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Resumo 

 

O objetivo deste texto é analisar como o impresso Revista de Pedagogia, editado pelos 

professores da antiga Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, percebe e propõe a formação do 

professorado secundário entre os anos de 1955 e 1967. Pretende-se investigar qual a proposta 

curricular na formação do professorado secundário por meio da Revista de Pedagogia e, mais 

especificamente, quais os conhecimentos e práticas necessárias para ser um “bom professor” 

secundário e compreender o conceito de educação tradicional e educação moderna neste 

período. Para tanto, esta pesquisa tem como fonte principal artigos do próprio periódico 

educacional, nos quais se faz uma análise de discurso levando em consideração a posição dos 

agentes de produção do conteúdo da Revista, para quem estes sujeitos produzem conteúdo e 

qual(is) o(s) lugar(es) ocupados por esses sujeitos produtores de conhecimentos, e que, 

posteriormente, tiveram seus artigos publicados nesse periódico educacional.   

 

Palavras chaves: Revista de Pedagogia, formação de professor, ensino secundário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

This text aims to analyze how the periodical Revista de Pedagogia, which was published by 

the professors of the former Discipline of General and Special Didactics of  the Philosophy, 

Sciences and Letters College of Universidade de São Paulo, perceive and propose  the 

secondary teacher educational development between the years of 1955 and 1967. We intend 

to investigate what is the curricular proposal on the secondary teacher educational 

development through Revista de Pedagogia and more specifically what are the necessary 

practices and knowledge for being a “good secondary teacher” and to understand the 

traditional education and modern education concept nowadays. Therefore, this research has, 

as main source, the educational periodical articles themselves, on which we make a speech 

analyzes tanking into consideration the Magazine content production agents position, who 

these people produce the content for, and what is (are) the place(s) occupied by these 

knowledge production subjects, and that, later, had their articles published on this educational 

periodical  
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Introdução 

 

 

Se educação é algo resultante da vida social em 

comunidade, por certo que uma revista aproximará, 

pelo espírito e pela inteligência, os nossos professores 

e educadores das mais longínquas plagas, e fará com 

que muitos pensem uma mesma idéia e façam outros 

também a pensar. 

(Onofre de Arruda Penteado Júnior, Revista de 

Pedagogia, 1955, p.1) 

 

Durante os anos em que lecionei e atuei como coordenadora pedagógica ou como vice-

diretora da Rede Pública Estadual em escolas de Ensino Fundamental ciclo II e Ensino Médio, 

pude perceber e sentir as enormes dificuldades dos professores quando estes se aventuram em 

enveredar pelo tortuoso caminho entre a teoria e a prática. Muitos deles recém-saídos da 

graduação não sabiam o que fazer com toda a teoria estudada frente aos estudantes que 

estavam ali para aprender. Este fato muitas vezes levava o docente à frustração, abandonando 

o interesse pela teoria e a reproduzir a metodologia de seus antigos professores. Apesar dos 

inúmeros cursos de capacitação oferecidos pelas oficinas pedagógicas e dos periódicos1 que 

as escolas freqüentemente disponibilizavam aos professores, não era percebida uma mudança 

de postura destes. Quantas vezes ouvi conversas nas HTPCs (hora de trabalho pedagógico 

coletivo) de docentes que iam a cursos apenas para não ter que “dar aula” naquele dia, e 

diziam que o “aprendido” nestes cursos de nada valia pois os ATPs (assistente técnico 

pedagógico2) não sabiam a realidade da sala de aula, ou ainda, que era impossível aplicar 

“aquilo” com aqueles alunos. E este fato não foi apenas constatado por mim: Gabriel Perissé 

(2004), em seu livro, escreveu que “há uma grande distância entre o que se escreve sobre a 

educação nos documentos do MEC e o que tem sido observado na prática educacional 

brasileira concreta” (p. X).  

                                                 
1 Segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), periódico é um tipo de 
publicação seriada, normalmente publicada com freqüência previamente definida, em fascículos sucessivos, 
caracterizada pela variedade de conteúdo e de colaboradores. São publicações de conteúdo técnico-cientifíco 
com informações baseadas em resultados experimentais podendo conter informações e/ou observações de cunho 
científico ou de divulgação emitindo opiniões que se apresentam sob a forma de revista, boletim, anuário, etc. 
(http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/Publica%E7%E3o%20Seriada, capturado  em 14/11/2007, às 16h08). 
2 O assistente técnico pedagógico é um professor designado pelo Dirigente de Ensino junto à Oficina Pedagógica 
e, entre outras exigências, este professor deve ser graduado na disciplina em que atua como ATP (Resolução SE 
– 12, de 11/12/2005). 
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Geralmente, em tais conversas, os docentes utilizavam sempre o jargão de que a escola 

de antigamente3 era melhor, pois “os alunos respeitavam os professores e aprendiam”. No 

conjunto dessa situação percebi que havia uma separação entre teoria e prática, prática esta 

muitas vezes “aprendida” na faculdade ou nos cursos de capacitação, mas que não chegava às 

salas de aula. Talvez fosse possível supor que a escola de antigamente fundamentava suas 

práticas nas teorias, portanto, como diziam os professores, a escola de antigamente era melhor 

que a escola de hoje. Mas será que todos esses problemas não teriam como base comum a 

formação do professor? Ou ainda, mais que a relação teoria e prática, não seria o real 

problema o cientificismo das disciplinas em oposição ao conhecimento pedagógico? 

 Diante destes questionamentos iniciei o mestrado com o objetivo de pesquisar 

modelos pedagógicos alternativos. No entanto, durante as aulas no primeiro semestre de 2006, 

tive contato com os estudos de Carvalho sobre a imprensa educacional.  Estes estudos 

fizeram-me perceber a importância do impresso como objeto e fonte de estudo, relevância 

esta que foi balizada por Biccas e Carvalho (2000)  

 

deslocar o olhar do historiador da educação dos modelos pedagógicos 
(tenham eles o caráter de leis, regulamentos, preceitos, doutrinas ou sistemas 
pedagógicos) para a multiplicidade dos dispositivos materiais em que se 
inscrevem, como produtos culturais determinados (p.63). 
 

 Perante estas novas constatações tive contato com o periódico educacional Revista de 

Pedagogia, criado por professores da antiga Cadeira de Didática Geral e Especial da 

Universidade de São Paulo (USP)4, fundado no ano de 1955 e publicado até o ano de 1967. 

Por meio da leitura deste periódico percebi que as preocupações com as práticas do professor 

secundário5 em sala de aula não eram recentes, e que a Revista, escrita e editada por 

professores da seção de Didática da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP (FFCL-

USP), tinha como finalidade “ser elemento de ligação entre a Faculdade e seus ex-alunos e ser 

órgão de informação e atualização de professores não formados pela faculdade” (Penteado 

Júnior, 1955, 1). 

                                                 
3 Em nenhum momento, em suas falas, os professores definem uma data para este antigamente. 
4 Com o decreto - Lei Estadual nº. 52.326 de 16/12/1969, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da qual a 
Cadeira de Didática Geral e Especial da USP fazia parte, será extinta e os cursos superiores em Educação farão 
parte da Faculdade de Educação da USP, que também ficou encarregada dos cursos de Licenciatura. Assim, a 
Faculdade educação constituiu-se de três departamentos: 1) Administração Escolar e Economia da Educação; 2) 
Filosofia da Educação e Ciências da Educação; 3) Metodologia de Ensino e Educação Comparada. (conforme 
portaria nº 1023, de 15/01/1970) (Katsios, 1999). 
5 O ensino secundário corresponde hoje ao Ensino Fundamental ciclo II e ao Ensino Médio. 
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 Se a Revista de Pedagogia, editada entre os anos de 1955 e 1967, já se preocupava 

com a formação do professor, se ela tinha como seus principais redatores os professores da 

Seção de Didática da FFCL da USP, os quais eram responsáveis pela formação do professor 

secundário6, nesse caso qual o currículo que esses professores/redatores da Revista de 

Pedagogia propunham aos professores secundários nesta época? O que eles consideravam 

como inovações que poderiam mudar o perfil deste professor? Ou ainda, qual perfil de 

professor secundário era proposto por este periódico?  

 Diante destas questões, optei por investigar o que a Revista de Pedagogia propunha 

como formação do professorado nas décadas de 1950 e 1960 e os elementos chaves para a 

compreensão deste tema são: organização do ensino secundário nas décadas de 1950 e 1960, 

as inovações pedagógicas deste período, a Cadeira de Didática Geral e Especial da 

Universidade de São Paulo, o Colégio de Aplicação da USP e a história da formação dos 

professores. Elementos estes que serão mais explicados no primeiro capítulo desta 

dissertação. 

  Inicialmente, para uma revisão bibliográfica, busquei informações sobre estudos deste 

periódico, mas não encontrei nenhum trabalho mais detalhado sobre o impresso em questão. 

Os estudos encontrados não focaram diretamente a Revista de Pedagogia. Como exemplo, 

tem-se a dissertação de Torezin (2006) que utilizou alguns artigos da Revista para 

compreender como a noção de interesse tem sido tratada pela educação brasileira. Outro 

exemplo é a dissertação de Braghini (2005), a qual não utilizou a Revista como fonte, pois sua 

fonte era outro periódico, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), mas utilizou 

alguns artigos da Revista de Pedagogia como consulta, para mostrar que havia uma tendência 

"modernizante" no âmbito da qualidade de ensino.  

 Desta forma, dei preferência por investigar o ciclo de vida este periódico (Catani & 

Bastos, 1997), para compreender as informações vinculadas quanto à formação de 

professores, uma vez que, conforme o exposto, a Revista de Pedagogia foi criada pelos 

professores da Cadeira de Didática Geral e Especial da Universidade de São Paulo, sendo eles 

os responsáveis pela a maioria dos artigos. 

 Segundo Catani e Bastos (1997), a investigação sobre o ciclo de vida de um periódico, 

ou seja, sua “duração, periodicidade, agentes responsáveis, colaboradores, recorrências e 

predominâncias temáticas” (p. 15), possibilita o fornecimento de dados para a “localização de 

                                                 
6 “O decreto lei nº 1.190, de 04 de abril de 1939, dispôs em seu artigo 51: ‘a partir de 1 de janeiro de 1943 será 
exigido: a) para o preenchimento de qualquer cargo do magistério secundário ou normal, em estabelecimento 
administrado pelos poderes públicos ou por entidades particulares, o diploma de licenciado correspondente ao 
curso que ministre o ensino da disciplina a ser lecionada’” (Katsios, 1999, p.39). 
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informações para pesquisas sobre história da educação, das práticas ou das disciplinas 

escolares e dos sistemas de ensino” (p.11). 

 Para esta análise, que tem o intuito de desvendar a proposta curricular que perpassa os 

artigos sobre a formação dos professores é importante ter como perspectiva o processo de 

“fabricação de currículo”, pois este 

 

 (...) não é um processo lógico, mas um processo social, no qual convivem 
lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes 
sociais menos “nobres” e menos “formais”, tais como interesses, rituais, 
conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle, 
propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, à raça, ao 
gênero (...). O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de 
conhecimentos considerados socialmente válidos (Silva, 1998, p.8, grifos do 
autor). 

 

 Conseqüentemente, o currículo não será entendido no seu sentido “clássico”, ou seja, 

como conteúdo das disciplinas, mas sim compreendido como um lugar de disputa, de conflito, 

lugar onde se forja a identidade (Silva, 1998).  

 A análise de currículo proposta busca compreender como os autores/editores da 

Revista de Pedagogia propõem cunhar uma outra identidade no professor secundário entre os 

anos de 1950 e 1960. Levando em conta que a Revista de Pedagogia foi criada pelos 

professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, responsáveis pela formação 

do professorado paulista, e ainda que a Faculdade era o lugar privilegiado na formação de 

professores secundários. 

 Segundo Chervel (1990), a função educacional docente é o pivô da história de ensino, 

pois a escola, mais do instruir, tem a função de educar, e em cada época, a escola é tributária 

das finalidades que constituem a aculturação de massas a que ela se determina. Portanto, 

investigar historicamente a identidade da formação do professor faz com que se revelem as 

finalidades educacionais do período e como estas finalidades são impostas aos próprios 

professores por meio dos conhecimentos e práticas que adquirem no decorrer de sua 

formação. 

 Como já foi dito, o objetivo geral da pesquisa é analisar a proposta curricular na 

formação do professorado secundário segundo a Revista de Pedagogia. Deste objetivo geral 

decorrem os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Verificar quais os conhecimentos e práticas necessárias para ser um “bom professor” 

secundário;  
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2. Compreender o conceito de educação tradicional e educação moderna na visão deste 

periódico. 

 

 O Instituto de Educação, em sua breve existência (1933-1938), era responsável pela 

formação pedagógica do professor, enquanto a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP visava à formação científica7. Mas quando o Instituto foi extinto, em 1938, e os seus 

professores passaram a integrar o quadro da Faculdade de Filosofia, o aprendizado das 

Didáticas passou a ser considerado supérfluo (Castro, 1992, p.234) e os alunos tinham a idéia 

de que para ensinar bastava conhecer bem a matéria e manter a disciplina (Castro, 1992, p. 

235). Portanto, parto da hipótese que a Revista de Pedagogia, editada pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da USP, a princípio supunha uma formação para professores 

específica, que era chamada de pedagógica. 

 Esta hipótese foi possível porque a Revista de Pedagogia era mantida e orientada 

pelos professores da Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade (a maioria lecionara 

no extinto Instituto), e que possivelmente os aspectos pertinentes à formação pedagógica 

publicada na Revista de Pedagogia foram suprimidos ou deixados em segundo plano a partir 

do momento em que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP passou a controlar a 

formação de professores, já que este último órgão “parece ter entendido ser a sua missão mais 

importante à formação de cientistas, pesquisadores nos vários campos do saber, do que o 

preparo de docentes para os cursos de nível médio” (Castro, 1992, p. 234).  Portanto, o 

conteúdo da Revista de Pedagogia nesse período, e conseqüentemente, a instituição do 

currículo que foi publicado em suas páginas, poderia ser fruto dos embates entre formação 

pedagógica e formação científica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (FFCL-USP). 

 

1. Procedimentos Metodológicos 

 Segundo Duby (1993), o historiador deve, antes de tudo, buscar no arquivo o material 

de sua pesquisa. É no arquivo que ele definirá o seu objeto, só depois de descobrir seu objeto 

é que ele poderá questioná-lo. Desta maneira, a história constrói o seu objeto e coloca os 

acontecimentos em uma série, em um enredo que faça significado (Veyne, 1983).  

                                                 
7 A formação científica a qual os autores constantemente se referem vem a ser a especificidade de cada 
disciplina. 
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   Guiada por estas premissas, esta pesquisa busca entender a proposta curricular na 

formação dos professores nas décadas de 1950 e 1960, e para tanto, terá como principal fonte 

a Revista de Pedagogia e o seu ciclo de vida. 

 Foram criados dois bancos de dados: o primeiro com o objetivo de mapear o impresso 

com os seguintes campos:  

• Nome do autor,  

• Qualificação profissional, 

• Título dos textos,  

• Seção,  

• Número, 

• Ano, 

• Assunto 8 

• Observações. 

  O segundo banco de dados teve o intuito de pesquisar mais sistematicamente as fichas 

técnicas da Revista de Pedagogia, as categorias deste segundo banco de dados são: 

• Nome, 

• Função na Revista de Pedagogia, 

• Qualificação profissional, 

• Número da Revista, 

• Quantidade de páginas da Revista 

• Ano. 

Após a montagem destes bancos de dados, foi selecionado um corpus documental com 

56 artigos que se referissem ao Ensino Secundário brasileiro e que contivessem expressões 

que mencionassem a formação do professor, tais como: enriquecimento da habilidade do 

professor; formação do professor/docente; professor bem formado/instruído; o professor deve 

saber/conhecer; saberes para auxiliarem o professor; aperfeiçoamento/atualização de 

professores; valores e atitudes do professor; estudo do professor; formação pedagógica do 

professor; professores conhecem/ignoram; professores necessitam saber; indispensável a 

todos os educadores; insuficiente formação pedagógica; falta de preparo do professor; 

educadores conhecem/compreendem; preparação dos professores; importância do 

conhecimento por parte do professor.   

                                                 
8 As categorias assunto e observações contêm informações obtidas por meio da compreensão de cada artigo. 
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Além desse corpus documental, também foi selecionado como fonte o artigo de Roque 

Spencer Maciel de Barros9, também publicado na Revista, sob o título O ginásio da Utopia 

(1966, n. 22), por trazer informações específicas sobre o ensino secundário então idealizado. 

