


ARROLAl\IENTO DE FONTES PRIMARIAS E 
SECUNDARIAS DO ENSINO NORMAL NO 

ESTADO DE SÃ PAULO (1890-1963) (*). 

MARIA APARECIDA ROCHA BAUAB 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São 

José do Rio Preto (SP). 

A idéia de pocessarmos ao Arro'amento das Fontes Primárias e 
Secundárias para o estudo do Ensino Normal, na Província e no Es
tado de São Paulo, teve início com nosso trabalho O Ensino Normal 
na Província de São Paulo (1846-1889) no qual incluimos, no II vo
lume, o levantamento dos seguintes documentos: 

I 

ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS PRIMARIAS E 
SECUNDARIAS DO MUSEU PEDAGÓGICO CAETANO DE 

CAMPOS, DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CAETANO DE 
CAMPOS: 

A. Arquivo 1 
Gaveta 2 
Pasta 1 

Documentos numerados de 1 a 96 (pp. 135/141) 

B. Arquivo 1 
Gaveta 2 
Pasta 2 

Documentos numerados de 1 a 38 (pp. 141/144) 

C. Documentos da "Vitrine Caetano de Campos". 
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ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICO-PRIMÁRIAS DO 
ARQUIVO DO ESTADO. 

1. Lata I T I, n.o de ordem 5129 (1849-1877). 
1.1 - Referentes ao período 1849-1861 (p. 146) 
1.2 - " " ano 1875 (pp. 146/152) 
1.3 - " " ano 1876 (pp. 152/163) 
1.4 - " " ano 1877 (pp. 163/173) 
1.5 - " " ano 1880 - Fora de Ordem - (p. 

174) 

2. Lata 2 T I, n.D de ordem 5130 (1878-1885). 
2.1 - Referentes ao ano 1878 (pp. 175/178) 
2.2 - " " " 1881 (pp. 178/182) 
2.3' - " " " 1882 (pp. 182/188) 
2.4 - " " " 1883 (pp. 188/199) 
2.5 - " " " 1884 (pp. 199/210) 
2.6 - " " " 1885 (pp. 210/221) 
2.6 - " " " 1885 (pp. 210/221) 
2.7 - " " " 1887 - Fora de Ordem - (p. 

221) 

3. Lata 3 T I, n.o de ordem 5131 (1886-1889). 
3 . 1 - Referentes ao ano 1886 (pp. 222/224) 
3.2 - " " " 1887 (pp. 225/226) 
3.3 - " " " 1888 (pp. 227/230) 
3.4 - " " " 1889 (pp. 230/23'1) 
3.5 - " " " 1885 - Fora de Ordem (p. 

231) 
3.6 - " " " 1884 - Fora de Ordem (p. 

232) 

4 . Arrolamento de Artigos, Notas e Editais referentes ao ensino 
primário e normal na Província de São Paulo, realizado em 
jornais da época (1846-1889). 
4.1 - Correio Paulistano (pp. 233/242) 
4.2 - A Província de São Paulo (pp. 243,/280) 
4.3 - Diário Popular (pp. 280/281). 

* * • 
o arrolamento que agora apresentaremos, na íntegra, é continua

ção do citado, e refere-re ao período republicano. 
A "Caetano de Campos" 
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origens, do seu desenvolvimento, do seu papel como instituição-mo
delo no Estado de São Paulo e este, da sua tarefa pedagógica que, 
exercida em função da Reforma de 1890 (Decreto n.o 27 de 12/3/ 
1890, assinado por Prudente J. de Moraes Barros), tornou-o um dos 
personagens mais considerados da história da educação paulista. 

Devemos informar que este Arrolamento foi executado co
mo fundamentação b:bliográfica para o estudo que estamos fazendo 
desta Reforma. 

ARROLAMENTO DAS FONTES HISTóRICO-PRIMÁRIAS DO 
ARQUIVO DO ESTADO - ESCOLA NORMAL DA CAPITAL 

- LATA 4 TR, N.O DE ORDEM 5132 (1890-1896). 

1. Documentos referentes ao ANO 1890 

1 . 1 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, 
datado de 8/9/1890 (n.o 47), diz que "teve a 
honra de propor", no dia 5 de setembro, a demis
são de João Custódio Fernandes. O Of. foi es
crito a propósito de um pedido de licença deste 
funcionário, para tratamento de saúde. O Sr. Cus
tódio foi demitido no dia 6 de setembro (vide 1. 3 
e 1.24). 

1 .2 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, 
datado de 11/10/1890 (n.o 52), a respeito da con
tratação das professoras Ignez Marcondes e Ma
ria Ernestina Varella. 

1.3 - Of. de João Custódio Fernandes ao Governador 
do Estado datado de 3/9/1890, solicitando licença 
de um mês para tratamento de saude. Governa
dor envia a Caetano de Campos para informar 
(vide 1.1). 

1 .4 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, 
datado de 20/3/1890 (n.o 21), propõe, nos termos 
do artigo 5.° do Decreto n.O 27, a nomeação dos 
seguintes professores: 

Alferes Daniel Accioli de Azevedo e Silva, 
para Ginástica masculina; 
Maria Moratti, para Ginástica feminina; 
Antônio Carlos Ribeiro de A. Machado ou 
Silva Jardim, para Música masculina; 
Zulmira Martins Furtado de A. Machado, pa
ra Música feminina; 
Antônio Francisco Barbosa, para 2.° 
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1. 5 Biihete de Prudente de Moraes, datado de 5/6/ 
1890: "Arthur. Ai vai o esboço do Pestana sob 
reforma da instrução Pública para você, nas ho
ras vagas, examinar e dar sua opinião". 

1 . 6 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, 
datado de 4/6/1890 (n.o 35), diz ter em mãos, 
desde 17 de maio as chaves da casa pertencente à 
Ordem Terceira do Carmo, em que vão funcionar 
as aulas da Escola-Modelo. "Devo porem cien
tificar-vos de que a Mesa Administrativa dessa res
peitavel Ordem exige o aluguel mensal de 150.000 
réi~ e não de 100.000 como pagava a Secretaria 
do Corpo de Permanentes." Alega o Diretor da 
Escola Normal que o aluguel solicitado não é exa
gerado. Despacho de 12/6/1890 autoriza a des
pesa. 

1.7 Of. do Tesouro do Estado, informa que a solicita
ção feita por Caetano de Campos (Vida 1.6) po
de ser cumprida. A Escola Normal ocupará mais 
cômodos que a Secretaria do Corpo de Permanen
tes e é possivel autorizar--se a despesa. Até o dia 
16 de maio o aluguel deverá ser pago pela verba 
Força Pública e, do dia 17 em diante, com a verba 
Instrução Pública. 

1 .8 - Of. de Caetano de Campos ao Diretor da Instru-
ção Pública, datado de 26/2/1890 (n.o 17), so
bre o exame vago de Francisco Américo Pereira. 

1 .9 - Of. de Caetano de Campos ao Diretor da Instru-
ção, Arthur Cesar Guimarães, datado de 2/5/ 
1890 (n. o 30), sobre empréstimo de móveis da Es
cola Normal para o concurso a ser realizado dia 
5 de maio. 

1.10 - Of. de Caetano de Campos ao Diretor da Instru
ção, datado de 7/11/1890, sobre o aluno Bene
dicto Candido Corte Brilho. 

1 . 11 - Of. de Caetano de Campos ao Diretor da Instru-
ção, datado de 15/12/1890, convidando-o para 
"entrega de carta" aos alunos que concluiram o 
curso, no dia 17/12/1890, ao meio-dia, no edifí
cio da Escola. 

1.12 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Mo
raes, datado de 4/4/1890 (n.o 25), propõe o nome 
de Maria Moratti e Belmira do Amaral Pereira 
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1.13 - Abaixo-assinado de alunos: 

1 . 13 . 1 - Abaixo-assinado de alunas do terceiro ano da Es
cola Normal (32 assinaturas), da·tado de 24/6/ 
1890, que pretendem antecipar os exames de Geo
grafia e Química. 

