escola tradicional e suas nefastas consequências 

enquanto procurava-se encontrar adeptos para a escola nova 

cujos últimos resultados eram ótimos estavam fora de duvidas. 

Devíamos nos compenetrar de que os nossos futuros alunos 

seriam guiados pelos seus próprios interesses, teriam liberdade 

de agir deste ou daquele modo, pois só assim poderíamos obter 

algum resultado. 

 Como realizar semelhante coisa se nós então alunas 

eramos obrigadas a fazer aquilo que não desejávamos? Como 

admitir que devíamos dar liberdade aos futuros alunos si nós 

nunca tivemos tal liberdade? Haja a vista o bloqueio das 

quintas e sábados. 

 Nesses dias o meu interesse era entrar na escola, assistir duas aulas e depois partir 

rumo ao cinema afim de chegar na hora. 

 No entretanto si eu quisesse ir ao cinema precisava ter o prejuízo das quatro aulas, 

nem devia entrar na escola porque uma vez na escola as portas eram tão vigiadas que 

constituíam um verdadeiro bloqueio. 

 Acontecia que em certos sábados havia sabatina na 1ª aula e para não perder eu 

entrava na escola. Terminada a prova recorria aos pontos estratégicos conhecidos. As vezes 

conseguia depois de penosos esforços, iludir a vigilância e então uma vez na rua sã e salva 

de qualquer perigo ia para o cinema. Outras vezes qualquer tentativa seria inútil. Eu sempre 

 

Rosaria Ciccone 

FONTE: Álbum de 

formatura de 1936. 

Acervo da EE Padre 
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considerei um absurdo a gente ficar detida na escola e nunca me conformei com a velha 

história do faça o que eu mando e não o que eu faço. 

 Si a escola era velha porque deixar a sua respeitável tradição? 

 Escola Nova e uma Escola Velha não dá certo... 

 Os professores do meu tempo devem ser os mesmos de agora pois há dois anos atrás 

eu ainda era da  escola. Bons elementos, insuplantaveis na dedicação e de uma influencia 

benéfica incomparável. 

 Deles guardo a mais saudosa recordação. 

 Dos atos notáveis que se deram no tempo de estudante, não poderei narrar nem 

metade, pois seria preciso longo tempo. 

 Narrarei este que me pareceu de aspecto anedótico. 

 Numa aula de geografia – Prof Aquino aluna.... prof – Onde fica Baden- Baden? 

Depois do zum zum proveniente do conhecido espirito Santo de Orelhas ela responde – fica 

na Alemanha. O professor não se contenta e pede que ela fale mais alguma coisa, pois o 

laconismo nestas ocasiões era detestável. Ela que naturalmente tivera tempo de dar uma 

olhada no Atlas, que se achava sobre a carteira disse com entusiasmo: É aquele pedacinho 

verde que tem no mapa. 

 E o professor com a sua calma habitual respondeu “nem a cor a sra. acertou, é roxo... 

Esse acontecimento foi meio divertido, porém certos fatos foram verdadeiros episódios 

trágicos. 

Imagine-se em um exame em que reinava uma tal vira volta nos meus miolos que eu mal 

podia escrever duas linhas. O aspecto era fúnebre, não se ouvia nem um piu e aí de mim se 

não fosse a salvadora a quem no mesmo dia manifestei minha gratidão em verso: 

Silencio! O exame só tristeza encerra! 

E é como a morte o exame em minha terra! 

Em minha terra para arranjar média, 

Existe o exame cheio de tragédia 

Dentro da sala existe uma agonia 

Um medo atrás da bomba assustadora 

Uma esperança vaga,uma alegria... 

O misteriosa cola salvadora. 

Por isso eu te venero sanfoninha! 

Oh! Tira de papel! Cola que eu fiz 

Eu te protejo e te guardo com carinho 

Porque contigo eu sei que sou feliz 

 Tal foi aquele exame triste a minha situação, pois eu dei para querer escrever verso e 
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segundo a opinião do Sr. Arlindo meu antigo professor de português só escreve ou procura 

escrever versos quem está em péssimas condições. 

 Até hoje eu me lembro deste exame e sinto um certo arrepio... 

 Formei-me em 1936. 

 Atualmente continuo descadeirada, e vivo da infelicidade alheia ocupando o cargo de 

substituta efetiva em um Grupo Escola próximo da capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