Após esta contabilização e seleção dos artigos, foram feitas as leituras e registros de 

evidências sobre a formação de professores, por meio de fichamentos. Nas fichas foram 

anotadas as seguintes informações: 

• Título, 

• Ano, 

• Número, 

• Autor, 

• Qualificação, 

• Proposta de currículo, 

• Conhecimentos e práticas necessárias para ser um “bom professor” 

secundário, 

• Conceito de Educação tradicional, 

• Conceito de Educação moderna, 

• Breve resumo. 

 

Para realizar esta pesquisa, foi utilizada a série completa da Revista de Pedagogia, de 

1955 a 1967. Estas fontes encontram-se no acervo da Biblioteca Reitora Nadir Gouvêa 

Kfouri, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Ao leitor menos atento, a Revista de Pedagogia pode passar a impressão de 

neutralidade, pois proporcionou métodos e procedimentos de aulas, com o intuito de torná-las 

mais eficazes e melhorar a aprendizagem do aluno. O conteúdo publicado praticamente não 

tomava partido nas grandes discussões políticas daquele momento (como, por exemplo, a 

discussão sobre a Lei de Diretrizes e Bases de 1961). Quase não havia em suas páginas 

discursos políticos ou ideológicos explícitos. Mas um olhar mais atento, como o do 

historiador, pode perceber que mesmo a ausência destas discussões indica uma intenção, e 

esta pode ser ideológica e/ou política. Nas palavras de Cury (2004): 

 

                                                 
9 Professor Catedrático de História e Filosofia da Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. 
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Também o não-dito se recobre do caráter latente, do encoberto que fala pelo 
silêncio. São vozes “presentes” no texto, contraditoriamente, pela sua 
ausência, percebida pelo leitor (p. 114). 
 

Portanto, a análise de discurso dos artigos selecionados foi feita levando em 

consideração a posição dos agentes de produção do conteúdo da Revista de Pedagogia, para 

quem estes sujeitos produzem conteúdo e qual(is) o(s) lugar(es) ocupados por esses sujeitos 

produtores de conhecimentos, e que, por fim, tiveram seus artigos publicados nesse periódico 

educacional.   

  Esta pesquisa, ao analisar o impresso Revista de Pedagogia, tem o interesse em 

descobrir a proposta curricular na formação do professorado secundário por meio da Revista 

de Pedagogia e, mais especificamente, quais os conhecimentos e práticas necessárias para ser 

um “bom professor” secundário. Assim, serão contemplados apenas os aspectos mais 

relevantes que atendam este objetivo.  

  Por fim, durante a pesquisa, ao questionar as fontes, não se pode perder a sua 

historicidade e deixar-se sucumbir às suas intenções e à sua lógica (Duby, 1993). Para tanto, é 

necessário reduzir ao máximo o campo das possibilidades e tentar ampliar o campo das 

provas (Ginzburg, 1989), em um controle rigoroso das fontes, analisando seus discursos e 

conteúdos. Ou, como disse Thompson (1981), o historiador buscará assim desvendar nas 

fontes o que ela traz de intencional e de não intencional, sendo estas “interrogadas[s] por 

mentes treinadas numa disciplina de desconfiança atenta” (p.38). 

 

2. Divisão dos capítulos 

 Esta pesquisa está dividida em três capítulos: 

 O primeiro capítulo abordará o ciclo de vida da Revista, evidenciando o que foi este 

impresso, como ele nasceu, sua publicação, sua periodização, suas principais transformações, 

a finalidade dos editores, como eram apresentadas as seções e qual o perfil do grupo que a 

compõe. 

O segundo capítulo buscará compreender como os autores entendiam a educação 

tradicional, e o que eles pregavam como educação moderna. 

 O terceiro capítulo procurará perceber quais as práticas e os conhecimentos, na visão 

dos autores/professores da Revista de Pedagogia, para ser um bom professor secundário e, 

desta forma, entender o currículo proposto para a formação destes professores. Por fim, para 

conceber qual a identidade do professor secundário que os autores pretendiam formar, será 
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relacionado o currículo proposto pelos autores com o que eles entendiam como uma educação 

moderna nas décadas de 1950 e 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

Capítulo I - A  Revista de Pedagogia - Uma velha idéia 

1.1 – O ensino secundário e a formação de professores. 

 A Revista de Pedagogia10 foi fundada por Onofre de Arruda Penteado Júnior, 

professor da Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), e foi a “concretização de uma velha idéia 

surgida entre os que trabalham junto à Cadeira de Didática Geral e Especial” (Penteado Jr., 

1955, p.1). 

  Para justificar a importância da FFCL-USP e da Cadeira de Didática Geral e Especial 

para a formação de professores e, conseqüentemente, compreender a pertinência da escolha 

deste periódico em questão para a investigação da “identidade” que se propunha ao professor 

secundário naquela época, faz-se necessário salientar dois fatores: deve-se fazer um recorte 

histórico localizando a posição legal do ensino secundário e como se dava a formação de 

professores daquele período. 

  A década de 1950 tem sido rotulada como a década dos “Anos Dourados” porque foi, 

na ótica do senso comum, uma época de redemocratização e desenvolvimento. Nesse período 

acreditava-se que a escola tinha o “poder de moldar a sociedade a partir da formação das 

mentes e da abertura de novos espaços de mobilidade social e participação” (Schwatzman, 

2000, p.69). A Educação estava organizada segundo as Leis Orgânicas de Ensino (ou 

organizadas pela Reforma Capanema), que foram um conjunto de reformas promulgadas por 

Gustavo Capanema quando ele foi Ministro da Educação e Saúde, durante o Estado Novo 

(1937-1945). 

 De acordo com a Reforma Capanema, o ensino primário passava a ter “conteúdo 

exclusivamente geral” (Cunha, 2000, p. 36), com quatro ou cinco anos de duração e 

destinava-se a todas as crianças de 7 a 12 anos11. Já o ensino médio era destinado a todos os 

jovens com mais de 12 anos e dividia-se em cinco ramos: secundário12, normal13, comercial14, 

industrial15 e agrícola16. Cada ramo dividia-se em dois ciclos, sendo o primeiro propedêutico 

ao segundo. O primeiro ciclo do ensino secundário dava direito a freqüentar qualquer ramo do 

segundo ciclo, mas o mesmo não acontecia com os outros primeiros ciclos profissionais, os 

quais eram preparatórios apenas para os seus respectivos segundos ciclos. Por exemplo, o 
                                                 
10 Com o intuito de facilitar a leitura, a partir de agora me referirei a Revista de Pedagogia apenas como Revista.  
11 Cf. Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946. 
12 Cf. Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942. 
13 Cf. Decreto-Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946. 
14 Cf. Decreto-Lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 1943. 
15 Cf. Decreto-Lei nº  4.073, de 30 de janeiro de 1942. 
16 Cf. Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946. 
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aluno que freqüentasse o primeiro ciclo do ensino industrial só poderia freqüentar o segundo 

ciclo do ensino industrial, não poderia mudar. Mas se o aluno freqüentasse o primeiro ciclo do 

ensino secundário ele poderia freqüentar o segundo ciclo de qualquer outro ramo: industrial, 

comercial, normal e agrícola. 

 Conforme informações de Cunha (2000), o ensino secundário objetivava formar as 

classes dirigentes do país e os “demais ramos do ensino médio tinham a finalidade de formar 

uma força de trabalho especificada para os setores da produção e da burocracia” (p.41).  

 Esta estrutura causava preponderância do ensino secundário sobre os outros ramos do 

ensino médio, problema este que a Constituição de 1946, promulgada após o fim do Estado 

Novo, transferiu com a proposição de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Até 

que os debates sobre a LDB não fossem concretizados pela sua promulgação pelo Congresso 

Nacional em 1961, a educação continuaria sob a égide da Reforma Capanema.  

 Durante estes 15 anos houve um intenso debate sobre os projetos que deveriam se 

concretizar na lei, mas, segundo Fonseca (2004),  

 

(...) as mudanças não se fizeram esperar. Apoiados pelas leis elaboradas no 
período do Estado Novo, a União e os Estados foram transformando a 
educação nacional por meio de decretos, portarias, instruções e circulares (p. 
27). 
 

Foram criadas duas leis: a lei nº. 1076 de 1950, que dava o direito de inscrição nos 

exames vestibulares de quaisquer faculdades aos concluintes do ensino comercial e também 

concedia o direito aos concluintes do primeiro ciclo de qualquer ramo do ensino 

profissionalizante de matricular-se no segundo ciclo secundário, desde que prestasse os 

exames das disciplinas de cultura geral; e a lei nº. 1821 de 1953, também conhecida como a 

lei de equivalência, pois previa a prestação de “exames de complementação”. Dessa forma, 

todos, em princípio, ficariam em igualdade de condições com os concluintes dos cursos 

clássico e científico17 para fins de inscrição em exames vestibulares. 

A partir do exposto, cabe ressaltar um pouco da história da formação de professores, 

principalmente no estado de São Paulo. A primeira experiência de formação universitária para 

professores no Brasil ocorreu entre 1934 e 1938 (Cf. Tanuri, 2000 e Evangelista, 2002), no 

Instituto de Educação da Universidade de São Paulo.  

  O Instituto de Educação da Universidade de São Paulo (IEUSP) foi criado em 1933, a 

partir da antiga Escola Normal Secundária da Praça da República (Beisiegel, 2003, p. 357). 
                                                 
17 O antigo Colegial (atual Ensino Médio) divida-se em clássico e científico. O Clássico correspondia às Ciências 
Humanas e o Científico às Ciências Exatas e Naturais. 
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Em 1934, o Instituto de Educação passou a integrar a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo por meio do próprio decreto de fundação da 

Universidade (Decreto estadual nº. 6.283, de 25 de janeiro de 1934) e em 1938, o Instituto foi 

extinto e convertido na Seção de Educação da Faculdade de Filosofia (Evangelista, 2002). 

 Segundo Katsios (1999), desde a extinção do Instituto até 1942, o curso de Pedagogia 

e os Departamentos de Letras, Filosofia, Geografia, História e Matemática foram instalados 

no prédio da Praça da República. Depois o curso de Pedagogia foi transferido para a Rua 

Alfredo Ellus, nº 301, e finalmente, em 1949, após a compra do prédio na Rua Maria Antonia, 

sob número 258, foi instalada a sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo e ali permaneceu até a sua transferência para a cidade 

Universitária do Campus Butantã.  

 O IEUSP, afirma Katsios (1999), era responsável pela formação de professores 

primários e secundários, além de técnicos de ensino (diretores e inspetores). Dessa forma, 

atendia aos interesses dos fundadores da USP18, pois estes combatiam a idéia de um ensino 

profissionalizante e defendiam uma “instituição dedicada à alta cultura, que realizasse a 

pesquisa livre e desinteressada” (Katsios, 1999, p. 31, grifos do autor). Ou seja, para os 

fundadores da USP, na universidade “deveria ocorrer o cultivo de todos os ramos do saber” 

sendo o foco de atuação centrado na “pesquisa científica e de alta cultura” (Katsios, 1999, 

p.32). Portanto, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) teve a função de 

proporcionar as devidas condições para o estudo de caráter geral, não profissional. Com esta 

orientação, os licenciados (magistério em nível superior), deveriam complementar seus 

estudos no IEUSP19. 

 Com a extinção do IEUSP, em 1938, e a sua conversão para a quarta seção da FFCL-

USP, a de Educação, esta passou a ser responsável pela formação dos licenciados. Mas em 

1939, conforme o Decreto Federal nº. 1.190, a FFCL-USP deveria ser enquadrada ao padrão 

oficial da Faculdade Nacional de Filosofia, criada no Rio de Janeiro, o que resultou no 

desaparecimento da Seção de Educação da organização da FFCL-USP, e acrescentou-se a 

seção de Pedagogia, “sendo que a formação dos licenciados ficou a cargo de uma nova seção 

de estudos, denominada Seção Especial de Didática” (Katsios,1999, p. 39). 

 Até 1946, a seção de Didática seria o único curso a ser admitido como profissional na 

USP. Naquele período vigorava o tradicional esquema “3 + 1”, no qual o aspirante à 

                                                 
18 O projeto de criação da Universidade de São Paulo foi elaborado por uma comissão composta por Júlio de 
Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Antonio de Almeida Jr., A. de Sampaio Dória, Agelisau A. Bitencourt, 
Vicente Rao, F. A. da Fonseca Telles, Cristiano Altenfender Silva e Henrique Rocha Lima (Katsios, 1999). 
19 Cf. artigo 5º, parágrafo terceiro do Decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934. 
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licenciatura após três anos de estudo, tornava-se bacharel, em algum dos diversos ramos 

específicos em que pretendesse lecionar no ensino secundário, mas o diploma de licenciado 

seria concedido após um ano a mais de estudos na Seção de Didática (Katsios, 1999). 

 Este esquema perdurou até 1946, quando ocorreu uma nova reforma nas Faculdades de 

Filosofia, reforma esta que ampliou o regime didático das Faculdades de Filosofia. Conforme 

estudos de Katsios (1999), 

 

(...) o diploma de licenciado ou bacharel seria conferido após quatro anos de 
estudos (artigo 2º). Os candidatos ao diploma de licenciado ou bacharel 
deveriam cumprir, nos três primeiros anos de curso, um currículo fixo de 
cadeiras (artigo 3º). (...) Na quarta série, os alunos deveriam optar, livremente, 
por duas ou três cadeiras ou cursos, entre os ministrados pela Faculdade. 
Quando aprovados teriam o direito ao diploma de Bacharel (artigo 4º). Se 
acrescentassem as cadeiras de Psicologia Educacional, Didática Geral e 
Especial ao seu currículo da quarta série, teriam o direito ao diploma de 
licenciado (p. 46). 
 

Novas mudanças ocorreram em 20 de dezembro 1961, quando após 13 anos de 

discussão foi aprovada a Lei nº. 4.024, que traçou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). A Lei acarretou em algumas mudanças na Universidade, propiciando a reforma dos 

Estatutos da Universidade de São Paulo, em 1962, “introduzindo a possibilidade de os ensinos 

e os cursos serem organizados em Departamentos” (Katsios, 1999, p. 160). Por conseqüência, 

a FFCL se organizou em 28 Departamentos, conforme regulamento que foi aprovado em 

16/03/196320. 

A partir desse regulamento foi criado o Departamento de Educação, composto por 

quatro cadeiras21, entre elas a de Metodologia Geral do Ensino, a qual foi uma ampliação da 

antiga cadeira de Didática Geral e Especial. Ou seja, “as disciplinas do setor de Metodologia 

Geral de Ensino, do Departamento de Educação, passaram a cobrir as funções da antiga Seção 

de Didática, para a formação dos licenciados” (Katsios, 1999, p.165). 

Segundo o Guia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 196622, até 1963, os 

cursos de Pedagogia e Didática estavam organizados de forma independente, mesmo tendo 

propósitos e conteúdos em comum. Somente com a criação do Departamento de Educação 

                                                 
20 Cf. processo 3660/63, fls. 96 a 136. Protocolo da FFCL-USP, Prédio da Administração, Cidade Universitária 
(Katsios, 1999, 161). 
21  Segundo Katsios (1999), as quatro cadeiras são: Administração Escolar e Educação Comparada; História e 
Filosofia da Educação; Metodologia Geral do Ensino; Orientação Educacional. 
22 O Guia foi elaborado pela Professora Maria José Garcia Werebe, mas o texto mencionado não constava de 
autoria. 



 

 

14 

ocorreu a devida unidade dos estudos no campo da educação, pois o curso de Pedagogia 

passou a ser de responsabilidade do Departamento em questão. 

 

1.1.1 - A origem do embate “pedagógico x científico” na FFCL.  

 De acordo com Bontempi Jr. (2001) e Castro (1992), uma vez incorporado à USP, os 

professores do Instituto tornaram-se professores na USP23 e continuaram suas pesquisas, 

formaram suas equipes com assistentes do ensino normal e, inclusive, alunos recém-formados 

nos primeiros anos da faculdade. Mas o aproveitamento de professores do Instituto causaria 

um mal estar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, suscitando o preconceito 

em relação às matérias pedagógicas. 

 Como diz Bontempi Jr. (2001),  

 

ainda que resultando na alegação de “inferioridade científica” dos assuntos 
pedagógicos de que se ocupavam as cadeiras oriundas do Instituto de 
Educação, a discriminação entre os professores pode ter sido alimentada por 
um sentimento de angústia dos “filósofos” diante da invasão de espaços e da 
conspurcação das vias legítimas de ascensão hierárquica pelos “pedagogos” 
(p. 200, grifos do autor). 
 