1. 13 . 2 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Mo
raes, datado de 1/7/1890 (n.o 37), sobre abaixo
assinado de alunos que pretendem antecipar os exa
mes de Geografia e Qumica. 

1.13.3 - Abaixo-assinado de alunos do terceiro ano da Es
cola Normal (26 assinaturas), datado de 30/6/ 
1890, que pretendem antecipar os exames de Geo
grafia e Química. 

1 . 13 .4 - Abaixo-assinado de alunas do segundo ano da Es
cola Normal (22 assinaturas), datado de 26/6/ 
1890, que pretendem antecipar os exames de Geo
grafia. 

1 . 13 .5 - Abaixo-assinado de alunos do segundo ano da Es
cola Normal (26 assinaturas), datado de 25/6/ 
1890, que pretendem antecipar os exames de Geo
grafia. Consta desta lista o nome de Oscar 
Thompson. 

1.14 - Of. de Caetano de Campos a Jorge Tibiriçá, da
tado de 15/12/1890, sobre solenidade de entrega 
de cartas. Esclarece que a solenidade será realiza
da dia 17 por não ter sido possivel prontificar an
tes a decoração do salão. 

1.15 - Of. de Caetano de Campos ao Governador, da
tado de 22/4/1890, diz da justiça da pretensão do 
aluno José Fortunato Ribas. 

1.16 - Nota avulsa sobre a forma a ser utilizada nos 
contratos dos professores (rascunho). 

1.17 - Sobre Godofredo Furtado: 

1 .17.1 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, 
datado de 24/5/1890 (n.o 33), sobre o professor 
da Escola Normal, Godofredo Furtado. 

1 . 17.2 - Of. de Caetano de Campos a Prudente de Moraes, da
tado de 12/5/1890 (n.o 32), sobre gratificação 
devida ao professor Godofredo Furtado. 

1 . 17 .3 - Of. de Godofredo Furtado ao Governador do Es
tado, datado de maio de 1890, sobre gratificação 
de professores que substituem colegas. Pede dO 
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Governador que s.olucione seu caso de acordo com 
o "bem do interesse público". Neste mesmo ofí
cio (no verso), Caetano de Campos redigiu Pare
cer, datado de 12/5/1890, dizendo da procedên
cia da representação do peticionário. 

1.18 - Of. do Chefe da Primeira Secção da Secretaria do 
Governo, datado de 27/5/1890, alegando não exis
tir verba para o pagamento dos professores da Es
cola Normal. 

1.19 - Condições do contrato entre o Governo do Estado 
e a professora Maria Guilhermina. 

1 .20 -. Of. de Caetano de Campos a Prudente de Mo
raes, datado de 5/9/1890 (n.o 46, sobre a tenta
tiva de suicídio do porteiro João Custódio Fernan
des (vide 1.1 e 1.3). 

1.21 - Condições (nova cópia) do contrato a ser assina-
do por Miss Márcia Browne. 

1.22 - Of. data de 26/5/1890 encaminha papéis solicita
dos pelo Governo. 

1.23 - Pagamentos de direitos ao Governo: 

1.23.1 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 11/3/ 
1890, diz que a professora Maria Moratti vai pa
gar os direitos devidos pelo contrato com o Go
verno. No verso, comprovante do pagamento de 
$37500, datado de 11/4/1890. 

1.23.2 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 14/4/ 
1890, diz que Márcia Browne vai pagar os direi
tos devidos pelo contrato com o Governo. No 
verso, comprovante do pagamento de $37500, da
tado de 14/4/1890. 

1.23.3 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 12/4/ 
1890, diz que Maria Guilhermina D. de Andra
de vai pagar os direitos devidos pelo contrato com 
o Governo. No verso, comprovante do pagamen
to de $37500, datado de 24/4/1890. 

1.23.4 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 10/4/ 
1890, diz que Antônio Carlos R. de A. e Silva 
vai pagar os direitos devidos ao Governo, e que re· 
gerá a aula de Música, para o sexo masculino. No 
verso, recibo do pagamento de $37500, datado de 
10/4/1890. Este professor receberia $720000 
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1 .23 .5 - Of. da Secretaria do Governo, datado de abril de 
1890, diz que a professora Maria Moratti vai re
ceber, pelas aulas de Ginástica feminina, 3'60$000 
anuais. 

1.23.6 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 14/4/ 
1890, diz que a professora Belmira do Amaral Pe
reira vai pagar os direitos devidos e que receberá, 
pelas aulas de trabalhos manuais, 600$000 anuais. 
No verso, comprovante do pagamento de $37500, 
datado de 14/4/1890. 

1 .23 .7 - Of. da Secretaria do Governo, datado de abril de 
1890, diz que Daniel Sccioli de Azevedo e Silva 
.vai pagar os direitos, devendo receber 360$000 
anuais, pelas aulas de ginástica masculina. No ver
so não há comprovante de recibo. 

2. Documentos referentes ao ano 1891 

2.1 - Preparador de Física e Química: 

2. 1 . 1 - Of. do Diretor interino da Escola Normal, Car
los Reis, a Amédco Braziliense de Almeida Pra
do, Presidente do Estado, datado de 4/11/1891 
(n.o 90), sobre a aprovação do Sr. Francisco Sil
vério Gomes dos Reis para o cargo de Preparador 
de Física e Química (único candidato). 

2.1.2 - Prova de Química de Francisco Silvério Gomes; 
aprovado com o conceito "sofrivel" . 

2 . 1 . 3 - Termo de abertura da inscrição para o concurso 
de Preparador de Química, datado de 20/1/1891. 

2. 1 .4 -"Ata das ocorrências e do julgamento para defi
nitivo provimento do lugar de Preparador de Fí
sica e Química da Escola Normal de São Paulo", 
datada de 27/10/1891. Manuscrita pelo secretá
rio interino Macedo Soares e assinada lambem por 
Carlos Reis, José Estácio Corrêa de Sá e Benevi
des, José Pereira Rebouças, Godofredo Furtado e 
José Luiz de Aragão Faria Rocha. 

2.2 - Professor de Economia Política e Educação Cí-
vica: 

2.2. 1 - Of. do Diretor interino, Carlos Reis ao Presiden
te, Américo Braziliense, datado de 10/11/1891 (n,o 
94), sobre o concurso à cadeira de Economia Po
lítica e Educação Cívica, no qual foi habilitado, 
por quatro votos, o Bacharel Henrique João de 
Lacerda. Por 
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Reis diz ter designado God.ofredo Furtado para 
fazer parte da Comissão Julgadora. 

2.2.2 - Relação dos documentos apresentados por Henri
que João de Lacerda. Termo de abertura para o 
concurso à cadeira de Economia Política e Edu
cação Cívica, datado de 3017/1891. 

2.2. 3 - Ata das ocorrências e do julgamento do concurso, 
datada de 5/11/1891, assinada pelo secretário in
terino, J. E. de Macedo Soares, e por Carlos Reis, 
G. Furtado, Jesuino Cardoso, João Vieira de Al
meida e Luis A. C. Galvãe. 

2.2.4 - Prova do candidato, aprovado com e conceito "re
gular" . 

2.2.5 - Of. de Teled.o Piza ao Presidente do Estado, sem 
data, dizendo renunciar ao cargo de catedrático da 
cadeira de Economia Pelítica da Escola Nermal. 

2 .3 - Of. do Diretor interino a Américo Braziliense, da-
tado de 4/11/1891 (n.o 91), diz que a Congrega
ção da Escola Normal aos 3'1 de outubro, delibe
rou no sentide de adiar para marçe de 1892 e 
concurso da cadeira de Bielogia e que isto não im
plicará nenhum prejuizo para a instituição. 

2.3 . 1 - Cópia da Sessão Ordinária de 31 de outubro. O 
motivo alegado para tal adiamente é que, tendo e 
concurso que realizar-se em janeiro (a inscrição 
terminaria em dezembro), prejudicaria as férias 
des professores e funcienáries da Escola Normal. 
Cópia assinada por Macedo Seares, datada de 4/ 
11/1891. 
Nota: o pedido do Diretor foi satisfeite. 

2 . 4 - Of. do Diretor da Escola, Caetano de Campos ao 
Presidente, datado de 9/3/1891 (n.o 20), propõe 
para os cargos de prefessor e professora de Mú
sica, Presciliano Silva e sua esposa Emilia T. Sil
va. Solicita que, caso aceitos, os seus contratos 
sejam providenciades com urgência. pois no dia 
16 de março terão início as aulas, "à bem da re
gularidade de curse Nermal". 

2.5 - Pagamentes de Direitos ao Geverno: 

2.5.1 - Of. da Secretaria do Geverno, datado de 3/4/ 
1891, diz que Miss Márcia Browne vai ,pagar os 
direitos devidos pelo contrato com o Geverno de 
Estado, devendo receber 3: 600$000 
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verso, comprovante (n.o 1) do recebimento de 
37.500 (trinta e sete mil e quinhentos réis), data
do de 3/4/1891. 

2.5.2 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 3/4/ 
1891, diz que D. Emilia T. Silva vai pagar os di
reitos, devendo receber o ordenado de 720$000 
anuais. No verso, comprova,nte (n.o 2) do rece
bimento de 37.500, datado de 16/4/1891. 

2.5.3 - Of. da Secretaria do Governo, datado de 3/4/ 
1881, diz que o professor Presciliano Silva vai 
pagar os direitos devendo receber o ordenado de 
720$000 anuais. No verso comprovante (n.o 1) 

do recebimento de 37.500, datado de 16/4/1891. 

2.6 - Sobre Maria Guilhermina L. de Andrade: 

2 . 6 . 1 - Of. de Maria Guilhermina ao Governador do Es
tado, Jorge Tibiriçá, datado de 27/1/1891 (n.o 

147), Capital Federal: "A abaixo-assinada, pro
fessora-diretora da Escola Modelo do sexo femi· 
nino da cidade de São Paulo, vem pedir-vos a exo
neração do seu cargo e a rescisão do contrato com 
esse Governo, por não poder continuar a lecionar 
na referida Escola, em razão de terem-lhe agrava
do ultimamente incômodos antigos de que se jul
gava aliviada, o que foi devido a falta de cuida
dos indispensáveis de sua família de que teve de 
separar-se para ir residir em São Paulo" . 
Nota: O Governador atende o pedido, aos 14/3/ 
1891. O contrato desta professora datava de 12/ 
4/1890. 

2.6.2 - Of. de Caetano de Campos a Jorge Tibiriçá, da
tado de 20/2/1891 (n.o 5), sobre Maria Guilher
mina. Diz que o ofício dela está baseado em sua 
"pouca saude", que "a obriga a evitar o clima pau
listano". O pedido tem fundamento, informa o 
Diretor, apesar de não estar baseado em atestado 
médico. "Como médico e clínico sempre foi pa
ra mim objeto de admiração que a peticionária 
pudesse exercer as funções árduas e assíduas do 
cargo que aqui ocupou, em vista do seu estado de 
saude". Elogia a sua força de vontade, a sua 
"energia de cara ter pouco vulgar", dJz da enor
me falta que ela fará para a escola. No entanto, 
a sua falta não seria irremediavel porque "temos 
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cia Browne, que por sua rara aptidão e energia fí
sica invejavel, pode duplicar o trabalho, incumbin
do-se da direção técnica de ambas as escolas". 
Esclarece o dr. Campos não ter encaminhado o 
Of. de D. Maria Guilhermina logo que o rece
beu (27/1/1891), por necessitar saber a opinião 
de Miss Browne, que estava em férias. Pede que 
esta professora seja agora melhor remunerada: 
Miss Browne solicita a quantia mensal de 
(600$000) seiscentos mil réis, "Apesar de eleva
da, esta soma é bem merecida, e representa ainda 
uma economia de duzentos mil réis mensais para 
a retribuição dos dois empregos, pois foi de oito
centos o ano passado". 

2.7 - Cláusulas do contrato d,e Miss Márcia Browne, 
com carimbo de 20/3/1891. 

2. 8 - Of. de Caetano de Campos a Américo Brazilien-
se, datado de 19/3/1891 (n.o 24) sobre o Of. de 
2/3/1891 (n.o 12), que pedia aditamento para a 
seguinte medida: "assistência dos alunos e alunas 
do 2.° ano do curso normal às aulas das escolas
modelo, de 12 h. às 2 h. da tarde, a fim de exer
citarem-se no magistério". 
Nota: Aprovado, aos 21/3/1891. 

2.9 - Of. de Caetano de Campos a Jorge Tibiriçá, da-
tado de 2/3/1891 (n.o 14), sobre deliberações da 
Congregação no tocante à melhoria do ensino, to
madas em reunião de 2/3/1891. Esclarece que 
existe verba para o aumento de despesa que acar
reta a solicitação. Aprovadas pelo Governo, aos 
17/3/1891. "(1.0) Que se transferisse do 2.° ano 
para o 1.0 ano do curso normal o ensino de mú
sica a fim de facilitar o curso do 2.° ano que se 
acha muito sobrecarregado de matérias; (2.°) Que 
se dobrassem as aulas das cadeiras de português 
do 1.0 ano, de aritmética, álgebra e escrituração 
mercantil, e de física e química a fim de que os 
alunos de um e outro sexo possam ter aulas diá
rias; (3.°) Que se adicionasse ao ensino de histó
ria do Brasil o ensino de história geral a fim de 
regularizar o ensino dessas matérias". 

2 . 1 O - Orçamento de despesas: 

2 . 1 O • 1 - Oi. 
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das despesas prováveis que terá a Escola Normal, 
com a aquisição de objetos. Esclarece que é im
possivel fazer, no momento, um cálculo exato dos 
gastos. Nota: Despesa autorizada, aos 25/3/1891. 

2.10.2 - Cópia do orçamento, com relação dos objetos a se
rem adquiridos. 
Total - Orçamento provavel ...... 4:125$000 
Livros Pedagógicos ............... 100$000 

4:225$000 
Diferença de câmbio............. 1:775$000 

6:000$000 
2. 10.3 - Of. do Inspetor Francisco Peixoto Gomide ao Go

vernador do Estado, datado de 20/2/1891 (n.o 

390), sobre a conveniência de um orçamento de 
despesas para a compra de objetos. Informa que 
da verba de 12:000$000, marcada no orçamento 
vigente para o expediente, água, mobília, objetos 
para as referidas escolas e gratificaões para os 
professores que duplicarem as aulas, já foi dispen
dida a quantia de 8:405$988, restando 3:594$012. 

2.10.4 - Of. de Caetano de Campos a Jorge Tibiriçá, da
tado de 7/1/1891 (n.o 4), solicitando material pa
ra a Escola e expondo as razões pedagógicas do 
pedido. O Governador encaminha ao Tesouro, pa
ra informar. 

2.10.5 - Lista das aquisições indispensáveis à Escola Nor
mal, datada de 7/1/1891. 

2. 11 - Of. do Vice-Diretor, José Estácio Corrêa de Sá e 
Benevides a Américo Braziliense, datado de 29/ 
9/1891 (n.o 78) propõe o nome de Manoel Ba
ragiola para professor de ginástica e exercícios mi
litares, conforme o art. 4.0 do Decreto n.o 27. 

2.12 Caso de Varíola: 

2.12.1 - Of. do Vice-Diretor a Américo Braziliense, data
do de 29/9/1891 (n.o 79), sobre um caso de va
ríola no prédio contiguo ao da Escola Normal. 
Solicita providências. 