Este embate entre as disciplinas pedagógicas e a formação científica aconteceu por 

muito tempo, pois, como afirma Castro (1992), os alunos que 

 

(...) vinham dos demais cursos, (...) [estavam] convencidos de que era 
bastante conhecer bem a matéria para ensiná-la. No mais, alguns “macetes” 
transmitidos de professores mais antigos aos mais novos seriam suficientes 
para resolver seu problema máximo: manter a disciplina para poder ensinar, 
ou seja, discursar (p. 235, grifos do autor). 
 

Para Penteado Jr., catedrático da Cadeira de Didática, o problema do embate entre as 

disciplinas pedagógicas e científicas teve início com a separação da formação pedagógica do 

professor, feita no extinto Instituto de Educação e a criação da Faculdade de Filosofia 

organizada, portanto, “dentro do espírito da filosofia e das ciências naturais e físico-

matemáticas” (1963b, p. 3). Dessa forma, quando os professores foram transferidos para a 

                                                 
23 Foram transferidos os seguintes professores e assistentes para a FFCL-USP: Antonio Ferreira de Almeida 
Júnior (catedrático), Noemy da Silveira Rudolfer (catedrática), Olga Strehlneek (1º assistente), Celisa de Ribeiro 
Arruda (3º assistente), Fernando de Azevedo (catedrático), Achiles Arqueiro Júnior (1º assistente), Roldão Lopes 
de Barros (catedrático), Emílio Willens (1º Assistente Docente-livre), Milton da Silva Camargo Rodrigues 
(catedrático), Dora Caldeira de Barros Pastorino (1º assistente), José Querino Ribeiro (1º assistente), Onofre de 
Arruda Penteado Júnior (catedrático), Nelson da Cunha Azevedo (1º Assistente), Ernestina Giordano (1º 
assistente) (Cf. Evangelista, 2002, p. 136). 
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Faculdade de Filosofia foram recebidos “como gente intrusa, não encontrando a devida 

compreensão da necessidade de estudos pedagógicos na formação do professor. Para ensinar 

bastava conhecer bem a matéria” (Penteado Jr., 1963b, p. 3). 

Ainda segundo Penteado Jr., alguns professores se aposentaram, mas outros 

professores 

(...) optaram por cadeiras que não tivessem o qualificativo de educacional, 
porque desse modo se tornavam mais próximos dos cientistas que ali 
professavam, como se não fosse possível a ciência da criança em nível 
universitário (Penteado Jr., 1963b, p. 3).  

   

 Em um artigo do professor Milton da Silva Rodrigues24 (1959) na Revista de 

Pedagogia, ele criticou a pouca diferença que havia na Faculdade entre os currículos de 

bacharelado e licenciatura, mas não negou a necessidade de uma base comum entre o cientista 

e o professor, pois quando se ensina, para Rodrigues, o que se tem em vista é comunicar uma 

“cultura”. Entretanto, havia um ponto em que esses dois tipos de formação deviam se separar, 

formando dois currículos diversos, apenas com uma base comum. 

 Porém, segundo Rodrigues (1959), havia na FFCL-USP uma preocupação muito maior 

em formar o cientista, em cultivar desinteressadamente o conhecimento e “apenas 

subsidiariamente [preocupação] com a formação de professores secundários” (p. 23). Essa 

citação do professor Rodrigues confirmava o embate que havia entre as disciplinas 

pedagógicas e a formação científica, sempre em detrimento das disciplinas pedagógicas. O 

embate era percebido pelos alunos da Faculdade, como mostrou a citação acima de Castro 

(1992), fazendo com que as disciplinas pedagógicas sofressem o preconceito. 

 A FFCL-USP, conforme o artigo de Rodrigues (1959), ao permitir as duas finalidades 

do curso – a formação do cientista e do professor – na realidade visou apenas a primeira, pois 

os alunos não optaram pela segunda formação, mas sim fracassaram na primeira e, como 

perdedores, tornaram-se professores. 

 

 Ora, imagino que, dos formados pela Faculdade de Filosofia, dez por cento, se 
tanto, vão para a pesquisa e o ensino superior, contra noventa que se dedicam 
ao ensino secundário. Notem, agora, as conseqüências disto. Para começar o 
aluno que fica para professor secundário se sente um repudiado, um frustrado. 
Deveria ter dito, “para terminar”, porque, enquanto se acham na Escola, 
grande é o número dos alunos (de bons alunos, aliás) que pensam muito mais 
na matéria em si, do que no fato de que êles vão ter de ensiná-la a ginasianos 
freqüentemente broncos, em ambientes freqüentemente adversos (p. 23). 
 

                                                 
24 Professor Catedrático de Estatística, da FFCL-USP. 
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Contudo, foi possível perceber que alguns professores da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo tinham preocupação com a Didática, ou seja, 

não bastava saber o que ensinar, mas como ensinar. Essa preocupação com a metodologia de 

ensino se fez presente nas tentativas de modernização do ensino e atingiu não apenas a escola 

primária e média, mas também a formação de professores. 

 Foi no momento dos embates que aconteceu a criação do Colégio de Aplicação, pois 

para os professores da Didática, ele se tornaria o “laboratório” onde se faria as experiências 

inovadoras25, no intuito de aproximar a teoria e a prática, ou como disse Penteado Jr. 

 

A Educação e, principalmente, a Didática, como técnica de ensino, deve levar 
os atuais licenciandos, futuros professores, a refletir sobre questões ou 
problemas de ensino a partir de casos concretos, de problemas surgidos na 
realidade, a fim de que se comprovem, neguem ou se modifiquem os 
princípios gerias pregados pela Pedagogia nas cátedras (1958a, p. 1). 

  

1.1.2 - O Colégio de Aplicação 

 Segundo Warde e Ribeiro (1980), a sociedade brasileira urbano-industrial já não 

comportava mais a separação entre o intelectual e o manual, dicotomia típica de uma 

sociedade agrário-comercial, e ainda essa dualidade era inconcebível numa sociedade 

democrática. Portanto, as escolas e classes experimentais - como, por exemplo, o Colégio de 

Aplicação da USP - tinham o intuito de fazer a interlocução entre estes dois tipos de escolas 

(profissional e secundária), por meio de um currículo mais livre e flexível, com a participação 

dos alunos e integração das matérias. 

 O Colégio de Aplicação da USP foi criado em 13 de março de 1957 (Beisiegel, 2003, 

p. 363) com inspiração no Instituto J. J. Rousseau, em Genebra, a partir de um convênio 

firmado entre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e a Secretaria de Estado dos 

Negócios da Educação do Estado de São Paulo. Esta cedeu a seção autônoma do Colégio 

Estadual “Presidente Roosevelt” (que a partir daquela data passou a ser denominado Colégio 

de Aplicação) e todas as suas instalações e respectivos pertences, situado a Rua Gabriel dos 

Santos, nº. 30, em São Paulo, pelo prazo de cinco anos, para funcionar como o Colégio de 

Aplicação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 

 Deste modo, o Colégio passou a ser dirigido administrativa e tecnicamente pela 

Faculdade, por meio das seções de Didática e de Pedagogia26, sendo também utilizado para a 

                                                 
25 Segundo Ferretti, “inovar significa introduzir mudanças num objeto de forma planejada visando produzir 
melhoria no mesmo” (1980, p. 58). 
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prática de ensino e estágio dos licenciandos. Neste convênio, a Secretaria da Educação ficou 

responsabilizada pelas despesas relativas ao pessoal, material permanente, didático e de 

consumo.  

 Já a Faculdade, além da administração, foi também responsável por assegurar o direito 

ao término do curso secundário de todos os estudantes já matriculados no Colégio de 

Aplicação, e também passou a garantir o caráter experimental ao proporcionar os meios para o 

estudo e a renovação dos métodos (Revista de Pedagogia, 1958, pp. 25-28).  

 

 O Colégio, como centro de experimentação e demonstração pedagógica, 
visava a promover ensaios de renovação pedagógica do ensino secundário; 
estágios de observação e prática de ensino, estudos e investigações 
pedagógicas de professores e alunos da Faculdade de Filosofia; e 
aperfeiçoamento de professores do ensino secundário. O Colégio de 
Aplicação mantinha um Serviço de Orientação Pedagógica e um Serviço de 
Orientação Educacional, que atendiam à prática de ensino dos alunos das 
licenciaturas e à prática em orientação educacional dos alunos do curso de 
Pedagogia. Os serviços respondiam pela orientação pedagógica e educacional 
dos alunos do próprio Colégio e promoviam estudos e pesquisas nos 
respectivos campos de atuação (Beisiegel, 2003, p. 363). 
 

O nascimento do Colégio de Aplicação da USP seria uma vitória dos professores da 

Cadeira de Didática Geral e, por conseqüência, da própria Revista de Pedagogia, (não é por 

coincidência que o diretor e fundador da Revista de Pedagogia, Onofre de Arruda Penteado 

Jr., foi o primeito diretor do Colégio de Aplicação), a qual, como símbolo desta vitória, 

dedicou o nº. 7, de 1958, para divulgação do Colégio, com o objetivo de 

 

(...) fazer esta publicidade para o reconhecimento do grande público, de uma 
obra que se inicia sob os melhores auspícios, uma vez que se faz a custa da 
unidade de esfôrço entre a Secção de Pedagogia e a de Didática, de nossa 
escola, como também destas com as demais secções indiretamente 
interessadas no problema comum da formação do professor secundário, uma 
das finalidades da Faculdade de Filosofia (Revista de Pedagogia, 1958, p. 1).  

 

 Conforme explicitado no 1º Regimento Interno do Colégio de Aplicação, era seu 

objetivo, além dos previstos na legislação federal para o ensino secundário, promover 

 

I – Ensaios de renovação pedagógica do ensino secundário; 

                                                                                                                                                         
26 Esta estrutura permaneceu até 1962, quando ocorreram alterações na organização das seções de Pedagogia e 
Didática da Faculdade, quando então a administração do Colégio de Aplicação passa a ser exercida pelo 
Departamento de Educação (Warde, 1980). 
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II – Estudos, estágios de observação e investigações educacionais, por parte de 
professores, auxiliares de Ensino e alunos da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo; 
III – Estágios de observação e prática de ensino dos licenciados da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de São Paulo; 
IV – Aperfeiçoamento de professores de ensino secundário (Revista de 
Pedagogia, 1958, p. 69). 

 

 A renovação pedagógica do ensino secundário era uma das preocupações do Estatuto 

do Colégio, por meio da observação e experimentação de novos métodos. A Revista de 

Pedagogia, que tem como uma de suas grandes conquistas a instalação do Colégio de 

Aplicação, passou a ser a vitrine da divulgação destes novos métodos.  

 

1.2 - A Revista de Pedagogia 

 A Revista de Pedagogia nasceu na “era da Rua Maria Antonia”, ou seja, o período 

entre o final da década de 1950 até meados de 1969 (Castro, 1992, p. 237)  (e que também 

inclui o período de publicação da Revista de Pedagogia). Esta “era” acabou com a mudança 

dos cursos antes sediados nesta rua para a Cidade Universitária.  

 A Revista de Pedagogia era escrita e editada por professores da seção de Didática da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), e tinha 

como finalidade “A) - ser elemento de ligação entre a Faculdade e seus ex-alunos; B) - ser 

órgão de informação e atualização de professores não formados pela Faculdade e de seus ex-

alunos; C) – divulgar conhecimento educacional útil” (Penteado Júnior, 1955, p.1).  

 O referido periódico contou com 23 números publicados. O primeiro deles foi 

publicado em 1955 e o último, em 1967. A maioria de suas publicações tem periodicidade 

semestral, com exceção para aos anos de 1960, 1962, 1964, 1965 e 1967, os quais, por 

motivos não especificados pelo periódico, foram anuais.   

 

Quadro 1.1 

Apresentação da Revista de Pedagogia 

Ano Número Mês Periodicidade  Nº de seções Nº de páginas 

1955 1* Jan-Jun Semestral 7 119 

1955 2 Jul-dez Semestral 8 98 

1956 3 Jan-Jun Semestral 5 129 

1956 4 Jul-dez Semestral 3 193 

1957 5 Jan-Jun Semestral 5 126 
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Ano Número Mês Periodicidade  Nº de seções Nº de páginas 

1957 6 Jul-dez Semestral 6 103 

1958 7 Jan-Jun Semestral 3 101 

1958 8 Jul-dez Semestral 5 89 

1959 9 Jan-Jun Semestral 10 106 

1959 10 Jul-dez Semestral 10 141 

1960 11-12 Jan-dez Anual 7 191 

1961 13 Jan-Jun Semestral 5 94 

1961 14 Jul-dez Semestral 5 65 

1962 15 Jan-dez Anual 5 138 

1963 16 Jan-Jun Semestral 6 147 

1963 17 Jul-dez Semestral 4 102 

1964 18 Jan-dez Anual 4 141 

1965 19-20 Jan-dez Anual 7 296 

1966 21 Jan-Jun Semestral 7 154 

1966 22 Jul-dez Semestral 7 163 

1967 23 Jan-dez Anual 6 190 

Fonte: Revista de Pedagogia – 1955-1967 

* Os dois primeiros números de 1955 e 1956 foram apresentados como ano I vol. I nº 1 janeiro a 
junho, ano I vol. II nº 2  julho a dezembro; ano II vol. II nº 1 janeiro a junho e ano II  vol. II  nº 2, 
junho a dezembro, respectivamente mas a Revista do ano de 1957 foi registrada como ano III vol. III 
e nº 5 janeiro a junho. Portanto para melhor visualização, optei pela numeração adotada a partir de 
1957, ou seja, os números de 1955 e 1956, serão especificados como nº 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

 

A Revista contava também com duas edições especiais, assim classificadas pelos 

editores. Eram elas: o número 18, de 1964, sobre o ensino da Biologia, e os números 19 e 20, 

de 1965, sobre o Simpósio Ginasial Renovado. Houve ainda uma terceira edição que se pode 

classificar como monotemática, apesar dos editores não considerá-la, no registro na capa, 

como edição “especial”. Tratou-se do número 7, de 1958, cujo tema é a criação do Colégio de 

Aplicação. 

Como diz o editor Penteado Jr., 

 

O presente número da “Revista de Pedagogia” sai todo ele dedicado à 
organização do Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, da Universidade de São Paulo (...) pelo seu corpo de redatores achou 
de bom alvitre fazer publicidade para o conhecimento do grande público, de 
uma obra que se inicia sob os melhores auspícios (...) (1958a, p. 1). 

 

A Revista contou com 300 títulos distribuídos em 56 seções. Vários autores assinaram 

os seus artigos, tais como: Aída Costa, Amélia Americano Domingues de Castro, Arrigo 
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Leonardo Angelini, Darcy Ribeiro, Edna Chagas Cruz, Emília Viotti da Costa, Jesse D. 

Perkinson, Hygino Aliandro, Leônidas Hegenberg, Luis Pereira, Maria José Garcia Werebe, 

Oswaldo Frota-Pessoa, Roque Spencer Maciel de Barros, entre outros27.  

A análise da totalidade da série da Revista e o cruzamento com informações referentes 

ao mesmo período sobre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo, permitiram a sua periodização em dois momentos distintos. O primeiro foi o momento 

de seu nascimento até o número 16 do ano de 1963, que aqui será classificado como 

institucional. O segundo foi marcado pela aposentadoria do professor Onofre de Arruda 

Penteado Júnior e o fim da Seção de Didática Geral e Especial28, ficando esta subordinada à 

Cadeira de Metodologia Geral do Ensino, do recém criado Departamento de Educação. A 

partir deste, momento o professor Onofre, mesmo aposentado, passou a assinar o editorial da 

Revista como “diretor proprietário” (número 17 do ano de 1963) e Edna Chagas Cruz passou 

a cumprir a função de diretor responsável, juntamente com o cargo de tesoureira. 

 Esses dois períodos se justificam principalmente pelas mudanças na Universidade de 

São Paulo, instituídas com a Reforma dos Estatutos em 1962, resultando na aprovação do 

novo regulamento em 16/03/1963. Não podemos afirmar que a aposentadoria do Professor 

Onofre esteja relacionada com tais mudanças, mas também não podemos deixar de perceber o 

fato como um indício que pode tê-las provocado, uma vez que, como já foi dito, a cadeira de 

Metodologia Geral do Ensino passou a ter a função da antiga cadeira de Didática Geral e 

Especial, cujo catedrático era o Professor Onofre. 

 Cabe ressaltar que tais alterações ocasionaram grandes modificações também no 

Colégio de Aplicação (o qual anteriormente era de responsabilidade das Seções de Didática e 

Pedagogia da FFCL-USP), principalmente em sua estrutura administrativa, sendo que este 

passa a ser de responsabilidade de Departamento de Educação, principalmente das Cadeiras 

de Orientação Educacional e Metodologia Geral do Ensino. 