2. 12 .2 - Of. do Vice-Diretor a Américo Braziliense, data
do de 30/9/1891 (n.o 80), diz que a Congregação 
da Escola, em reunião de 3/9/1891, resolveu sus
pender as aulas de Escola, devido ao caso de va
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2.12.3 - Of. do Inspetor Annibal Lima ao Vice-Diretor, 
datado de 29/9/1891 (n.o 528), pedindo provi
dências no sentido de fechar a Escola. 

2.13 - Of. do Vice-Diretor, Sá e Benevides a Américo 
Braziliense, datado de 15/9/1891 (n.o 74), diz e~
tar vaga a cadeira de Biologia e propõe, para ocu
pa-la, inteiramente, José Luiz de Aragão Faria Ro
cha. 

2.13.1 - Of. do Vice-Diretor a Américo Braziliense, datado 
de 28/9/1891 (n.o 76), pedindo autorização para 
abertura do concurso para a Cadeira de Biologia 
da Escola Normal. Autorizado. 

2.14 - Of. do Vice-Diretor a Américo Brazileiense, da
tado de 28/9/1891 (n.o 77), solicitando autoriza
ção para assinatura de um aparelho telefônico, pe
los riscos que podem ter em consequência das ex
periências que são realizadas no laboratório de 
Química, que possui substâncias inflamáveis. Au
torizado. 

2.15 - Of. de Sá e Benevides a Américo Braziliense, da
tado de 7/12/1891, informando a conclusão dos 
trabalhos e início das férias regulamentares. 

2.16 Of. de Caetano de Campos a Arthur Guimarães, 
datado de 16/1/1891, sobre o aluno João Leocá
dio da Silva. 

2. 17 Of. de Sá e Benevides a Américo Braziliense, da
tado de 28/10/1891 (n.o 87), informa estarem 
encerradas as inscrições para a cadeira de Econo
mia Política e Educação Cívica da Escola Nor
mal. Os membros competentes da banca exami
nadora são: Carlos Reis, Luiz Augusto Corrêa Gal
vão e João Vieira de Almeida. 

2.18 - Of. de Sá e Benevides a Américo Braziliense, da-
tado de 19/10/1891 (n.o 85), diz estarem encer
radas as inscrições para preparador de Físca e Quí
mica da Escola Normal. A banca será composta 
pelos srs. Godofredo Furtado, José Luiz de A. 
Faria Rocha e José Eduardo de Macedo Soares. 

2.19 - Of. de Benevides a Américo Braziliense, datado 
de 7/10/1891 (n.o 82), sobre o fato do Tesouro 
do Estado negar o pagamento do mês de setem
bro a Benedito da Silva 

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973



-1777-

dor de Física e Química. Informa Sá e Benevides 
que o professor tem direitos e solicita que ele pos
sa continuar no cargo até que o resultado do con
curso seja divulgado (vide 2.18). 

2.19.1 - Of. do Inspetor interino do Tesouro a Américo 
Braziliense, datado de 21/10/1891, sobre o ofício 
acima citado (2. 19). Alega que não Lhe parece le
gal que Bendito S. Machado tenha exercido o car
go e que, assim sendo nada pode perceber. Pede 
a Américo Braziliense que decida a questão. 

2.19.2 - Of. da Secretaria do Governo a Américo Br.l
ziliense, datado de 22/10/1891, diz concordar com 
o Tesouro e opina que seja feita uma Portaria au
torizando a Diretoria da Escola Normal a tomar 
as medidas necessárias em relação a Benedito S. 
Machado. 

2 . 20 Of. do Diretor interino, Carlos Reis a Américo 
Braziliense, datado de 28/5/1891, (n.o 48), diz 
que Caetano de Campos, professor da Cadeira de 
Biologia, obteve licença de dois meses e propõe 
para substitui-lo Macedo Soares. 

2.21 - Of. de Carlos Reis a Américo Braziliense, da-
tado de 9/6/1891 (n.o 51), sobre envio da relação 
dos professores públicos matriculados na Escola 
Normal. 

2.22 Of. de Caetano de Campos a Arthur Guimarães, 
datado de 16/3/1891 (n.o 23), sobre as professo
ras públicas matriculadas nas aulas do exercício 
normal. 

2 . 23 - Of. de Caetano de Campos a Américo Brazilien-
se, datado de 25/7/1891 (n.o 63'), sobre o Regu
mento da Escola Normal. 

2.24 Of. do Vice-Diretor Sá e Benevides ao Presidente 
do Estado de São Paulo, José A. de Cerqueira Cé
sar, informando que substituirá o dr. Luiz A. C. 
Galvão, enquanto durar a licença deste. Solicita 
ao presidente que o nomeie substituto porque a 
licença é por mais de trinta dias. 

2 . 25 - Of. de Caetano de Campos a Américo Brazilien
se, datado de 13/8/1891 (n.o 68), sobre a deter
minação constante no Of. do Governo do Estado, 
datado de 28/7/1891 (n.o 15). 

2.26 Of. de Caetano de Campos a Américo Brazilien
se, datado de 13/8/1891, sobre um Of. 
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existe um engano que necessita ser corrigido. Pe
de que o mesmo possa ser substituído. Trata-se do 
Of. de 11/8/1891, que foi substituido pelo de U/ 
8/1891. 

2.27 - Of. de Caetano de Campos a Américo Braziilen
se, datado de 4/8/1891 (n.o 64), informa estar 
vaga a cadeira de Economia Política e Educação 
Cívica e diz ser necessário prove-la interinamente, 
até que ,o concurso para provimento definitivo se
ja concluído (vide 2. 17) . 

3. Documentos referentes ao ANO 1892: 

3 . 1 - Of. de Sá e Benevides a Arthur C. Guimarães, 
datado de 22/3/1892 (n.o 13), sobre matrícula de 
professores públicos. 

4. Documentos referentes ao ANO 1893: 

4 . 1 - "Considerações sobre a organização dos três pri-
meiros anos do curso da Escola Normal, apresen
tadas à Congregação da mesma Escola pelo Di
retor Gabriel Prestes". São 14 páginas manuscri
tas, com alguns recortes de jornal colados; data
das de 11/12/1893, são interessantes pelas idéias 
que fornecem do pensamento educacional de Ga
briel Prestes. 

4.2 - Of. de Sá e Benevides a Cezário Motta Junior, Se-
cretário do Estado dos Negócios do Interior, da
tado de 25/2/1893' (n.o 29), remetendo a lista dos 
matriculados nos 1.0 e 2.0 anos da Escola Nor
mal. 

4.3 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, Di-
retor Geral da Instrução, datado de 4/3/1893 (n.o 

34), sobre um recurso feito por uma aluna. 

4.4 - Ofícios solicitando ao Diretor Geral da Instrução, 
Arthur Guimarães, o encaminhamento de papéis 

Secretário do Estado: 

4.4.1 - Of. de 17/2/1893 (n.o 25) 
4.4.2 - Of. de 25/2/1893 (n.o 30) 
4.4.3 - Of. de 10/2/1893' (n.o 10) 
4.4.4 - Of. de 15/2/1893 (n.o 19) 
4.4.5 - Of. de 4/3/1893 (n.o 39) 
4.4.6 - Of. de 16/3/1893 (n.o 43) 
4.4.7 - Of. de 29/3/1893 (n.o 51) 
4.4.8 - Of. de 11/4/1893 (n.o 56) 
4.4.9 - Of. 
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4.4.10 - Of. de 4/5/1893 (n.o 60) 
4.4.11 - Df. de 6/5/1893 (n.o63) 
4.4.12 - Df. de 16/5/1893' (n.o 65) 
4.4.13 - Df. de 1/6/1893 (n.o 71) 
4.4.14 - Df. de 22/6/1893 (n.o 84) 
4.4.15 - Df. de 22/6/1893 (n.o 87) 
4.4.16 - Df. de 19/6/1893 (n.o 82) 
4.4.17 - Df. de 16/6/1893 (n.o 80) 
4.4.18 - Df. de 5/6/1893 (n.o 74) 
4.4.19 - Df. de 12/6/1893 (n.o 77) 
4.4.20 - Df de 27/6/1893 (n.o 81) 
4.4.21 - Of. de 117/1893 (n.o 93) 
4.4.22 - Df. de 5/7/1893 (n.o 98) 
4.4.23 - Df. de 10/7/1893 (n. o 102) 
4.4.24 - Of. de 17/7/1893 (n.o 106) 

Nota: Estes Of. são todos de José Estácio C. Sá 
e Benevides. 