 Conforme informações de Warde (1980), o Colégio de Aplicação foi extinto em 1969 

em decorrência de problemas “que foram fermentados ao longo desse período [1962-1966] e 

que emergem de forma definitiva no ano de 1967” (p. 118). Os pormenores quanto a estes 

problemas não serão expostos aqui. Basta compreender que as alterações ocorridas na FFCL-

USP atingiram diretamente a Cadeira de Didática, assim como a sua maior conquista, ou seja, 

o Colégio de Aplicação. Portanto, tal fato pode ser sentido nos registros da Revista de 

                                                 
27 Para ver um quadro geral sobre o perfil dos autores da Revista de Pedagogia, ver Quadro 1.5. 
28 Cf. Regulamento da Universidade de São Paulo, aprovado em 16/03/1963. (Katsios, 1999, p. 161) 
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Pedagogia, uma vez que ela estava intimamente ligada à FFCL e ao Colégio de Aplicação. As 

alterações sofridas pela Revista serão tratadas mais adiante. 

 

QUADRO 1.2 

Diretor responsável nas duas fases da Revista 

Ano Número Diretor Responsável 

1955 -1963 01 - 16 Onofre de Arruda Penteado Júnior 

1963 - 1967 16 - 23 Edna Chagas Cruz 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 – 1967 

 

 Segundo Evangelista (2002), Onofre de Arruda Penteado Júnior, Professor Normalista, 

concorreu ao cargo de catedrático no terceiro concurso ocorrido para o preenchimento do 

cargo no ano de 1935, realizado no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo 

(IEUSP). No concurso ele obteve 135 pontos e assumiu em 1937 a 8ª Cadeira de Metodologia 

do Ensino Primário desta instituição, mas “antes disso fora nomeado, em comissão, para 

Assistente, por sugestão do diretor” (Evangelista, 2002, p. 126). 

 Quando o IEUSP foi extinto, em 1938, o professor Penteado Jr. foi transferido, 

juntamente com outros professores, para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL). 

Lá iniciou sua atuação na 4ª Seção da Faculdade, a de Educação, onde assumiu a Cadeira de 

Didática Geral e Especial. Segundo Katsios (1999), o professor Onofre passou a ter grande 

influência não somente no curso de Pedagogia, mas também em todos os cursos de 

licenciatura da Faculdade.  

 Em 05 de outubro de 1963, aconteceu uma homenagem por ocasião de sua 

aposentadoria, no Salão do Rotary Clube de São Paulo, onde Penteado Jr. despediu-se do 

cargo proferindo um discurso que, posteriormente, foi publicado na Revista de Pedagogia 

(1963b).  

 Sobre Edna Chagas Cruz foram encontrados os seguintes dados: ela licenciou-se na 

FFCL-USP, no curso de Letras Anglo-Germânicas. Na Revista ela aparece ao longo da série 

(1955-1967) como Assistente, Auxiliar e, por fim, Instrutora da Cadeira de Didática Geral e 

Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP29. A maioria de seus artigos 

                                                 
29 “O corpo docente da FFCL-USP era composto, além dos catedráticos, por auxiliares de ensino que, no curso 
de Pedagogia, atuavam com a denominação de assistentes de ensino. De acordo com o Regulamento da FFCL-
USP de 1941, os assistentes de ensino eram, necessariamente, portadores de diplomas de licenciado pelas 
Faculdades de Filosofia oficiais ou oficializadas (art. 40). A sua nomeação era dada por indicação do professor 
catedrático da cadeira, que, normalmente, escolhia o assistente entre os alunos de sua confiança. (...) A partir do 
Regulamento da FFCL-USP nº. 40.346, de 7 de julho de 1962, começou a ser exigido dos assistentes de ensino, 
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publicados na Revista versou sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Inglesa. Também 

não foram encontrados outros textos de sua autoria, apenas aqueles publicados na Revista de 

Pedagogia, com um total de 20 colaborações. 

 Em nenhum dos números da Revista consta a sua tiragem. É possível que isso tenha 

ocorrido por conta de uma estratégia editorial que não tornasse pública a tiragem 

relativamente pequena do impresso (Silva, 2001, p.32). Também é possível que simplesmente 

não houvesse uma preocupação dos editores com este item. De acordo com a análise 

empreendida com a série completa do periódico, esta última opção parece ser a mais correta. 

 Quanto à distribuição da Revista, há alguns indícios de como acontecia. O primeiro 

indício consta na edição especial de nº. 18, sobre a Primeira Conferência Internacional sobre o 

Ensino da Biologia,  

 

(...) enquadrando-se na finalidade da Revista de Pedagogia os desejos do 
Departamento de Assuntos Científicos da O.E.A., que recomenda a maior 
divulgação possível do material por ela distribuído, estudamos com o Prof. 
Frota-Pessoa a possibilidade de editar em língua portuguêsa  os trabalhos da 
Primeira Conferência Internacional sôbre o Ensino da Biologia, e as 
recomendações sôbre o Ensino da Matemática e da Física, já apresentados 
em outros idiomas pela União Pan-Americana. Tornou possível a execução 
prática do projeto o apôio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo, a qual consignamos aqui nossos profundos agradecimentos. 
A Revista de Pedagogia sente-se, assim orgulhosa de apresentar aos seus 
assinantes e aos professores brasileiros de ciências êste número especial (... 
) (Cruz, 1964, p. 5, grifos meus). 
 

A longa citação da Apresentação dessa edição especial indica que havia a preocupação 

em divulgar o material para o maior número possível de pessoas e que, para a Edição 

Especial, houve um patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). Por fim, a Revista possuía assinantes, portanto, deveria haver um número certo na 

sua tiragem.  

Na mesma edição há um relato do Professor Frota-Pessoa dizendo que “o presente 

volume (...) pôde ser distribuído gratuitamente aos professores de Biologia do estado de São 

Paulo graças ao auxílio da FAPESP” (1964, p. 11). Desta forma, presume-se que, pelo menos 

a Edição Especial de Biologia, tenha chegado a quase todos os professores que lecionavam tal 

disciplina no estado de São Paulo.  

                                                                                                                                                         
no mínimo, o título de doutor, aceitando o título de docente-livre (art, 105). Os docentes portadores de diploma 
de nível universitário, bacharel ou licenciado, passaram a ser denominados instrutores de ensino (art. 106).” 
(Katsios, 1999, p. 68) 
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Outro vestígio sobre a distribuição da Revista foi encontrado no site do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), sob o Catálogo de Consulta 

Nacional (CCN) 067952-6. Este registro informa o número e quais bibliotecas30 possuem 

parte ou toda série da Revista de Pedagogia. As Bibliotecas estavam localizadas em vários 

estados brasileiros: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e São Paulo.  

O fato de essas bibliotecas possuírem um número da Revista ou toda uma série dela 

não quer dizer, obrigatoriamente, que os seus editores a tenham distribuído em todas essas 

localidades, e não em outras. Mas o registro apresentado denota a existência de uma 

distribuição da Revista para além das fronteiras de São Paulo e, mais precisamente, para todas 

as regiões do país.   

 

1.2.1 - A organização das seções 

 A Revista foi organizada em várias seções, embora estas seções não tenham muita 

constância nas edições periódicas.  Geralmente cada número oferece de três a quatro seções.  

As tabelas 1.1 e 1.2 auxiliarão na visualização das ocorrências de cada seção na 

totalidade da Revista e a distribuição dos artigos publicados por seção. 

 

 

TABELA 1.1 
Distribuição quantitativa das seções. 

Seções Ocorrências na 
série da Revista 

Resenha Bibliográfica* 13 
Notícias 11 
Ensino Secundário* 10 
Ensino Superior* 10 
Sugestão aos Professores 7 
Metodologia 5 
Sem Indicação*** 4 
Colaboração dos licenciados 3 
Colaboração dos licenciandos 3 
Ensino Médio 3 
Ensino Primário 3 
Ensino Normal 2 
Fichas de Leitura 2 
História da Educação* 2 
Orientação Educacional 2 
Sugestão para o Ensino da Física 2 

                                                 
30 Para maiores informações sobre estas Bibliotecas, acesse o site http://ccn.ibict.br. 
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Seções Ocorrências na 
série da Revista 

Sugestão para o Ensino das Ciências Naturais 2 
Tecnologia Didática 2 
Artigos 1 
Apêndice** 1 
Bibliografia Didática 1 
Conferência Internacional sobre o ensino da Biologia 1 
Conferências para o ensino Ginasial Renovado* 1 
Currículos 1 
Destaques 1 
Discursos – Primeira Conferência Internacional sobre o 
ensino da Biologia 

1 

Ensino Industrial 1 
Ensino Primário e Pré Primário 1 
Ensino Primário e Secundário 1 
Ensino Técnico 1 
Estudos Críticos de Literatura 1 
Fundamentos Psicogenéticos da Didática 1 
Fundamentos Psicológicos da Didática 1 
Grandes Educadores 1 
Homenagem 1 
Literatura e Didática* 1 
Mesa redonda sobre avaliação de aprendizagem* 1 
Mesa redonda sobre coordenação de disciplinas* 1 
Mesa redonda sobre estudo do meio* 1 
Mesa redonda sobre trabalho dirigido* 1 
Normas para a Referência Bibliográfica 1 
Notas Bibliográficas 1 
Notas de estudo 1 
Objetivos do Ensino das Ciências 1 
Pedagogia 1 
Pesquisa em Educação 1 
Primeira Conferência Internacional sobre o ensino da 
Biologia 

1 

Roteiro de aulas 1 
Subsídios para o Ensino da Literatura 1 
Subsídios para o Estudo do Teatro 1 
Suplemento Dedicado ao Colégio de Aplicação* ** 1 
Suplemento sobre o Colégio de Aplicação** 1 
Suplemento de 1964** 1 
Tecnologia da Educação 1 
Temas – Primeira Conferência Internacional sobre o 
ensino da Biologia 

1 

Transcrições 1 

Total 124 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 - 1967 

* Os números 11 e 12, de 1960 e 19 e 20, de 1965 não foram separados 
para essa contagem, portanto foram considerados como apenas um 
número. 
** “Apêndice” e “Suplemento” foram consideradas como seções por assim 
estarem destacadas no sumário da Revista; três destas seções, Apêndice 
(1958, nº 7), Suplemento sobre o Colégio de Aplicação (1958, nº 7) e 
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Suplemento Dedicado ao Colégio de Aplicação (1960. nº 11 e 12), foram 
sobre o Colégio de Aplicação. Já a seção Suplemento de 1964 (1963, nº 17) 
dedicadas aos problemas suscitados pela aplicação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 
*** “Sem Indicação” contempla os artigos que não tem indicação de seção 
na Revista.  

 

 

TABELA 1.2 
Distribuição quantitativa dos artigos publicados pela Revista de 

Pedagogia por seção. 
Seções Ocorrências 

de artigos  
por seção 

Resenha Bibliográfica 36 
Ensino Secundário 29 
Ensino Superior 25 
Notícias 18 
Metodologia 15 
Sugestão aos Professores 12 
Sem Indicação 11 
Ensino Médio 10 
Temas - Primeira Conferência Internacional sobre o ensino da 
Biologia 

8 

Conferências para o ensino Ginasial Renovado 7 
Colaboração dos licenciados 7 
Mesa redonda sobre coordenação de disciplinas 7 
Mesa redonda sobre estudo do meio 7 
Suplemento Dedicado ao Colégio de Aplicação 7 
Tecnologia Didática 7 
Mesa redonda sobre avaliação de aprendizagem 6 
Mesa redonda sobre trabalho dirigido 6 
Primeira Conferência Internacional sobre o ensino da Biologia 6 
Ensino Primário 5 
Fundamentos Psicogenéticos da Didática 5 
Colaboração dos licenciandos 4 
Artigos 4 
Discursos – 1ª Conferência Internacional sobre o ensino da Biologia 4 
História da Educação 4 
Suplemento sobre o Colégio de Aplicação 4 
Apêndice 3 
Ensino Normal 3 
Fichas de Leitura 3 
Sugestão para o Ensino das Ciências Naturais 3 
Sugestão para o Ensino da Física 3 
Conferência Internacional sobre o ensino da Biologia 2 
Ensino Primário e Secundário 2 
Literatura e Didática 2 
Orientação Educacional 2 
Transcrições 2 
Bibliografia Didática 1 
Currículos 1 
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Seções Ocorrências 
de artigos  
por seção 

estaques 1 
Ensino Industrial 1 
Ensino Primário e Pré Primário 1 
Ensino Técnico 1 
Fundamentos Psicológicos da Didática 1 
Estudos Críticos de Literatura 1 
Grandes Educadores 1 
Homenagem 1 
Notas Bibliográficas 1 
Normas para a Referência Bibliográfica 1 
Notas de estudo 1 
Objetivos do Ensino das Ciências. 1 
Pedagogia 1 
Pesquisa em Educação 1 
Roteiro de aulas 1 
Subsídios para o Ensino da Literatura 1 
Subsídios para o Estudo do Teatro 1 
Suplemento de 1964 1 
Tecnologia da Educação 1 

Total 300 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 – 1967 

  

 Na segunda fase da Revista houve significativas mudanças na diagramação e 

lançamento de números especiais (18, 19 e 20), fatos que até então não haviam ocorrido.  

Outro fator que chama a atenção é que as seções mais recorrentes na série (Resenha 

Bibliográfica, Notícias, Ensino Secundário, Ensino Superior, Sugestão aos Professores e 

Metodologia) tiveram uma significativa diminuição em suas ocorrências ao longo da segunda 

fase da Revista, sendo que algumas delas chegam a ser suprimidas, como por exemplo, as 

seções de Ensino Secundário, Ensino Superior e Metodologia.  

 As seções Notícias e Sugestão aos Professores, durante a segunda fase, aparecem 

apenas no número 21: a primeira com um e a segunda com dois artigos. Apenas a seção 

Resenha Bibliográfica se mantém mais sistematicamente nesta fase, aparecendo em três 

números (21, 22 e 23), com um total de dez artigos.  

 

 

 



TABELA 1.3 
Distribuição Quantitativa das seções por ano e ocorrências de artigos por seção.31 

Seção/Ano  
 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Apêndice -* - - 3 - - - - - - - - - 
Artigos - - - - - - - - - - 1 3 - 
Bibliografia Didática - - - - 1 - - - - - - - - 
Colaboração dos 
licenciados 

- - 1 4 - - - 2 - - - - - 

Colaboração dos 
licenciandos 

- - - - 1 - - - 2 - - 1 - 

Conferência Internacional 
sobre o ensino da Biologia 

- - - - - - - - - 2 - - - 

Conferências para o ensino 
Ginasial Renovado 

- - - - - - - - - - 7 - - 

Currículos - - - 1 - - - - - - - - - 
Destaques - - - - - - 1 - - - - - - 
Discursos – 1ª Conferência 
Internacional sobre o 
ensino da Biologia 

- - - - - - - - - 4 - - - 

Ensino Industrial - - 1 - - - - - - - -  - 
Ensino Médio 5 - - - - - - - 1 - - 4 - 
Ensino Normal - - - - 2 - - 1 - - - - - 
Ensino Primário 2 - - - 3 - - - - - - - - 
Ensino Primário e Pré 
Primário 

1 - - - - - - - - - - - - 

Ensino Primário e 
Secundário 

- - - - - - 2 - - - - - - 

Ensino Secundário 3 9 - 2 5 4 4 1 1 - - - - 
Ensino Superior 6 6 - - 3 1 4 3 2 - - - - 
Ensino Técnico 
 

- - - - - - 1 - - - - - - 

                                                 
31 A opção pela divisão por ano e não por números foi organizada com o intuito de auxiliar o leitor a visualizar as ocorrências em cada ano, assim como as principais 
moficicações 
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Seção/Ano 
 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Estudos Críticos de 
Literatura 

- - - - 1 - - - - - - - - 

Fichas de Leitura 3 - - - - - - - - - - - - 
Fundamentos 
Psicogenéticos da Didática 

- - - - - - - - - - - - 5 

Fundamentos Psicológicos 
da Didática 

 - - - - - - - - - - 1 - 

Grandes Educadores 1 - - - - - - - - - - - - 
História da Educação - - - - - 3 - - - - - - 1 
Homenagem - - - - -  - - - - - 1 - 
Literatura e Didática - - - - - 2 - - - - - - - 
Mesa redonda sobre 
avaliação de aprendizagem 

- - - - - - - - - - 6 - - 

Mesa redonda sobre 
coordenação de disciplinas 

- - - - - - - - - - 7 - - 

Mesa redonda sobre 
estudo do meio 

- - - - - - - - - - 7 - - 

Mesa redonda sobre 
trabalho dirigido 

- - - - - - - - - - 6 - - 

Metodologia 1 - 10 1 3 - - - - - - - - 
Normas para a Referência 
Bibliográfica 

- - - - - - - - - - - 1 - 

Notas Bibliográficas - - - - 1 - - - - - - - - 
Notas de estudo - - - - - - - - - - - 1 - 
Notícias - 1 3 4 2 - 5 - 2 - - 1 - 
Objetivos do Ensino das 
Ciências. 