4.4.25 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, data
do de 11/2/1893, solicita que encaminhe docu
mentos ao Secretário do Estado, juntamente com 
uma cópia da Ata de uma das sessões da Congre
gação da Escola Normal. 

4.4.26 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da
tado de 28/1/1893 (n.o 5), solicita encaminha
mento de ofícios diversos, com os esclarecimen
tos que julgar conveniente fornecer. 

4.5 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da-
tado de 27/5/1893, sobre pedido de licença de 
Virgílio Rezende. Info~ma não haver motivo pa
ra não concordar porque não há alu:1os para 3 

aula de alemão, da qual o sr. Rezende é profes
sor. 

4.6 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da· 
tado de 25/2/1893, pergunta se a Diretoria de
verá apresentar mensalmente o Quadro de Falta~ 

e quem deverá enviar os atestados de frequência: 
se a Diretoria os enviará diretamente ao Tesouro 
ou se eles deverão ser entregues, em particular, a 
cada aluno. 

4.7 - Df. de Sá e Benevides a Arthur C. Guimarães, 
datado de 1317/1893 (n.o 103), sobre o profes
sor Joaquim Augusto de S:mt'Anna, que exerceu 
o magistério na Escola Modelo, à convite da Di
retoria da Escola e sem que nada constasse na Se-
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cretaria da Escola, embora tenha constado no Li
vro de Ponto. Diz Sá e Benevides que a falta do 
seu nome no Livro de ponto foi o motivo pelo 
qual não constou na folha de pagamento dos em
pregados da Escola. 

4 . 8 Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, data
do de 4/3/1893 (n.o 33), sobre José Lobo Vianna. 
Alega que a petição do sr. Vianna tem de ser in
deferida pois só o poder Legislativo tem compe
tência para deferir tal petição. 

4.9 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da-
tado de 20/5/1893 (n.o 67), sobre devolução de 
Mapas. No verso do Of. o Chefe da 2.a secção 
da Secretaria da Instrução Pública consulta Ar
thur Guimarães se deve ou não conferir o despa
cho, porque os Mapas não tem data e assinatura. 

4.10 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da
tado de 11/2/1893, solicita que encaminhe ao Se
cretário do Interior um Of. e cópia de uma das 
Atas da Congregação. 

4. 11 - Of. de Sá e Benevides a Arthur Guimarães, da-
tado de 16/5/1893' (n.o 64), diz estar remetendo, 
nos termos do art. 310 § 1.0, 2.° e 4.Q do Regu
lamento da Instrução Pública do Estado, os pro
gramas de ensino dos cursos da Escola Normal e 
da Escola Modelo e o programa das matérias dos 
concursos para admissão à matrícula. Constam 
todos os documentos, num total de 114 páginas 
manuscritas. 

4.12 - Of. do Diretor Gabriel Prestes a Arthur Guima
rães, datado de 28/12/1893, atendendo ao que de
termina o art. 320 § 9.° do Regulamento de 27 
de novembro de 1893, oferece os dados necessá
rios para a organização do orçamento da Escola 
Normal e da Escola Modelo Anexa, cujas despe
sas de custeio importam em 231 :800$000, sendo 
221 : 800$000 para pagamento de pessoal adminis
trativo e docente de ambas as escolas e 10:000$000 
para o expediente, conforme o quadro de despe
sas anexo. 

4. 13 - Of. de Sá 
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4.14 - Lista de alunos matriculados na Escola Normal, 
que são professores primários, assinada pelo Se
cretário da Escola, Antonio Franco de Lima Bu
arque. 
1.0 ano 2 alunas 

1 aluno 
2.0 ano 3' alunas 

3 alunos 

4.15 - Of. de Sá e Benevides a Cezário Motta Júnior, Se-
cretário do Estado dos Negócios do Inter·ior, datado 
de 21/8/1893 (n.o 112), remetendo programa de
taJlhado das matérias dos exames de suficiência para 
matrícula no curso secundário da Escola, para que 
seja sujeito à aprovaçãodo Governo e, posterior
mente, publicado. 

4.15.1 - Programa dos exames de suficiência, assinado por 
Antônio F. de Lima Buarque, datado de 21/81 
1893. São cinco páginas manuscritas. 

4.16 - Programa das matérias para o concurso de admis-
são à Escola Normal. Sem data. São doze pági
nas manuscritas. 

4.17 - Programa da Escola Modelo Preliminar para 1893. 
São 20 páginas manuscritas, pelo Secretário Lima 
Buarque. 

5. Documentos referentes ao ANO 1894: 

5. 1 - Of. do Diretor interino, Carlos Reis, a Arthur Gui-
marães, datado de 8/3/1894 (n.o 10), enviando 
lista geral dos alunos matriculados na Escola Nor
mal. 
1.0 ano 
2.° ano 
3.° ano 
4.9 ano 
Total 

13 masco 
05 masco 
18 masco 
11 masco 

47 masco 

48 fem. 61 tt. 
09 fem. 14 tt. 
25 fem. 43' tt. 
07 fem. 18 tt. 
89 fem. 136 tt. 

5 .2 - Of. de Carlos Reis a Arthur Guimarães, datado 
de 28/4/1894 (n.Q 27), sobre a aluna Maria Cân
dida da Purificação Gonçalves. 

5.3 - Recibo passado pelo Diretor, Gabriel Prestes, da-
tado de 16/6/1894, comprovando o recebimento 
de três livros destinados à Biblioteca da Escola. 

5.4 Of. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, data
do de 3/1/1894 (n.Q 56) diz que na Sessão da Con
gregação efetuada no dia anterior, d'oram 
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Nobrega e Olympia Raggio Nobrega, conforme 
art. 378 do Regulamento de 27/11/1893. 

5.5 Of. de Gabriel a Arthur Guimarães, datado de 
17/12/1894 (n.o 120), remetendo a classificação 
de merecimento dos aprovados nos exames dos 3.0 

e 4.0 anos do curso normal. 

5.5. 1 - Cópia da relação nominal dos classificados, data
da de 15/12/1894, assinada pelo Secretário Sá e 
Benevides. 

6. Documentos referentes ao ANO 1895: 

6.1 - Of. de Gabriel Prestes, datado de 4/2/1895 (n.Q 

5), ao Diretor da Instrução Pública, sobre a alu
na Amélia Garcez de Barros. 

6.2 - Of. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da-

tado de 23/2/1895 (n.Q 21), sobre a professora, 
d. Horminda da Fonseca, que tomou posse e en
trou em exercício na Escola Modelo, dia 7 de fe
vereiro. 

6.3 - Of. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, data-
do de 1/3/1895 (n.Q 33), sobre a matrícula de 
Alice Silvina Ávila de Macedo na Escola Normal. 

6.4 - Of. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da-
tado de 21/8/1895 (n.o 90), acusando o recebi
mento do Of. n.Q 175 de 19 de agosto, pclo qual 
foi transmitida a circular do Pedagogium da Ca
pital Federal. Esta circular tinha a finalidade de 
convidar a Diretoria da Escola Normal de São 
Paulo para concorrer, com o que possuisse em re
lação ao ensino, para a exposição de dezembro. 
Diz o Diretor que tomará as devidas providências 
a fim de que a Escola possa atender a tão hon
roso convite. 

6.5 Of. de Gabdel Prestes a Arthur Guimarães, da
tado de 23/10/1895 (n.o 108), enviando orçamen
to da Escola Normal para 1896. 

6.6 - Of. de Rita Eustachio Pinto e Silva, professora da 
primeira escola complementar da Capital, pedin
do prorrogação de licença para continuar trata
mento de SIllude. Datado de 4/5/1895. 

7. Documentos referentes ao ANO 1896: 
7.1 Of. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da
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da mobília escolar que foi por ele enviada ao al
moxarifado da Instrução Pública do Estado. 

Df. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da
tado de 9/3/1896 (n.o 20), diz que está enviando 
ao almoxarifado onze caixões com material esco
lar. 

7.2 - Df. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da-
tado de 4/3,/1896 (n.o 16), remetendo relação dos 
professores públicos licenciados pelo Governo, ma
triculados na Escola Normal 
1.° ano 2 masco 2 fem. 4 t1. 
2.° ano 1 masco 1 tt. 
3.° ano 2 fem. 2 tt. 
4.° ano 4 fem. 4 tt. 
Total 3 masco 8 fem. 11 t1. 

7.2. 1 Df. de Gabriel Prestes a Arthur Guimarães, da
tado de 30/3/1896 (n.o 30), diz ter omitido da lis
ta dos professores públicos os nomes de Antônio 
Alves Aranha e João Lourença Rodrigues, matri
culados no 4.0 ano da Escola. 

7 . 3 - Df. de Gabriel Prestes a Thomaz Paulo do Bon-
successo Galhardo, Diretor Geral da Instrução, da
tado de 7/4/1896 (n.o 34), diz que a Congregação 
decretou a perda de ano de Maria dos Santos Bra
ziliense, do 1.0 ano da Escola, por ter dado 23 
faltas não justificadas na aula de português. No 
verso deste Df. informa-se que esta professora pe
diu licença para voltar ao exercício do seu cargo 
e ser dispensada de frequentar a Escola Normal. 

7.4 Df. de Gabriel Prestes a Thomaz P. B . Galhardo, 
datado de 17/7/1896 (n.o 73), sobre a professora 
Amélia Garcez de Barros, aluna do 3.0 ano da 
Escola Normal, que foi reprovada em exame ex
traordinário de Astronomia elementar. 

8. Documentos que estão colocados na Lata 4 TR, n.O de Ordem 
5132, correspondente ao período (1890-1896), mas que per
tencem a outros períodos: 

8.1 - ANO 1880: 
8.1.1 - Do Diretor interino da Escola Normal, Vicente 

Mamede dt} Freitas, a Laurindo Abelardo de Bri
to, datado de 18/12/1880, 
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8.2 - ANO 1882: 

8.2. 1 - Of. de Godofredo Furtado ao Conselheiro F. de 
Carvalho Soares Brandão, Presidente da Provín
cia de São Paulo e Senador do Império, datado de 
9/11/1882, expondo suas razões para não aceitar 
o cargo de Diretor interino da Escola Normal. 

8 . 2 .2 - Of. de Carlos Botelho ao Secretário do Governo, 
datado de 1/9/1882, declarando aceitar substituir 
o professor efetivo de Química, Física e Língua 
Francesa da Escola Normal. 

8.3 - ANO 1883: 

8.3 . 1 - Of. de Vicente Mamede de Freitas ao Barão de 
Guajará, Presidente da Província, datado de 17/ 
12/1883, dando notícias dos exames realizados na 
Escola Normal. Narra ocorrências desagradáveis 
e pede que seja substituido. 

8.4 - ANO 1905: 

8.4.1 - Cópia do Parecer n.o 117 de 1905, datada de 20/ 
11/1905. 

8 .4 . 2 - Nota de F. Botelho dizendo que a 2. a secção da 
Diretoria do Interior nada pode dizer sobre deter
minado assunto porque a Escola Normal está fora 
das suas atribuições. 

8.5 - ANO 1906: 

8 .5 . 1 - Cópia da Secretaria da Câmara dos Deputados, 
datada de 13/8/1906, com 7 páginas manuscritas, 
assinadas por Brazilio Ramos. 

11 

ARROLAMENTO DAS FONTES HISTÓRICAS PRIMÁRIAS 
E SECUNDÁRIAS DO MUSEU PEDAGóGICO CAETANO 

DE CAMPOS (1890-1963) 

A. Arquivo 
Gaveta 
Separador 
Pasta 

1 (*) 

2 
2 

10 
Documentos numerados de 1 a 66. 

Nota: Esta pasta foi destinada aos documentos re
ferentes a Antônio Caetano de Campos 

(*). - Conservamos, neste arrolamento do "Caetano de Campos", a nu
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1 . Doc. 1 - Foto de Caetano de Campos, com data de nasci
mnto (17/5/1844) e morte (12/9/1891). 

2. Doc. 2 - Idem Doc. 1. Possui tambem uma nota datilogra
fada sobre a morte de Caetano de Campos (sem 
autor especificado). 

3. Doc. 3 - Não conseguimos encontrar este Doc. na Pasta 10. 

4.Doc.4 - Não conseguimos encontrar este Doc. na Pasta 10. 

5.Doc.5 - Retrato de Caetano de Campos (sem data). 

6.Doc.6 - Nota datilografada sobre o Barão de Tautphoeus, 
com dados fornecidos por Salvador Rocco. 

7. Doc. 7 - Nota datilografada sobre Francisco Praxedes de An
drade Pertence, com dados fornecidos por Salvador 
Rocco. 

8.Doc.8 - Foto da fachada do prédio do I.E.C.C. (sem da
ta) . 

9. Doc. 9 - Cópia datilografada de Circular do Departamento 
de Educação, do Diretor Geral Sud Mennucci ao 
Delegado Regional do Ensino, sobre as homena
gens comemorativas do Centenário de Caetano de 
Campos. - Recorte do jornal "O Correio Esco
lar", do Primeiro Grupo Escolar de Marília, Ma
rília, 1/8/1944. 

10. Doc. 10 - Sobre a comemoração do centenário do ensino nor
mal. Homenagem a Caetano de Campos, feita pe
la A. A . A ., presidida pelo sr. Rômulo Pero. 

11 . Doc. 11 - Retrato do busto de Caetano de Campos, homena-
gem prestada no centenário do seu nascimento. 

12.Doc.12 - Idem Docs. 11 e 13. 

13.Doc.13 - Idem Docs. 11 e 12. 

14. Doc. 14 - Artigo do prof. Ataliba de Oliveira sobre Caeta
no de Campos, publicado no "Correio Paulistano", 
16/9/1939. A continuação deste artigo tambem es
tá neste Doc. mas sem indicar a data de publica
ção. 

15. Doc. 15 - Recortes de artigos sobre Caetano de Campos, da
tados de 1939, comemoram o 48.0 aniversário da 
sua morte. - "Folha", 10/9/1939. - "Estado de 
São Paulo", 10/9/1939. - "Estadinho", 11/9/ 
1939. 

16.Doc.16 - Homenagem ao Dr. Caetano de Campos, "Diário 
Popular". 18/5/1940. 
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17.Doe.17 - "Homenagem à Memória de Caetano de Campos", 
artigo publicado no "Correio Paulistano", 13/9/ 
1940. 

18.Doc.18 - "Folha da Manhã", 12/9/1941. Carolina Ribeiro 
fala sobre a personalidade de Caetano de Campos. 

19. Doc .19 - "Romaria ao túmulo de Caetano de Campos", ar
tigo publicado na "Folha da Noite", 12/9/1941. 

20. Doc. 20 - Oração de um aluno do curso primário da Caeta
no de Campos, junto ao túmulo do ilustre diretor 
(datilografada). Não indica data e nome do aluno. 