- - 1 - - - - - - - - - - 

Orientação Educacional - - 2 - - - - - - - - - - 
Pedagogia - - - - 1 - - - - - - - - 
Pesquisa em Educação - - - - - - - - - - - - 1 
Primeira Conferência 
Internacional sobre o 
ensino da Biologia 

- - - - - - - - - 6 - - - 
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Seção/Ano 
 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Resenha Bibliográfica 1 3 2 - 5 4 4 2 5 - - 6 4 
Roteiro de aulas - - - - - - - - - - - 1 - 
Seções - - - - - - - - - - - - - 
Sem Indicação 1 1 - - - - - - 6 - 3 - - 
Subsídios para o Ensino da 
Literatura 

- - - - 1 - - - - - - - - 

Subsídios para o Estudo do 
Teatro 

- - - - 1 - - - - - - - - 

Sugestão aos Professores 2 3 4 - 1 - - - - - - 2 - 
Sugestão para o Ensino da 
Física 

- - - - 2 1 - - - - - - - 

Sugestão para o Ensino 
das Ciências Naturais 

1 - - - 2 - - - - - - - - 

Suplemento de 1964 - - - - - - - - 1 - - - - 
Suplemento Dedicado ao 
Colégio de Aplicação 

- - - - - 7 - - - - - - - 

Suplemento sobre o 
Colégio de Aplicação 

- - - 4 - - - - - - - - - 

Tecnologia da Educação - - - - - - - - - - - - 1 
Tecnologia Didática - - - - - - - - - - - 5 2 
Temas - Primeira 
Conferência Internacional 
sobre o ensino da Biologia 

- - - - - - - - - 8 - - - 

Transcrições - - - - - - - - - - - 2 - 
Total 27 23 24 19 35 22 21 9 20 20 37 29 14 
Fonte: Revista de Pedagogia – 1955 – 1967 
*Ausência de ocorrência no ano. 



O fato de a seção Resenha Bibliográfica ser a que mais tem ocorrências de artigos e 

que esta é a única que está praticamente em toda a série da Revista parece indicar que, para 

esses professores/autores, a leitura deveria ser um elemento muito importante na formação do 

professor secundário. Entre os tipos de leitura indicados, pode-se citar como exemplo: Como 

pensamos, de John Dewey (Penteado Jr.,1959); Introdução a educação, de William F. 

Cunningham (Cruz, 1961a); Educação Comparada, de Lourenço Filho (Castro, 1961). 

Durante a primeira fase da Revista, ocorreu uma maior incidência de seções e de 

artigos publicados por seção. A exceção vai para o ano de 1962, anual, com apenas quatro 

seções, nove artigos e o menor número de páginas de todos os anos – somente 13832. Este fato 

pode ser um indício de que as mudanças na Universidade São Paulo, como a reforma dos 

Estatutos ocorrida em 1962, já se faziam sentir pelos professores responsáveis pela Revista.  

 Na segunda fase (1963-1967) houve uma sensível diminuição no número de seções e 

artigos. Em 1964, o número 18, periodicidade anual, foi uma transcrição da Primeira 

Conferência Internacional sobre o Ensino da Biologia. O número 19/20 do ano de 1965, 

periodicidade anual, com maior número de artigos e páginas, sendo respectivamente 35 e 296, 

também foi uma transcrição, mas do Simpósio do Ensino Ginasial Renovado. Desta forma, 

restaram os números 16, 17, do ano de 1963, 21, 22 do ano 1966 e, finalmente, o número 23, 

do ano de 1967. 

 O número 16 não teve grandes alterações, talvez por estar marcado pela presença do 

professor Onofre como diretor da Revista. Já o número 17, apesar de contar com quatro 

seções (sendo que uma delas é “Sem Indicação”), 11 artigos e 102 páginas, sofreu algumas 

alterações, pois os artigos “Sem Indicação” versam sobre títulos diversos como: A Ciência do 

Direito no Ensino Universitário, Conceitos psicológicos e instrução audiovisual, Os 

problemas que o administrador escolar enfrenta, com respeito às relações públicas e 

humanas, na direção de uma unidade escolar. Houve ainda um suplemento dedicado aos 

problemas suscitados pela aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 

qual se destaca da série por ser a primeira vez que a Revista fala claramente sobre a LDB. 

 No ano de 1966, os dois números, 21 e 22, parecem ter voltado a “normalidade”. No 

total são 317 páginas, distribuídas em 29 artigos e 14 seções. As mudanças mais visíveis são o 

impresso e a qualidade do papel. 

 O número 23, correspondente ao ano de 1967, tem periodicidade anual, conta com 190 

páginas, 14 artigos e cinco seções. Nesse número foi introduzida uma nova seção, iniciada no 

                                                 
32 Há outros números com total de páginas menores, mas na somatória por ano, este ano conta com a menor 
quantidade. Ver quadro 1.1. 
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número 22: a seção de Tecnologia Didática, além do surgimento das Seções Fundamentos 

Psicogenéticos da Didática, com cinco artigos e Tecnologia Didática, com um artigo. 

 Os diversos assuntos que aparecem na Revista podem ser visualizados na tabela 

abaixo: 

TABELA 1.4 
Distribuição quantitativa dos artigos publicados 

pela Revista de Pedagogia por assunto. 33 
Assuntos 
 

Ocorrências na 
Revista 

Metodologia 87 
Formação de Professor 53 
Ensino Superior 19 
Biologia 16 
Filosofia 16 
Outros* 15 
Didática 12 
Psicologia 9 
História 8 
Experiência 7 
Ensino Primário 7 
Literatura 5 
Currículo 5 
Orientação Educacional 4 
História da Educação 4 
Colégio de Aplicação 4 
Línguas Estrangeiras 3 
Ensino Normal 3 
Pesquisa 3 
Planejamento 2 
Matemática 2 
Literatura Infantil 2 
História e Geografia 2 
Pedagogia 2 
Ensino Médio 2 
Teatro 1 
Prática de Ciências 1 
Pesquisa em Educação 1 
Orientação Profissional 1 
Língua Portuguesa 1 
Física 1 
Classes Experimentais 1 
Administração Escolar 1 

Total 300 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 - 1967 

                                                 
33 Esta tabela foi construída com o intuito de inserir o leitor da pesquisa no conjunto da produção da Revista. 
Apesar de ser possível classificar um assunto em mais de uma categoria, não foi o que aconteceu nesta pesquisa. 
O critério utilizado para categorizar os assuntos foi a predominância de um determinado assunto em relação aos 
outros, classificando-o em um único item. 
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* Foram designados como Outros, artigos que não 
estão enquadrados em nenhuma das categorias. São 
geralmente notícias sobre museu, simpósio, Instituto de 
Zootecnia “Fernando Costa”, mural do Colégio de 
Aplicação, etc. 

    

   Alguns números não tinham especificado sua divisão no sumário, mas o fizeram no 

interior da Revista. Os números 18, 19 e 20, dos anos de 1964 e 1965, foram edições 

especiais, dedicados à Primeira Conferência Internacional sobre o Ensino da Biologia e ao 

Simpósio sobre Ensino Ginasial Renovado, respectivamente. Os editores da Revista também 

registraram alguns apêndices ou suplementos referentes ao Colégio de Aplicação (1960) e o 

número 7 do ano de 1958 é inteiro dedicado a este. 

    Na seção Resenha Bibliográfica o leitor tinha não apenas indicações de livros, mas 

também de artigos publicados em outras revistas de renome no âmbito educacional. Como 

exemplo, podemos citar a resenha de Edna Chagas Cruz (1967b) sobre o artigo de Jaime 

Abreu, Problemas Brasileiros de Educação, publicado na Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos34. 

As obras resenhadas geralmente eram exemplos de práticas escolares efetivamente 

realizadas e também aplicações conceituais, teorias renovadas, panoramas da educação 

brasileira, sempre com o objetivo de salientar os recursos didáticos apontados no livro e que 

podiam ser utilizados por professores secundários no seu trabalho diário. Como por exemplo: 

Métodos de ensino do Inglês como Língua Estrangeira de Edna Chagas Cruz (Matias, 1960); 

Teaching English in Brazil de A.J.Hald Maden (Almeida,1967). 

A seção Notícias comumente aborda aspectos da educação de outros países, como na 

transcrição “Tres aspectos de la reforma educativa en el mundo” (s/autor,1963), que fala sobre 

a Reforma Americana e Francesa, ou ainda como no artigo “La poblacion de Newton alivia la 

escasez de maestros” (Consulado Geral Americano de São Paulo, 1956)  que relatou como 

uma cidade americana resolveu seus problemas com a falta de professores em decorrência do 

aumento da natalidade. Há também entrevista e propaganda de grupos de estudos como o 

G.E.E.M. (Grupo de Estudos do Ensino da Matemática) (1966) e ainda notícias sobre 

encontros de professores (Notícia sobre o primeiro encontro nacional de professores 

secundários de Filosofia, 1958) e programas de estudos nacionais e internacionais 

(Élaboration des programmes de l'énseignement géneral du second degrè, 1961). 

 A seção Ensino secundário apareceu em 10 números diferentes, em um total de 28 

artigos, sendo que a maioria dava ao leitor informações sobre as diversas disciplinas, 
                                                 
34 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, V.48, n. 107, MEC/INEP. pp.9-3.  
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sugestões de como melhorar o ensino e a aprendizagem e novos métodos de ensino. Como 

exemplos, podemos ressaltar: Esboço histórico do ensino secundário no Brasil, do 

Descobrimento até a República, em 1956, n. 3; Sobre o programa de Matemática no curso 

ginasial, em 1959, n. 9 (como informações sobre as diversas disciplinas); A aprendizagem 

como objeto do Ensino, em 1956, n. 3; Sugestões para a melhoria do ensino da História no 

curso secundário, em 1960, n. 11 e 12 (como sugestões de como melhorar o ensino e a 

aprendizagem); Fases do método no ensino da Literatura Portuguesa e Brasileira no segundo 

ciclo da Escola Secundária, em 1960, n. 11 e 12; A excursão como experiência educacional, 

1955, n. 1(novos métodos de ensino). 

   Outra seção constante é a de Ensino Superior, que apresenta desde técnicas de ensino 

para melhorar a formação do professor (Uma técnica realista para o ensino de professores, 

1955, n. 1 e Ensino de Matemática e Filosofia, 1955, n. 14), até a importância dos professores 

saberem diferenciar análise e síntese e de ensinar a pensar (Análise e Síntese, 1955, nº 1 e 

Ensinemos a Pensar, 1955, nº 1), compreender o direito subjetivo à educação (Do direito à 

educação como direito público subjetivo, 1962, n. 15). Existem ainda conceitos de educadores 

como Jean Piaget (A psicologia de Jean Piaget e a Didática, 1963, n. 16); Rousseau 

(Rousseau e o método de ensino, 1962, n. 15); e John Dewey (Fins e Valores na Pedagogia 

de John Dewey, 1956, n. 4). 

A seção Sugestão aos Professores divulga as atividades práticas, seja em classe ou 

laboratório, explicando detalhadamente como o professor deve aplicar a atividade com o 

aluno. A exceção vai para uma tradução da professora Edna Chagas Cruz de um texto de Jean 

Piaget, “Art et Education” (1966), que fala sobre o desenvolvimento das funções mentais e 

aptidões na infância. 

Finalmente, a seção Metodologia mostrava uma série de práticas e atividades para 

auxiliar o professor em aula, principalmente o professor de Matemática, com 1/3 do total de 

artigos sobre esta disciplina, como por exemplo: O Ensino do Cálculo (1957) e  Sobre o 

ensino da geometria no curso secundário (1957).  

 

1.2.2 - A finalidade da Revista  

 Ao analisar o conteúdo da Revista, foi percebido que os professores responsáveis pela 

sua edição tinham em mente um projeto de educação, projeto este que almejava a renovação 

pedagógica, renovação que, segundo os professores, só seria possível por meio da Didática e 

da Psicologia Educacional. 
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 Warde (1980), ao analisar a experiência de renovação pedagógica representada no 

Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo no período apontado por esta pesquisa, 

percebeu a predominância de uma variante “pragmatista deweyana”. Para a autora, mesmo 

que a variante não tenha dominado o pensamento de todos os educadores do Colégio de 

Aplicação, é indiscutível que as variações se davam no interior do mesmo pensamento, pois 

todas as variações mantinham o enfoque sobre o educando, seu quadro psicológico, e no 

poder social da educação. 

 Não houve como confirmar a predominância desta variante “pragmatista deweyana” 

nas páginas da Revista, mas pode-se afirmar que o foco dos autores girou em torno da 

psicologia da criança e da renovação dos métodos de ensino como o meio que levaria a 

adequação do homem à sociedade. 

 A pequena apresentação no primeiro número da Revista, assinada pela direção, ou 

seja, por Onofre de Arruda Penteado Jr., começa a fornecer algumas pistas sobre a finalidade 

da Revista.  

 
  A Revista de Pedagogia é a concretização de uma velha idéia surgida 
entre os que trabalham junto à Cadeira de Didática Geral e Especial. 
  Meio social de divulgação moderno, entre outros, como o jornal, o 
rádio, a televisão, tem ela a função de unir, cada vez mais, num laço 
comum, todos quantos mourejam na ação de educar. 
 Se a educação é algo resultante da vida social em comunidade, por 
certo que uma Revista aproximará, pelo espírito e pela inteligência, os 
nossos professores e educadores das mais longínquas plagas, e fará com que 
muitos pensem uma mesma idéia e façam outros também a pensar. 
 O capítulo das suas finalidades diz bem do seu campo de estudos e de 
sua estrutura. Visará: a) – ser elemento de ligação entre a Faculdade e seus 
ex-alunos; b) - ser órgão de informação e atualização de professores não 
formados pela Faculdade e de seus ex-alunos; c) – divulgar conhecimento 
educacional útil. 
 Seu campo de atuação e de estudos abrangerá o lar, a escola primária, 
a escola secundária, a escola superior e outras instituições educacionais. 
 Sabemos bem das responsabilidades assumidas e das dificuldades a 
enfrentar, mas confiantes na educação como elemento primordial no 
desenvolvimento cultural de um povo, lançamos esta revista que, por certo, 
será mais um elemento a concorrer, tanto quanto possível, para a melhoria 
do nosso ensino. 
 Na consecução desse objetivo a Revista se coloca à disposição dos 
educadores, seja para a publicação de suas colaborações, seja para resposta 
das consultas que nos queiram dirigir. Dentro do amplo espírito da pesquisa 
científica, isenta de parcialidade e de exclusivismo, os trabalhos assinados 
serão de responsabilidade de seus autores (Revista de Pedagogia, 1955, 
p.1). 
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A apresentação fornecida por Penteado Jr. sugere alguns elementos para entender a 

finalidade da Revista. Primeiro, foi destacado o objetivo dos editores em unirem “num laço 

comum” todos aqueles que “mourejam” na educação. Ou seja, o editor chefe da Revista 

acredita que ela possa criar laços sociais por meio da divulgação de idéias, e desta forma, 

ressalta a importância da Revista de Pedagogia como um meio de divulgação moderno 

comparando-a ao rádio, à televisão e ao jornal. 

Ao tentarem alcançar toda a comunidade educacional, os editores pretendiam criar 

uma única cultura pedagógica que “(...) fará com que muitos pensem uma mesma idéia (...)”, 

cultura esta que alcançaria todos os professores, tanto os das “(...) mais longínquas plagas 

(...)”, como aqueles que não tiveram a formação da FFCL-USP ou mesmo aqueles que não 

têm formação alguma, pois neste período havia muitos professores leigos. Ou seja, os editores 

pensavam em uma integração geográfica por meio das idéias e idealizavam que seria possível 

aos professores pensarem de forma agregada e homogênea, como se este fosse um depositário 

vazio, sem conhecimento.   

Para o editor da Revista, “ (...) a educação é algo resultante da vida social em 

comunidade (...)”, desta forma, o importante era a escola atender totalmente à realidade do 

educando, se ajustando aos seus interesses, para assim ajustá-lo à sociedade, tornando-o ser 

ativo e eficiente na vida em coletividade.  

Em outro artigo na Revista, o Professor Onofre nos esclarece melhor sobre a finalidade 

da educação e, por conseqüência, a função da escola, ao afirmar que 

 

A obra educacional tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
personalidade humana. É processo complexo de ajustamento biológico, 
intelectual, social e moral, do ser humano no meio em geral, e visa tornar o 
indivíduo membro eficaz da sociedade democrática. Deve basear-se em 
princípios que garantem a melhor convivência dos indivíduos, dentro de 
uma democracia, desenvolvendo-lhes os hábitos de uso adequado da 
liberdade, da reflexão, da pesquisa, da responsabilidade, condições 
indispensáveis para maior eficiência da vida em coletividade, como a atual, 
em constante mudança (Penteado Jr., Revista de Pedagogia, 1958b, p. 5). 

 

No mesmo artigo, ele afirmou que a escola devia se ligar à realidade do aluno, 

desenvolvendo sua plasticidade espiritual em um ambiente de cooperação entre professores, 

diretores, alunos e funcionários; devia “ser um ambiente de vivência da situação real, de 

aprender na ação desejada e motivada (...) de realizar-se efetivamente a experiência” 

(Penteado Jr.,1958b, p. 7). 
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Para a promoção deste ambiente era importante o “(...) método, o modo pelo qual as 

atividades espirituais entram em ação, desenvolvendo-se em eficácia” (Penteado Jr., Revista 

de Pedagogia, 1958b, p. 7). 

Mas como fazer com que o educando fosse um “membro eficaz da sociedade 

democrática”? Esta questão foi respondida em outro artigo do professor Onofre, também 

publicado na Revista  

 

A melhor formação será aquela que der ao indivíduo a possibilidade de, por 
esforço próprio, pelo trabalho honesto das mãos, bastar-se a si mesmo. Cada 
um de nós têm o dever de dar contribuição a sociedade. (...) O que cada 
indivíduo é, corresponde a uma dívida à sociedade, e que só poderá ser paga 
por seu próprio trabalho. Por isso o melhor é darmos a nossos educandos 
um ofício. (...) O ofício não será imposto, mas de livre escolha de cada um e 
de acordo com suas tendências naturais. Quando o indivíduo escolhe 
acertadamente sua profissão, torna-se mais eficiente no seio da sociedade, é 
livre e é feliz (Penteado Jr.,1962, pp. 10-11). 

 

Como se pode perceber, o mais importante para inserir este educando na sociedade é 

dar a ele uma profissão de acordo com a sua capacidade. Ou seja, o educando seria “melhor 

educado” caso ele “bastasse a si mesmo”, tivesse por conta própria o poder de emancipação, 

por meio de um “trabalho honesto”.  

Foi neste momento que a Orientação Educacional adquiriu grande importância na 

Revista, e a compreensão de seu conceito auxiliou na visualização desta relevância. 

 

 Entendemos por Orientação Educacional, o conjunto de processos 
que, partindo do conhecimento profundo quanto possível das condições bio-
psíquicas e sociais do educando e tendo em vista as legítimas necessidades 
e as reais possibilidades sociais, busca seu ajustamento amplo às condições 
gerais da vida, de modo a torná-lo pessoalmente feliz e útil à comunidade 
(Ribeiro, 1957, p. 84). 

 

 Por duas vezes, a Orientação Educacional apareceu como seção na Revista, com 

artigos que se referiam aos problemas da Orientação Educacional: de J. Querino Ribeiro, 

Considerações em torno dos problemas da Orientação Educacional na escola (1957) e 

sugestões para melhorar a formação do Orientador Educacional; de Maria J. G. Werebe, A 

Formação do Orientador Educacional (1957)35.  

                                                 
35 Há outros artigos que colocam a necessidade na Orientação Educacional, mas não foram organizados na seção 
de Orientação Educacional, como exemplo pode-se citar o artigo A orientação educacional e suas relações com 
a direção, de Lady Lina Traldi (1966), classificado na seção Artigos. 
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 Com estes artigos, os editores demonstravam que era necessário formar bons 

orientadores educacionais para que estes desenvolvessem bem suas funções, garantindo que 

os alunos fossem bem orientados quanto à sua formação profissional. Dessa forma, se 

completaria a inserção adequada na sociedade, ou seja, conforme as necessidades e 

possibilidades sociais, o educando se ajustaria a elas e, portanto, seria útil à comunidade. 

 Toda essa renovação pedagógica e a necessidade de divulgá-la eram necessárias, 

segundo Penteado Jr., porque conforme ele expôs em seu discurso de aposentadoria, se 

acreditava que havia uma “luta entre as forças de renovação pedagógica, a que se denominou 

de Escola Nova, e a velha e secular pedagogia (...) convencionalmente chamada de Herbart” 

(1963) e que a pedagogia herbatiana estava em pleno vigor na década de 1950, dificultando 

assim as mudanças pretendidas pelos professores na sociedade.  

O intuito era dar suporte ao professor para desenvolver uma renovação pedagógica, 

com orientações de leitura e métodos eficientes para que fosse efetivada a aprendizagem do 

aluno. Dessa maneira, a Revista fazia recortes de livros, textos e resenhas com o intento de 

transformar a mentalidade e a prática do professor para compreender os novos fins sociais da 

escola. Por exemplo: A renovação pedagógica em França, publicado em1956; Dupanloup: 

Sua filosofia de vida, seu conceito de homem, sua pedagogia, publicado em 1959; A situação 

atual do Ensino no Brasil, publicado em 1960; Rousseau e o método de ensino, publicado em 

1962 – todos com o sentido de aumentar o sentido de renovação na idéia dos professores 

leitores.  

Para essa renovação, também seria necessário modificar os métodos de ensino, 

portanto, a Revista apresentou seções como, por exemplo, Sugestão aos Professores e 

Metodologia, com propostas de atividades práticas para os professores aplicarem em aula, 

como a tradução de uma poesia ou um método de ensinar o inglês.  Outros exemplos eram os 

artigos cujos títulos indicavam uma prática dentro do aprendizado: Métodos de Ensino do 

Inglês como língua estrangeira, publicado em 1957; Metodologia da leitura no curso 

ginasial, publicado em 1957; O ensino do cálculo, publicado em 1959.  

A necessidade de modificação dos métodos não ficou restrita apenas às seções citadas. 

Eventualmente apareceu em outras como, por exemplo, Das Göttliche (O Divino), seção de 

Literatura e Didática, publicado em 1960; Jornais Escolares, na seção Colaboração dos 

Licenciados, publicado em 1958. 

A finalidade dos editores/professores era, portanto, de que a Revista funcionasse como 

“mais um elemento a concorrer, tanto quanto possível, para a melhoria do ensino” (Revista de 
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Pedagogia, 1955, p.1), e desta maneira, a Revista socializaria as teorias da Universidade e as 

práticas realizadas no Colégio de Aplicação, tentando uma ampla renovação pedagógica. 

 

1.2.3 O grupo que compõe a Revista 

 Para maior compreensão a respeito do grupo que assinou os artigos da Revista de 

Pedagogia, deve-se entender a estrutura da FFCL-USP, uma vez que assinavam não apenas os 

seus catedráticos, mas também os seus substitutos e assistentes. 

 

O corpo docente da FFCL-USP era composto, além dos catedráticos, por 
auxiliares de ensino que, no curso de Pedagogia, atuavam com denominação 
de assistentes de ensino. De acordo com o Regulamento da FFCL-USP de 
1941, os assistentes de ensino eram, necessariamente, portadores de diplomas 
de licenciado pelas Faculdades de Filosofia oficiais ou oficializado (art. 40). 
A sua nomeação era dada por indicação do professor catedrático da cadeira, 
que, normalmente, escolhia o assistente entre os alunos de sua confiança. Os 
assistentes de ensino de qualquer cadeira da FFCL-USP, segundo o seu 
regulamento, eram obrigados a obter o título de doutor em um prazo máximo 
de três anos, a contar da data de sua nomeação; caso contrário, perderiam o 
cargo a que era confiado (Katsios, 1999, p. 68). 

 

 Ainda segundo Katsios (1999), existiam os primeiros, segundos e terceiros assistentes, 

sendo que para a nomeação dos primeiros havia a exigência de títulos de livre-docente; para 

os segundos, de doutor e, finalmente, para os terceiros, a exigência de licenciatura. Havia 

ainda o cargo de assistente extra-numerário, o qual não recebia vencimentos e dizia respeito a 

assistentes de ensino. 
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QUADRO – 1.3* 

Perfil dos principais colaboradores 

Autor** Atividade  profissional *** Assuntos dos artigos**** Artigos nº. em que 

ocorrem 

Onofre de Arruda Penteado 

Júnior 

Catedrático de Didática Geral e Especial da 

Faculdade de Filosofia,  Ciências e Letras da 

USP 

Colégio de Aplicação, Didática, 

Ensino Primário, Ensino Superior, 

Filosofia, Formação de Professor, 

Metodologia, Psicologia. 

 

29 1 - 10, 13, 15 

- 17 

Amélia Domingues Castro  Assistente da Cadeira de Didática Geral e 

Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da USP. Nos números 19 e 20 aparece 

apenas como Diretor Pedagógico do Colégio de 

Aplicação. 

Colégio de Aplicação, Didática,  

Ensino Superior, Ensino Primário, 

Formação de Professores, 

Geografia, História, e Metodologia. 

 

20 1 - 3, 5, 7 - 9, 

11 - 12, 14 - 

15, 17, 19 - 

20, 22 e 23 

Edna Chagas Cruz Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e 

Especial da FFCL-USP 

Biologia, Didática, Formação de 

professores, Língua Portuguesa, 

Metodologia, Psicologia , Pesquisa 

em Educação. 

 

20 1, 4 - 6, 9 , 

11 - 23. 

Leônidas H. B. Hegenberg Professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) de São José dos Campos 

Currículo, Ensino Superior,  

Filosofia, Formação de Professor, 

Metodologia e Teatro. 

 

 

 

11 9 -10 , 14 - 

17, 20 e 22 
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Autor Atividade profissional Assuntos dos artigos Artigos nº. em que 

ocorrem 

Maria José Garcia Werebe Assistente da Cadeira de Didática Geral e 

Especial da FFCL - USP. A partir do n. 10 é 

também Livre Docente da Cadeira de 

Administração Escolar e Educação Comparada 

da FFCL - USP. Nº 11/12 só aparece como Livre 

Docente. 19/20 Livre Docente de Orientação de 

Educação. FFCL-USP 

 

Classes Experimentais, Ensino 

Normal, História, História da 

Educação, Orientação Educacional 

e Psicologia 

9 2 - 3, 5 - 6, 

10 - 12,  19 e 

20 

Aída Costa Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e 

Especial da FFCL-USP, e a partir do n. 8 

Professora  Catedrática de Literatura Latina 

Faculdade de Filosofia Universidade de Minas 

Gerais;  Professora Colaboradora da Cadeira de 

Língua e Literatura Latina da FFCL-USP; 

Professora de  Didática Especial de Línguas da 

Universidade Mackenzie.(a partir do n. 11 não 

aparece Mackenzie) 

 

História, Línguas Estrangeiras e 

Metodologia. 

7 1, 3, 6, 8, 10 

-13 

Sylvia Magaldi Instrutora do setor de Metodologia Geral do 

Ensino e professora de História do Colégio de 

Aplicação da USP. 

 

 

 

Planejamento, Metodologia e 

Didática 

6 19 - 20 e 22 
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Autor Atividade profissional Assuntos dos artigos Artigos nº. em que 

ocorrem 

Hygino Aliandro Professor Catedrático da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de Campinas e 

Assistente da FFCL-USP. 

 

Metodologia e Literatura 5 5 - 6 e 8 -10 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 - 1967 
 
*Considerou-se como principais colaboradores aqueles que tiveram uma significativa participação na Revista, com cinco ou mais artigos publicados. 
 
** Na Revista havia 41 artigos ou com vários autores, geralmente  grupos de alunos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo ou grupos de apresentações em Conferências,  ou sem autores, a maioria na s seções de Sugestão aos Professores, Apêndice e Notícias. 
Portanto, para o levantamento do perfil dos colaboradores este total não foi considerado, mesmo pelo número de ocorrências deste tipo de artigo ser 
grande, não há como estabelecer um perfil, visto que não há constância dos colaboradores, muitos aparecem apenas uma vez (como os alunos) e 
também por não ser possível identificar os autores dos textos sem indicação. Mas o fato de muitos desses grupos serem alunos da FFCL-USP, 
corrobora com a informação de que a Revista era editada e orientada pelos professores de Didática Geral e Especial da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
 
*** Nesta coluna foram relacionados as atividades profissionais  dos autores exatamente como informa a Revista. 
 
**** Como já foi dito, os assuntos foram determinados com o intuito de inserir o leitor no conjunto da produção da Revista, e, portanto, não obedece 
nenhum critério técnico predefinido. Apesar de um artigo poder ser classificado em mais de um tema/assunto, para a pesquisa utilizei o predomínio de 
um determinado tema em relação aos outros, classificando-o em um único item. 
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  Ao analisar o quadro 1.3, percebe-se que os principais colaboradores da Revista eram 

de alguma forma ligados à Universidade de São Paulo. A exceção vai para o professor 

Leônidas que era professor no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)36. Neste quadro, 

apareceram os oito autores principais da Revista, em um total de 107 artigos, excluindo os 

artigos do professor Leônidas H. B. Hegenberg, que contabilizaram onze, sobraram 96 artigos 

produzidos por apenas sete autores/professores, os quais eram ligados à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, em 23 edições da Revista, o que correspondeu a 

quase 1/3 dos artigos publicados.  

 Entretanto, se compararmos o quadro 1.3 com o quadro 1.4 percebe-se que dos oito 

principais colaboradores, apenas seis tinham realmente efetiva participação no periódico, pois 

além de estarem presentes em mais números, também fizeram parte do expediente da Revista. 

A exceção novamente vai para o professor Leônidas H. B. Hegenberg e para Syvia Magaldi, 

que, mesmo tendo seis artigos publicados na Revista, os mesmos foram publicados apenas em 

três números: 19/20 e 22. A participação da professora Sylvia na Ficha Técnica aconteceu 

somente a partir de 1963.  

 Ao cruzar a informação dos dois quadros (1.3 e 1.4) foi possível considerar que o 

grupo que efetivamente teve participação de destaque na Revista de Pedagogia era composto 

por seis professores/autores, pois tiveram um número maior de artigos publicados, como 

também participaram ativamente do processo de confecção do próprio periódico. Eram eles: 

Onofre de Arruda Penteado Jr.; Amélia Domingues de Castro; Edna Chagas Cruz; Maria José 

Garcia Werebe; Aída Costa e Hygino Aliandro. 

 

 

 

 

                                                 
36 Conforme informações do site do próprio Instituto Tecnológico de Aeronáutica, este foi criado pelo Decreto 
no 27.695, de 16 de janeiro de 1950, definido pela Lei nº 2.165, de 05 de janeiro de 1954, é o órgão de ensino 
superior do Comando da Aeronáutica e tem como missão: “1) Ministrar a educação e o ensino, necessários à 
formação de profissionais de nível superior nos setores da Ciência e da Tecnologia, nas especialidades de 
interesse da aviação em geral e do Comando da Aeronáutica, em particular; 2) Manter cursos de graduação, de 
especialização e extensão universitária e de pós-graduação; 3) Promover, através do ensino e da pesquisa, o 
progresso da Ciência e da Tecnologia, relacionados com as atividades do Setor Aeroespacial”.Os cursos de 
graduação são: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia 
de Infra-Estrutura Aeronáutica e Engenharia da Computação.  (http://www.ita.cta.br/) capturado em 15/11/2007 
às 15h09. 
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QUADRO – 1.4  
Ficha Técnica  

Autor Função* Atividade profissional* Número Ano  Artigos  

Onofre de Arruda 
Penteado Jr. 

Diretor Proprietário Professor Catedrático de Didática Geral e Especial da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (USP). A partir de 
1963, Professor Catedrático Aposentado de Didática Geral 
e Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(USP) 

1 - 23 55 - 67 29 

Amélia Domingues de 
Castro  

Redator. Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (USP) e, a partir 
de 1963,  Professora-Catedrática Regente da Cadeira de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCL-USP 

1 - 23 55 - 67 20 

Edna Chagas Cruz  Redator, 
Secretária, 
Tesoureira, Diretor 
Responsável. 

Auxiliar, Assistente e Instrutora da Cadeira de Didática 
Geral e Especial da FFCL-USP 

1 - 23 55 - 67 20 

Maria José Garcia 
Werebe 

Redator Livre docente de Administração Escolar e Educação 
Comparada e Professora de Orientação Educacional da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (USP). 