21. Doc. 21 "Homenagem à Memória de Caetano de Campos". 
artigo publicado no "Diário da Noite", 12/9/1941. 

22.Doc.22 "Homenagem à Memória de Caetano de Campos", 
artigo publicado no "Estado de São Paulo", 13'/9/ 
191. 

23 . Doc. 23 - Foto da mesa que presidiu a sessão comemorativd 
do 50. o aniversário da morte de Caetano de Cam
pos. 

24.Dcc.24 - Homenagens prestadas a Caetano de Campos. Re
co~tes de jornais. Não indicam data e nome dos 
jornais. 

25.Doc.25 - Idem Doc. 24. Artigo da "Folha da Manhã", 13/ 
9/1941. 

26.Doe.26 - "Há meio século", artigo publicado no "Correio 
Paulistano", assinado por Bueno de Azevedo Fi
lho. Não indicam a data. 

27.Doc.27 "Caetano de Campos", artigo publicado no "Diá
rio Popular", 11/9/1941. Não indicam autor. 

28. Doc. 28 - Manuscrito, com oito páginas, de autoria de Hele
na Prestes Barra. 

29. Doc. 29 - Homenagem a Caetano de Campos. Artigos do 
Jornal "Diário Popular", 21/2/1940 - e 21112/ 
1939. 

30. Doc. 30 - Trechos do Relatório de Caetano de Campos, de 
1890. Datilografado. 

3·1.Doc.31 - "A última receita dp Dr. Campos", por Salvador 
Rocco. - e Recorte impresso; não indicam data 
e nome do jornal. 

32. Doe. 3'2 - Idem ao Doc. 31. - Indicam que o artigo é da
tado de 13/6/1944, mas não dizem o nome do 
jornal. 

33. Doc. 33 - Reportagem de Audálio Dantas sobre a mais an
tiga farmácia de São Paulo, "O Veado de Ouro", 
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poso Artigo publicado na "Folha da Manhã", 
16/3/1958. 

34.Doc.34 - Artigo da "Folha da Manhã", de 18/5/1944, so
bre o centenário da morte de Caetano de Campos. 

3'5.Doc.35 - Discurso de Rubião Meira, no dia 17/5/1944, por 
ocasião das Icomemorações realizadas (datilografa
do, 9 páginas). 

36.Doc.36 - Foto do Museu Caetano de Campos com comen
tários sobre o seu centenário. 

37 . Doc. 37 - Idem Doc. 62. Artigos publicados no "O Estado 
de São Paulo", 17/5/1944, p.3. - "Caetano de 
Campos", por João Lourenço Rodrigues (Carta 
aberta ao ProL Sud Mennucci). - "Caetano de 
Campos - o Médico", por Salvador Rocco. -
"Caetano de Campos e &angel Pestana", por Moa
cir Campos. 

38.Doc.38 - "Centenário de Caetano de Campos", artigo publi
cado no jornal "A Noite", 28/4/1944. - Fotos 
do Colegio Tautphoeus, à rua do Riachuelo, esquina 
da rua dos Inválidos. - Foto do Primeiro Go
verno Republicano do Estado de São Paulo. -
Comentários sobre Caetano de Campos, com dados 
biográficos. - Recorte de artigo do jornal " A 
Noite", 16/5/1944. 

39. Doc. 39 - "Centenário do nascimento de Caetano de Cam
pos", artigo sem data e indicação do jornal. 

40.Doc.40 - "Caetano de Campos", por João C.Caldeira Fi~ 
lho. Artigo sem indicação de data e nome do jor
nal. 

41.Doc.41 - 'Centenário do nascimento de Caetano de Cam
pos", artigo publicado no "Correio Paulistano", 
18/5/1944. - "O centenário no nascimento de 
Caetano de Campos foi ontem comemorado sole
nemente", artigo publicado no "Diário da Noite", 
18/5/1944. 

42. Doc. 42 - "Centenário de Caetano de Campos", artigo pu
blicado no "Diário da Noite", 17/5/1944. - "Se
mana Caetano de Campos", notas do "Correio 
Escolar", Marília, 4/6/1944 (vide Doc.9). -
"Um fato inédito na vida de Caetano de Cam
pos", relatado pelo Barão Ramiz Galvão. Não in
dicam nome e data do jornal. - "Df. Antônio 
Caetano de Campos" (biografia), por Francisco 
Bravo, aluno do 4.° ano C. - "Um grande edu
cador", por Lúcia A. Lucena, aluna do 4.° 
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B. - "Ao Dr. Antônio de Campos" por José Bo
nifácio de A. e Silva, poesia (1873'). 

43.Doc.43 - "Caetano de Campos", por Maria Aparecida B. 
Neves. Não indicam data e nome do jornal. 

44.Doc.44 - "Homenagem à Memória de Manoel C. de Cam
pos, Paladino da Instrução Pública". Não indicam 
autor, data e nome do jornal. Trata-se de engano, 
mais que evidente, a troca de Antônio por Manoel 
C. de Campos. Existe no próprio Doe. um ponto 
de interrogação. 

45.Doc.45 - "Centenário de Caetano de Campos", artigo data
do de 3/6/1944. Não indicam data e nome do 
jornal. 

46. Doe.46 - Recortes de jornais: 
"Caetano de Campos", jornal "Estado de São Pau
lo", 18/5/1944. - "Caetano de Campos", "Fo
lha da Noite", 17/5/1944. - "Comemora-se o 
centenário de Caetano de Campos", "Diário Po
pular", 17/5/1944. 

47.Doc.47 - Recortes de jornais: 
"Caetano de Campos", "Correio Paulistano", 17/ 
5/1944. - "Homenagens a um grande educador". 
Não indicam nome e data do jornal. 

48.Doc.48 - Recortes de jornais: 
"Educação e Pedagogia", artigo publicado na "Fo
lha da Manhã", 17/5/1944. - "Centenário do nas
cimento de Caetano de Campos", artigo publicado 
na "Folha de Manhã", 17/5/1944. - "Centená
rio do nascimento de Caetano de Campos", Não 
indicam nome e data do jornal "Comemora-se o 
centenário do nascimento de Caetano de Campos", 
artigo publicado no jornal "A Noite", 17/5/1944. 

49.Doc.49 - Idem ao Doc.48 quanto ao artigo do jornal "A 
Noite". - "Centenário de Caetano de Campos", 
artigo do jornal "Diário da Noite", 17/5/1944. 

50.Doc.50 - "Caetano de Campos", por Monçaide Ferreira. 
Artigo do jornal "Diário da Manhã", Ribeirão Pre
to, 1/6/1944. 

51. Doe . 51 - "No centenário de Caetano de Campos", por Ono
fre Penteado Júnior. Artigo do jornal "Diário de 
São Paulo", 17/5/1944. 

52. Doc. 52 - Recorte de uma Revista (Não especificada), que 
possui notas e foto de Caetano de Campos. -
"Dr. Antônio Caetano de Campos", 
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53 . Doe. 53 - Não encontramos este Doe. na Pasta 10. 
54. Doe. 54 - Trabalho da Aluna Eugênia Franco Silva sobre 

Caetano de Campos. Programa das solenidades rea
lizadas em homenagem ao educador Caetano de 
Campos, 17/5/1958. 

55. Doc. 55 - Duas fotos de alunos e docentes da "Caetano de 
Campos" datadas de 1219/1960. 

56. Doc. 56 - Homenagem ao Dr. Caetano de Campos. - Re
cortes da "Folha", 18/5/1960. - Recorte da Re
vista "Nosso ESforço", ano XXIV, n.os 1 a 4, mar
ço-abril-maio-junho de 1960, com biografia do Dr. 
Caetano de Campos. 