1, 3, 5, 
7, 8, 9, 
11/12, 
14 -16 

55 - 63 9 

Aída Costa  Redator Professora-Catedrática de Língua e Literatura Latina da 
FFCL de Belo Horizonte. Professora de Didática Especial 
de Línguas da Universidade Mackenzie e Assistente da 
Cadeira de Língua e Literatura Latina da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (USP). 

1 - 17,  
19 - 22 

55 - 66 7 

Sylvia Magaldi  Comissão de 
redação. 

Instrutora de Prática de Ensino de História da Cadeira de 
Metodologia Geral do ensino da FFCLUSP. Professora 
secundária de História do Colégio de Aplicação. 

17 - 22 63 - 66 6 

Hygino Aliandro  Redator Professor Catedrático de Inglês da FFCL da Universidade 
de Campinas e Assistente da FFCLUSP. 
 

8 - 18 58 - 64 5 

Clara Alterman Colotto  Comissão de 
redação 

Instrutora de Prática de Ensino de Filosofia e Psicologia do 
Setor de Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. 
Professora Secundária de Filosofia do C.A. 
 

19 - 23 65 - 67 4 
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Autor Função* Atividade profissional* Número Ano  Artigos  

Rail Gebara Comissão de 
Redação. 

Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial 
da FFCLUSP. 

1 - 4 55, 56 4 

Nélio Parra  Comissão de 
redação. 

Instrutor de Técnicas Audiovisuais do Setor de Metodologia 
geral do Ensino da FFCLUSP. 

21 - 23 66, 67 3 

Berenice Gonçalves 
Reginato 

Comissão de 
Redação e 
Tesoureira 

Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial 
da FFCLUSP. 

1 - 5 55 - 57 2 

Scipione Di Pierro Neto  Comissão de 
redação 

Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial e 
Professor Secundário de Matemática do Colégio de 
Aplicação. A partir de 1963, Instrutor de Prática de Ensino 
de Matemática da Cadeira de Metodologia Geral do Ensino 
da FFCLUSP e Professor secundário de Matemática do 
Colégio de Aplicação. 

13 - 23 61 - 67 2 

Antônio Mendes Barata   Comissão de 
Redação. 

Professor de História da Filosofia da Faculdade de Filosofia 
São Bento (PUCSP) 

1 - 4 55, 56 1 

Bernardo Issler  Comissão de 
Redação 

Instrutor de Prática de Ensino de Geografia do Setor de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. Professor 
Secundário de Geografia do Colégio de Aplicação. 

21 - 23 66, 67 1 

Hortência Maria Gomes 
Fassina  

Redator Auxiliar e Assistente de Ensino da Cadeira de Didática 
Geral e Especial da FFCLUSP. A partir de 1963, Instrutora 
de Prática de Ensino de História Natural da Cadeira de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. Prof. 
Secundária de Ciências Naturais no Colégio Estadual F. D. 
Roosevelt. 

8 - 20 58 - 65 1 

João Teodoro D'Olim 
Marote - Lic. 

Comissão de 
redação 

Instrutor de Prática de ensino de Francês da Cadeira de 
Metodologia geral do ensino da FFCLUSP. Professor 
secundário de Francês do Colégio de Aplicação. 

17 - 23 63 - 67 1 

José Querino Ribeiro Redator Professor-Catedrático de Administração escolar e educação 
comparada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(USP) 

5 57 1 

Maria Aparecida 
Rodrigues Cintra  

Comissão de 
Redação. 

Instrutora de Prática de Ensino de Pedagogia do Setor de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP 

21 - 23 66, 67 1 

Adélia Purgato Carelli Comissão de 
Redação 

Instrutora de Prática de Ensino de Inglês no setor de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. 

23 67 0 
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Autor Função* Atividade profissional* Número Ano  Artigos  

Alvanir Figueiredo  Comissão de 
Redação. 

Prof. Contratado de Geografia Física da FFCL de 
Presidente Prudente. Prof. Contratado de elementos de 
Petrologia, Geologia e Pedologia da FFCL de Sorocaba. 
Instrutor de Prática de ensino de Geografia na Cadeira de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. 

17, 18 63, 64 0 

Anna Maria Pessoa de 
Carvalho 

Comissão de 
Redação  

Instrutora de Prática de ensino de Física do setor de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. Prof. 
Secundária de Física do Col. De Aplicação. 

21 - 23 66, 67 0 

Antonio de Almeida Jr. Conselho 
Consultivo 

Professor-catedrático de Medicina Legal da Faculdade de 
Direito (USP). 

1 - 4 55, 56 0 

Antonio Machado 
Fonseca Netto - Lic. 

Conselho 
Consultivo e 
Comissão de 
Redação 

Prof. Associado de Química Inorgânica da Escola de 
Engenharia Mauá. Instrutor de Prática de Ensino de 
Química na Cad. De Metodologia Geral do Ensino da 
FFCLUSP. Prof. Secundário de Química do Col de 
Aplicação. 

17 - 23 63 - 67 0 

Fernando Marson - Lic. Comissão de 
redação 

Instrutor de Prática de Ensino de Português no setor de 
metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. Prof. de Língua 
Portuguesa e de Prática de Ensino de Port. Da Univ. 
Mackenzie. Prof. De Lexicologia da FFCL "Sedes 
Sapientiae". 

23 67 0 

Gilda Cesar Nogueira de 
Lima  

Comissão de 
redação 

Instrutora de Prática de Ensino da Pedagogia do Setor de 
Metodologia Geral do ensino da FFCLUSP 

21 - 23 66, 67 0 

Ivanira de Souza Lima -  Comissão de 
Redação 

Prof. Contratada de Didática Especial de Latim da FFCL da 
Universidade Mackenzie. Instrutora de Prática de Ensino de 
Português da Cadeira de Metodologia Geral do Ensino da 
FFCLUSP. Prof. Secundária de Português do Colégio de 
Aplicação. 

17, 18 63, 64 0 

João B. Damasco Pena Conselho 
Consultivo 

Professor de Psicologia Educacional da Universidade 
Mackenzie e Diretor do Colégio Rio Branco (São Paulo) 

1 - 4 55, 56 0 

Mildred Bruno Talarico 
Biagioni  

Comissão de 
redação. 

Instrutora de Prática de Ensino de Português, Latim e 
Grego do Setor de Metodologia Geral do Ensino da 
FFCLUSP. Professora secundária de Latim do Colégio de 
Aplicação. 

21, 22 66 0 
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Autor Função* Atividade profissional* Número Ano  Artigos  

Myriam Krasilchik  Comissão de 
redação. 

Instrutora de Prática de Ensino de Ciências Biológicas no 
setor de Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP. 

23 67 0 

Noemy da Silveria 
Rudofer 

Conselho 
Consultivo 

Ex-professora-catedrática de Psicologia Educacional da 
FFCL-USP. 

1 - 3 55, 56 0 

Oswaldo Laurindo Redator Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial e 
Professor Secundário de Física do Colégio de Aplicação. 

13 - 17 61 - 63 0 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 – 1967 
 
* Resumo das principais funções na Ficha Técnica e Atividades Profissionais descritas na Revista de Pedagogia. 
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 Onofre de Arruda Penteado Jr. foi professor catedrático na 4ª Seção da Faculdade, a de 

Educação, onde assumiu a Cadeira de Didática Geral e Especial e foi o primeiro diretor do 

Colégio de Aplicação. A participação de artigos seus não ficou restrita à Revista de 

Pedagogia. Ele publicou artigos em outros periódicos da época, como por exemplo, na 

Revista Atualidades Pedagógicas37 e Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP). 

Além disso, publicou alguns livros, entre eles: Fundamentos do methodo: problemas 

methodologicos de ensino primário, São Paulo: Nacional, 1938; Compendio de psicologia: 

problemas de psicologia educacional, para o uso das escolas normais; São Paulo: FFCL-

USP, 1949; Formação do professor secundário, a experiência e as escolas de pratica, São 

Paulo: FFCL-USP, 1952; Introdução ao estudo da orientação educacional, São Paulo: FFCL-

USP, 1953; Valores humanos na educação, São Paulo: FFCL-USP, 1957; Didática geral 

para o uso das faculdades de filosofia e das escolas normais, São Paulo: Obelisco, 1965. 

 Edna Chagas Cruz foi licenciada em Letras Anglo-Germânicas na FFCL-USP, e 

apareceu ao longo da série da Revista nas funções de Assistente, Auxiliar e por fim, Instrutora 

da Cadeira de Didática Geral e Especial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. 

Desde o primeiro número da Revista ela participou do expediente como Redatora, Secretária, 

Tesoureira e, a partir de 1963, com a aposentadoria do professor Onofre, como Diretora 

Responsável pelo periódico. 

 A professora Amélia Americano Franco Domingues de Castro38, licenciada em 

História e Geografia e doutora em Pedagogia, constou no Guia da FFCL-USP do ano de 1953, 

como Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial da FFCL. A partir de 1963, passou a 

ser Professora Catedrática Regente da Cadeira de Metodologia Geral do Ensino da FFCL-

USP. Cadeira recém criada juntamente com o Departamento de Educação da Universidade de 

São Paulo e que englobava a antiga Cadeira de Didática Geral e Especial. Em 1965, apareceu 

nos artigos da Revista de Pedagogia como Diretora do Colégio de Aplicação. 

 Conforme informações de Katsios (1999), a professora Amélia prestou o concurso de 

Livre-docência em 05 de dezembro de 1963, na Cadeira de Metodologia Geral do Ensino, 

com a tese Didática do Estudo (na perspectiva do desenvolvimento intelectual). Além de seus 

artigos publicados na Revista de Pedagogia, a professora Amélia contava com a publicação 

de várias outras obras, entre elas: Princípios do método no ensino da historia, São Paulo: 

                                                 
37 Conforme Silva (2001), Penteado Jr. teve dois artigos publicados neste periódico, são eles: Teoria Geral da 
educação, pedagogia e didática e A pedagogia de Dewey e os problemas sociais, ambos em 1954, n. 48. 
38 Em toda a série da Revista de Pedagogia, consta o nome da referida professora, tanto na Ficha Técnica como 
nos artigos, como Amélia Domingues de Castro. 
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Brasil Ed, 1952; Didática da escola média: teoria e prática, São Paulo: Edibell, 1969; 

Princípio do método no ensino da história, São Paulo: FFCL-USP, 1952. 

 Maria José Garcia Werebe, licenciada em Pedagogia, morou vários anos na França e 

estagiou no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos de Sèvres. Em 1952, tornou-se 

Livre-Docente com a tese Da situação atual do ensino francês, na cátedra de Administração 

Escolar e Educação Comparada da FFCL-USP e, em 1961, foi contratada para reger a 

disciplina de Orientação Educacional.  

  A partir de 1958, passou a coordenar o Serviço de Orientação Educacional no Colégio 

de Aplicação. Segundo Warde (1980), Amélia Domingues de Castro e Maria José Garcia 

Werebe foram protagonistas de uma disputa para a conquista (no caso de Castro, por meio do 

setor de Metodologia) e manutenção (no caso de Werebe, por meio do Serviço de Orientação 

Educacional do Colégio) do espaço de poder e influência sobre o Colégio de Aplicação. Essa 

disputa fez parte de uma crise desencadeada no Colégio de Aplicação, entre 1967 e 1969 e 

que, em última instância, foi uma das causas da extinção do mesmo.  

 A professora Aída Costa, licenciada em Letras Clássicas pela Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP, foi auxiliar de ensino em 1953 na Seção de Didática Geral e 

Especial da FFCL-USP, e em 1958, passou a exercer a função de Professora Colaboradora da 

Cadeira de Língua e Literatura Latina da FFCL-USP. Também foi Professora Catedrática de 

Literatura Latina na Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais e Professora de 

Didática Especial de Línguas da Universidade Mackenzie. 

 Os artigos da professora Aída na Revista versavam, em sua maioria, sobre o Ensino 

Secundário e métodos sobre como ensinar a leitura, a composição e o latim. Entre seus 

principais livros publicados, estão: Elementos populares em Catulo39, São Paulo: Indústria 

Gráfica Cruzeiro do Sul, 1952; Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Livro de Latim, São 

Paulo: Editora do Brasil, 1958. Estes quatro livros eram livros didáticos indicados para as 

séries ginasiais.  

 O professor Hygino Aliandro, por fim, foi em primeiro lugar Assistente da Cadeira de 

Língua Inglesa e Anglo-Americana, Professor Catedrático de Inglês da FFCL da Universidade 

de Campinas e, no Guia da FFCL-USP de 1965, constava como Professor Assistente da 

Cadeira de Metodologia Geral do Ensino. Na Revista, três dos cinco artigos estão em Língua 

Inglesa. A maioria de suas publicações era de Dicionários de Inglês-Português. 

                                                 
39 Trabalho laureado pela Academia Brasileira de Letras com o “Prêmio João Ribeiro” de 1952. 
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 No quadro 4, visualiza-se o total dos colaboradores da Revista, o que apontou também 

para a extensa participação de autores que eram ligados, de alguma forma, seja como 

professor ou aluno, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo 

(FFCL-USP). Ao analisar o quadro 4, percebe-se que ambiente da Revista era caracterizado 

pela homogeneidade, pois os autores eram, em sua maioria, professores ou alunos da FFCL-

USP. 

 Neste mesmo quadro, estão relacionadas 126 autorias diferentes40. Deste total, 52 eram 

da Universidade de São Paulo, sendo que 16 eram alunos da FFCL, dois estavam ligados a 

outras áreas da Universidade e o restante eram professores (catedráticos, auxiliares e 

assistentes) da FFCL-USP. Destaca-se que oito autores trabalhavam no Colégio de Aplicação 

da USP, sendo que três deles eram alunos do Colégio. 

 Os outros artigos eram de autoria de professores de outras Universidades, tanto 

nacionais como internacionais e também de Colégios. Portanto, para escrever nas páginas da 

Revista de Pedagogia, era necessário atuar de alguma maneira, na área educacional.

                                                 
40 Não se considera aqui os artigos sem autores ou com autores diversos, que são aqueles elaborados em 
Conferências ou grupos de estudos de alunos. 
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QUADRO - 1.5 
Perfil dos Colaboradores da Revista de Pedagogia 

Autor Atividade Profissional * 
Aída Costa Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial da 

FFCL-USP, e a partir do n. 8 Professora  Catedrática de 
Literatura Latina Faculdade de Filosofia Universidade de Minas 
Gerais;  Professora Colaboradora da Cadeira de Língua e 
Literatura Latina da FFCL-USP; Professora de  Didática 
Especial de Línguas da Universidade Mackenzie. 
 

Aída Ferreira da Silva. Professora do Colégio de Aplicação da USP. 
 

Almenor Tacla Professor do Colégio de Aplicação da USP. 
 

Amélia Domingues Castro Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Nos números 
19 e 20 aparece apenas como Diretor Pedagógico do Colégio 
de Aplicação. 
 

Angel Diego Márquez Doutor pela Universidade Livre de Bruxelas, Doutor pela 
Universidade de La Plata, Técnico da Unesco e professor de 
Metodologia Geral do VIII Curso de Especialistas em Educação 
para a A.L.* 
 

Antonio Colo Representante do órgão dos alunos de Colégio de Aplicação da 
FFCL-USP. 
 

Arrigo Leonardo Angelini Professor da Cadeira de Psicologia Educacional da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP 
 

Aziz Abrahão Não informa. 
 

Beatriz Bueno da Costa Aluna do 4º ano de Pedagogia 
 

Benedito Castrucci Professor Catedrático de Geometria Analítica, Projetiva e 
Descritiva da FFCL-USP. 
 

Bentley Glass Professor de Biologia e Genética, The Johns Hopkins University  
- Estados Unidos da América. 
 

Berenice Gonçalves Reginato Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP 
 

Bernardo Issler Professor de Geografia. 
 

Braulio R. Orejas Miranda Professor de Biologia Institutos Normais de Montevidéu - 
Uruguai 
 

C. R. Carpenter Chefe do Departamento de Psicologia e diretor de pesquisa em 
Instrução audiovisual da Universidade Estadual de 
Pennsylvania. 
 

Carlos Correa Mascaro Assistente da Cadeira de Administração Escolar e Educação 
Comparada da FFCL-USP 
 

Célia Oliveira e outros. Professores do Ginásio Nossa Senhora do Morumbi. 
 

Cícero Christiano de Sousa Professor de Psicologia da Escola de Sociologia de São Paulo 
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Autor Atividade Profissional 
Clara Alterman Colotto Instrutora do Setor de Metodologia Geral do Ensino da FFCLUSP 

 
Constantino Láscaris Comneno. Não informa. 