57. Doc. 57 - Nota do falecimento do Dr. Casper de Campos 
Varella. 
- Notícia do "O Estado de São Paulo", 27/9/ 
1949. O Dr. Varella foi doador da "última recei
ta do Dr. Campos". 

58.Doe.58 - Notícia da morte de d.JÚlia OIympia de Campos 
Andrada filha de Caetano de Campos. Jornal "O 
Tempo", 8/5/1955. 

59.Doe.59 - Uma foto sem data (é uma das fotos do Doc.55). 
60. Doc. 60 - Notas manuscritas do Professor Honorato Faustino 

de Olliveira, sobre um retrato que fez, em 1893, do 
Dr. Caetano de Campos, quando aluno do estabe
lecimento. 

61.Doc.61 - "Caetano de Campos", recortes do jornal "A Fo
lha", 17/5/1963'. Separador de livros com biogra
fia do Dr. Caetano de Campos. 

62.Doc.62 - Artigos do "Estado de São Paulo", 17/5/1944. 
Idem Doe. 37. 

63. Doc. 63 - "Caetano de Campos", por João Caldeira Filho. 
Artigo do jornal "O Estado de São Paulo", 6/6/ 
1944. 

64 . Doc. 64 - Dados sobre a biografia do Dr. Caetano de Cam
pos (datilografados). Não indicam autor e data. 

65. Doc. 65 - Vide docs. 12 e 13. Fotos de monumentos ao Dr. 
Caetano de Campos. 

66. Doc. 66 - Discurso de autoria do Dr. Caetano de Campos 
(datilografia). Não possui indicações bibliográfi
cas. 
B. Arquivo 1 (*) 

Gaveta 11 

(*). - Conservamos, neste arrolamento do "Caetano de Campos", a nu
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Pasta 3 

Documentos numerados de 1 a 17 

1 . Doc. 1 "Novas instruções para o funcionamento do Ins
tituto de Educação Caetano de Campos", artigo pu
blicado na "Folha da Noite", 4/2/1952. 

2. Doc. "Provimento de cátedra no Instituto de Educação 
Caetano de Campos", artigo publicado no "Estado 
de São Paulo". 15/11/1959. 
Instituto de Educação, criada pela bi 861 de 27/ 
11/1950. 

3 . Doc. 3 - Anotação manuscrita sobre a Superintendência do 
Instituto de Educação, criada pela lei 861 de 27/ 
1111950. 

4. Doc.4 Organograma da "Organização dos cursos do Ins
tituto de Educação Caetano de Campos", em 1949 
(impresso) . 

5 . Doc. 5 Organogama do Instituto de Educação Caetano de 
Campos, pada 1956 (datilografado). 

6. Doc. 6 Pessal docente, discente, administrativo e demais 
funcionários do I.E.C.C., para 1956 (datilogra
fado) . 

7 .Doc. 7 - Idem Doc.5. 
8.Doc.8 - Idem Doc.6. 
9.Doc.9 - Projeto de lei n.O 1811 de 1963, que reestrutura e 

dá nova denominação ao Instituto de Educação 
Caetano de Campos. 

10. Doc. 10 - "Esgotada a capacidade de matrícula no Instituto 
de Educação Caetano de Campos", artigo publica
do na "A Gazeta", 9/3/1962. 

11 . Doc. 11 - "Os cegos e o ensino", artigo sobre a Caetano de 
Campos, artigo publicado na "Folha", 16/4/1961. 

12.Doc.12 - "Estudam em igualdade com crianças normais os 
ceguinhos e surdos-mudos", recorte de artigo de 
jornal. 
Não indicam a data e o nome do periódico. 

13'.Doc.13 - "Serviço Técnico de Educação Pré-Primária". Não 
indicam o livro do qual foi recortado o artigo. 

14.Doc.14 - "Normas para o ensino da Geografia ante a Lei 
de Diretrizes e Bases", artigo publicado no "Es
tado de São Paulo", 114/1962. 

15 .Doc.15 - "Vagas, eterno problema do Caetano de Campos", 

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973



- 1791 -

16. Doc. 16 - "Prédio próprio para o Instituto Caetano de Cam
pos", artigo publicado no "Diário de São Paulo", 
15/2/1959. 

17. Doc. 17 - Foto colorida da Sra. Maria Medeiros, Diretora da 
Divisão. 

'" . 
• 

INTERVENÇÃO. 
Do Prof. Odilon Nogut'ira de Matos (PUC.Campinas.SP). 

Indaga: 
1.0). - Se teria havido influência norte-americana (ligada ou 

não às missões protestantes) nas reformas do ensino realizadas em 
São Paulo, especialmente no que se refere ao ensino normal? 

2.°). - Até que ponto se pode falar numa influSncia positi
vista, considerando-se sobretudo a formação do próprio Caetano de 
Campos e, mais tarde, a de José Feliciano? 

E para concluir a intervenção, sugiro que se continui a pesquisa:, 
já iniciada, em tomo de Caetano de Campos." 

* * 
* 

RESPOSTA DA PROFESSORA MARIA APARECIDA ROCHA 
BAUAB. 

AJO Prof. Odilon Nogueira de Matos. 
Respondeu: 
"1. - Como sabemos, Rangel Pestana foi o mentor da primei

ra reforma do ensino normal paulista, no período republicano, como 
o qualifica P. de Moraes. Pestana, como C. de Campos, estava li
gado, pelos seus interesses educacionais a João Kopke (convidado a 
ser diretor da E. Normal antes de Caetano) e a Horácio Lane e, por
tanto, à Escola Americana. Miss Browne e Maria Guilhermina ti
nham formação pedagógica americana. A influência americana não 
pode ser negada. No .entanto, ela não excluiu outras influências, 
igualmente importantes, como Froebe1, Pestalozzi, Spencer, etc. No 
nosso trabalho sobre a Reforma de 1890 procuramos esclarecer este 
ponto, com base no Arrolamento que agora apresentamos. 

2. - A influência do positivismo na Escola Normal é sentido 
no Império. com Silva Jardim, Cypriano de Carvalho e Godofredo 
Furtado, principalmente. Estes professores, por razões diversas, to
das de carater ideológico, não permaneceram na Esco~a até a Pro
clamação da República. No entanto, G. Furtado concordou em re
tornar à Escola, em 1890, pois haviam desaparecido os motivos an
teriores pelos quais solicitara demissão, em solidariedade com C. de 
Carvalho. Estamos estudando agora o positivismo na Escola Nor
mal da República, sob a Diretoria de Caetano de Campos (1890-
1891), por isto pesquisamos, em profundidade, o papel de José Fe
liciano de Oliveira, que pertence a outro período." 

Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História  – ANPUH •  Belo Horizonte, setembro 1973


	ÍNDICE
	BAUAB, Maria Aparecida Rocha. Arrolamento de fontes primárias e secundárias do Ensino Normal no Estado de São Paulo (1890-1963). In: SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 7., 1973, Belo Horizonte. Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. A cidade e a História. São Paulo: [FFLCH-USP], 1974. v. 3, pp. 1765-1791.
	INTERVENÇÃO/DEBATE
	Intervenções
	MATOS, Odilon Nogueira de. Arrolamento de fontes primárias e secundárias do Ensino Normal no Estado de São Paulo (1890-1963). In: SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 7., 1973, Belo Horizonte. Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. A cidade e a História. São Paulo: [FFLCH-USP], 1974. v. 3, p. 1791. Intervenção do simposista.

	Respostas às intervenções
	BAUAB, Maria Aparecida Rocha. Arrolamento de fontes primárias e secundárias do Ensino Normal no Estado de São Paulo (1890-1963). In: SIMPÓSIO NACIONAL DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA, 7., 1973, Belo Horizonte. Anais do VII Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. A cidade e a História. São Paulo: [FFLCH-USP], 1974. v. 3, p. 1791. Respostas às intervenções dos simposistas.