 
Darcy Ribeiro Coordenador de Pesquisas Sociais do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais. 
 

Dwane R. Collins Professor da Associação de Educação e Chefe da Associação 
da Divisão de alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
 

E. P. Rosembaum Não informa 
 

Edna Chagas Cruz Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial da 
FFCL-USP 
 

Edouard Clapèred Não informa. 
 

Eduardo Del Ponte Instituto Nacional de Microbiologia Argentina (Buenos Aires) 
 

Elsa Garrido Não informa 
 

Elza Miné da Rocha e Silva e outros Professores do Ginásio Nossa Senhora do Morumbi 
 

Emília Viotti da Costa Assistente da Cadeira de Introdução aos Estudos Históricos da 
FFCL-USP; Professora de História do Colégio de Aplicação.  
 

Fernanda Perracini Milani Professora do Ginásio Nossa Senhora do Morumbi. 
 

Fernando Marson Licenciando da Secção de Letras. 
 

G. A. Buzzi Não informa 
 

Georges Picard Professor do Colégio Santa Cruz. 
 

Gilda César Nogueira de Lima Instrutor do Setor de Metodologia Geral do Ensino da FFCL-
USP. 
 

Gita K. Ghinzberg Assistente extra-numerário da Cadeira de Análise Matemática 
da FFCL-USP 
 

Gordon M. Dunning Science Department - State Teachears College. Indiana, Usa. 
 

H. B. Garland Não informa. 
 

Haim Jurist e outros Professores do Ginásio I. L.  Peretz. 
 

Hans Peter Hulmann Licenciado em Física pela USP. Professor efetivo do Colégio 
Estadual de Capivari. 
 

Helena Luzia de Jesus Professora do Ginásio Nossa Senhora do Morumbi. 
 

Hermínio de Campos Melo Aluno de Didática Geral da FFCL - USP, 4º ano 
 

Hernando Groot Vice-reitor da Universidade dos Andes - Bogotá, Colômbia. 
 

Hortência Maria Gomes Fassina. Não informa. 
 

Humberto E. Roca Instituto Superior del Profesorado - Buenos Aires - Argentina 
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Autor Atividade Profissional 
Humberto Gomez Osório Faculdade de Medicina, Universidade do Valle, Cali - Colômbia. 

 
Hygino Aliandro Professor Catedrático da FFCL da Unicamp e Assistente da 

FFCL-USP 
 

Ignez Delfini e Maria Thereza Genovez Professoras do Instituto de Educação Experimental de Jundiaí 
 

Ir. Maria Julia Professora do Ginásio Nossa Senhora do Morumbi. 
 

Irene Bueno de Oliveira e Peny Marion 
Calderini 

3º ano de letras Anglo-Germânicas. (orientados pela prof. Edna 
Chagas Cruz). 
 

Isaias Raw Diretor Científico - Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 
Cultura (IBECC), São Paulo - Brasil 
 

Itajahy Feitosa Martins Professor do Colégio Assunção 
J. Geraldo de Ataliba Nogueira Instituto de Direito Público da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. 
 

J. M. Thoday Professor de Genética da Universidade de Cambridge, 
Inglaterra. "Diretor do projeto para reforma do ensino da 
Biologia na Europa", patrocinado pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 

J. Querino Ribeiro Professor Catedrático de Administração Escolar e Educação 
Comparada da FFCL-USP 
 

J. R. Haddock Lobo Professor do Colégio Rio Branco da Fundação Rotariana. São 
Paulo. 
 

J. Ranke Não informa  
 

J.W.Goethe Não informa 
 

Jayme Abreu (relator) Coordenador da Divisão de Educação de Estudos e Pesquisas 
Educacionais do CBPE (INEP) 
 

Jean Piaget Não informa 
 

Jesse D. Perkinson Diretor do Departamento de Assuntos Científicos da União 
Panamericana. 
 

João Batista Scannàpieco Aluno da FFCL - USP, 4º ano 
 

João Bosco Balestrero Florio 3º científico. Colégio Estadual "Presidente Roosevest". Seção 
autônoma da Rua Gabriel dos Santos. 
 

João Theodoro D'Olim Marote. Professor do Colégio de Aplicação da USP. 
 

Jorge Cesar Mota Diretor do Departamento Cultural do Instituto Mackenzie. 
Membro da Diretoria do Seminário Presbiteriano de Campinas 
 

Jorge Nagle Não informa 
 

José Augusto Dias Diretor Executivo do Colégio de Aplicação 
 

José Severo de Camargo Pereira Doutor em Pedagogia, Assistente de Estatística da FFCL-USP 
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Autor Atividade Profissional 
Juan M. Martin Matos 
 
 
 

Licenciando da Secção de Ciências Sociais. 
 

Julieta Ribeiro Leite Coordenadora das classes integradas do Ginásio do Colégio de 
Aplicação da FFCLUSP. 
 

Lady Lina Traldi Licenciada em Pedagogia pela FFCL-USP. Membro da equipe 
de professores do Centro Regional de Pesquisas Educacionais. 
M.E.C. 
 

Leila Filinto Pinto de Almeida Não informa. 
 

Leônidas H. B. Hegenberg Professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São José 
dos Campos. 
 

Lília Sampaio de Souza Pinto Professora Contratada de Didática geral e especial da FFCL de 
Araraquara. 
 

Lívia Ferreira Professora de Didática Especial de Português na FFCL de 
Assis. 
 

Lizette Beatriz Graziani Professora Catedrática de Inglês. 
 

Lucy Mary M. Gonçalves da Cunha Inspetora Federal do Ensino Comercial. 
 

Luis Amador Sanchez Professor de Língua e Literatura Espanhola e Hispano-
Americana da FFCL - USP 
 

Luis Pereira Não informa 
 

Luiz Alves de Mattos Catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 
do Brasil 
 

Luíz Benedicto Lacerda Orlandi Não informa 
 

Luiz Washington Vita Não informa. 
 

Madre Martha Maria Professora do Colégio Nossa Senhora de Sion. 
 

Manuel Dias Martins Não informa. 
 

Maria Ap. Aranha  da Silveira; Teresa 
Krystina Kasuba; Alice Cunio;  Celso 
Bernardes da Silva 

Alunos do Curso de Didática Especial de Letras da FFCL - USP 
(orientação da prof. Aída Costa) 

Maria Aparecida Bortoletto Instrutora do Setor de Administração Escolar e Educação 
Comparada da FFCL-USP. 
 

Maria Aparecida Rodrigues Cintra Instrutora do setor de Metodologia Geral do Ensino - USP. 
 

Maria Ferri Soares Veiga Diretora do Departamento de Cursos Médios do Instituto de 
Zootecnia e Indústrias Pecuárias "Fernando Costa" 
 

Maria Helena Prestes Barra Professora Catedrática Interina de Metodologia e Prática do 
Ensino Primário do Instituto de Educação "Caetano de Campos" 
e professora de Didática Geral da FFCL "Sedes Sapientiae" 
 

Maria Sylvia Franco Moreira Assistente da Cadeira de Sociologia ( I ) da FFFCL-USP 
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Autor Atividade Profissional 
Maria José Garcia Werebe Assistente da Cadeira de Didática Geral e Especial da FFCL - 

USP. A partir do nº 10 é também Livre Docente da Cadeira de 
Administração Escolar e Educação Comparada da FFCL - USP. 
  

Maria Thereza de Oliveira Pimental. Professora do Colégio Assunção. 
 

Maria Thereza Genovez Professora do Instituto de Educação Experimental de Jundiaí 
 

Marialice M. Foracchi Não informa 
 

Marina Ribeiro Leite. Professora do Colégio de Aplicação da USP. 
 

Marisa Muniz e outros. Professores do Colégio das Cônegas de Santo Agostinho. 
 

Milton da Silva Rodrigues Professor Catedrático de Estatística da FFCL - USP. A partir do 
nº 21 aparece como Professor Emérito da FFCL-USP. 
 

Moysés Brejon Assistente da Cadeira de Administração Escolar e Educação 
Comparada. 
 

Naomi Fujiki Licenciado do curso noturno de Letras sob a orientação da prof. 
Ivanira de Souza Lima Dadalt. 
 

Nélio Parra Professor voluntário da disciplina "Técnicas Audiovisuais na 
Educação". Instrutor do Setor de Metodologia Geral do Ensino 
da FFCL-USP. 
 

Nelly de Camargo Professora de Teoria da Comunicação da Escola de 
Comunicações Culturais da USP e FFFCL "Sedes Sapientiae" 
de SP. 
 

Nelson Rosamilha Departamento de Psicologia  Educacional da FFCL-USP. 
 

Neusa Dias Macedo  Licenciada em Letras FFCL-USP, Bibliotecária do Instituto de 
Estudo da USP.  
 

Newton César Balzan Instrutor de Prática de Ensino de História e Geografia do setor 
de Metodologia Geral do Ensino. 
 

Octanny Silveira da Motta Professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 
 

Onofre de Arruda Penteado Júnior Professor Catedrático de Didática Geral e Especial da FFCL-
USP 
 

Oswaldo Frota-Pessoa Divisão de Educação da União Pan-Americana 
 

Paulo Ernesto Tolle Câmara de Ensino Superior e Comissão de Legislação e 
Normas do Conselho Estadual de Educação. 
 

Pe Huylo Ribeiro Quintanilha Prefeito de Estudos 
 

Pe. Antonio Mendes Barata Professor de História da Filosofia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de São Bento - PUC-SP 
 

Pedro de Almeida Moura Professor Catedrático de Língua e Literatura Alemã da FFCL-
USP. 
 

Rafael Sánchez 
 

Não Informa 
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Autor Atividade Profissional 
Rail Gebara Auxiliar de Ensino da Cadeira de Didática Geral e Especial da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. 
Professora Secundária de Ciências Naturais do Colégio 
Estadual "prof. Alberto Conte"  
 

Raul R. Ringuelet Professor de Ecologia e Zoogiografia da Universidade Nacional 
de la Plata - Argentina. 
 

Roger Gal Não informa 
 

Romeu Toddai  Presidente matutino do diretório do Colégio de Aplicação  
 

Antonio Xavier Presidente noturno do diretório do Colégio de Aplicação  
 

Roque Spencer Maciel de Barros Professor de História e Filosofia da Educação da FFCL-USP. 
 

Ruth de Souza Nilo de A. Araújo Não informa 
 

Samuel Pfromm Netto Departamento de Psicologia Educacional da FFCL-USP. 
 

Scipione di Pierro Netto. Professor Catedrático de Matemática. A partir do nº 23 aparece 
como Instrutor de Prática de Ensino da Matemática do Setor de 
Metodologia Geral do Ensino da FFCL-USP. 
 

Segismundo Spina Professor Associado da Cadeira de Literatura Portuguesa da 
FFCL-USP, regente da disciplina de Camonologia desta. 
 

Suzana Caetano Aluna do 4º ano de Letras Clássicas (orientação da professora 
Edna Chagas Cruz). 
 

Sylvia Magaldi Instrutora do setor de Metodologia Geral do Ensino e professora 
de História do Colégio de Aplicação da USP. 
 

Tito Lívio Teixeira Não informa. 
 

Ubiratan  D'Ambrosio FFCL da Unicamp 
 

Waldemar Matias Coordenador Cultural do Instituto de Idiomas Yázigi 
 

Zelia Ladeira Veras, Ariovaldo Augusto 
Peterlini e Scarpin Angelo Zini. 

Alunos do curso de Didática Especial de Letras Clássicas da 
FFCL-USP, a cargo da professora Aída Costa. 
 

Fonte: Revista de Pedagogia - 1955 -1967 
 
* Nesta coluna foram relacionadas as atividades profissionais  dos autores exatamente como informa a 
Revista. 
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Cap. 2 - Tradição e Modernidade nas páginas da Revista de Pedagogia 

 Para se compreender o sentido de tradição e de modernidade que perpassa os artigos 

na Revista, é importante explicar os conceitos adotados por esta pesquisa para estas duas 

palavras. 

 Ao buscar o que os autores consideravam como ‘tradicional’41 nas páginas da Revista 

de Pedagogia, tem-se o objetivo de buscar o velho, o antigo, o que eles classificavam como 

ultrapassado. Desta maneira, os procedimentos de pesquisa visavam sempre retirar dos textos 

o que os professores faziam de errado ou o que era feito por costume, mas que não estava 

certo e era considerado como tradicional pela Revista. 

 Quanto ao ‘moderno’42, ao questionar as fontes quanto à modernidade da educação em 

suas páginas, o que se procura é exatamente o que os autores consideravam como novo, como 

atual para a educação, em contraposição ao arcaico, velho e antigo ensino. 

 Braghini (2005), ao estudar a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), 

buscou-se compreender o “significado da qualidade de ensino impresso nas páginas da 

Revista [RBEP]” (p. 49) e, para tanto, teve que buscar nas páginas da RBEP o que seus 

autores compreendiam como “velho” e “novo”, pois 

 

(...) é impossível falar de qualidade de ensino sem cair nas discussões entre 
“novo” e o “velho” ensino secundário, porque esse maniqueísmo que divide o 
ensino entre bom (novo) e mau (velho) é um dos elementos mais discutidos 
nas páginas da RBEP sobre o assunto “qualidade de ensino” nos anos 1950. 
Aliás, os estudos referentes ao período também não conseguem escapar dessa 
dualidade. Nos anos 1950, existe, marcadamente, um discurso que apela para 
este jogo dos contrários, a fim de reforçar um novo discurso que estava 
arquitetado para a escola” (p. 48). 

 

 Ao pesquisar as características dos professores que os professores responsáveis pela 

Revista de Pedagogia pretendiam formar na década de 1950 e 1960, foi possível compreender 

que havia no interior da Revista o embate entre novas e velhas práticas docentes com o intuito 

de conformar os leitores à mudança e à renovação. Tanto Braghini (2005) quanto Brandão 

(1999) apontam que na passagem dos anos 1950 para 1960, essa dualidade – o ‘novo’ e o 

‘velho’ – os jogos de contrários estão muito presentes na historiografia da educação brasileira 

sobre o período.  

                                                 
41 Segundo o Dicionário Houaiss, uma das acepções da palavra ‘tradicional’ é tudo o que se pratica por hábito ou 
costume adquirido, já no dicionário Michaelis, no sentido pejorativo vem a ser o que é arcaico e que obsta o 
progresso. 
42 Etimologicamente, conforme o Dicionário Houaiss, vem a ser aquilo que é recente, novo, contemporâneo. 
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 Além disso, os autores mais constantes na periodicidade da Revista eram ligados de 

alguma forma à Universidade de São Paulo e, mais especificamente, à Cadeira de Didática. 

Portanto, o que estes autores procuravam era dar visibilidade à didática de ensino como 

prática docente no ensino secundário. Os artigos da Revista estavam voltados para esse 

objetivo, por isso a questão dos métodos, das experiências, da psicologia tornou-se tão 

importante para esta conceituação de escola moderna. 

 Para os autores, tradição e modernidade, novo e velho, não formam a discussão 

central, mas sim um slogan43 que serviu para atrair os leitores. Desse modo, poderia a Revista 

ser uma estratégia44 para não apenas divulgar o pensamento dos professores ligados à Cadeira 

de Didática Geral e Especial da USP, mas também de fixar nos leitores a idéia do projeto de 

formação pedagógica almejado por aqueles. 

Os autores da Revista percebiam a prática como proveniente da teoria, discursavam 

sobre um determinado tipo de educação renovada, um novo projeto de educação cujo teor 

deixava transparecer essa relação entre teoria e prática. Por fim, para tal projeto de formação 

de professores foram usados como vitrines de exposição, o Colégio de Aplicação e a Revista 

de Pedagogia, meios que abriam o acesso aos professores e forçavam a aceitabilidade das 

idéias descritas nos artigos. 

 

2.1 - A escola que se quer rechaçada 

 Ao analisar as páginas da Revista, foi possível perceber que, de acordo com os 

professores da Cadeira de Didática Geral e Especial da USP, havia a urgência em acabar com 

o tipo de educação até então presente nas escolas, pois eles afirmavam que esta não mais 

atendia aos anseios da “modernidade”. Mas qual tipo de escola, ou educação, era essa que não 

se queria mais? E por que essa escola não era mais viável? 

 Penteado Jr.(1963a), no artigo “A psicologia de Jean Piaget e a Didática”, diz que a 

escola tradicional está muito influenciada pelas idéias de Herbart, que percebia a mente “(...) 

como uma tábua rasa onde as impressões sensoriais eram gravadas (...) de fora para dentro” 

(p. 3). Desta forma, a didática tradicional era aquela baseada em uma “psicologia sensualista” 

(p. 6) que deixava evidente a passividade do aluno. 
                                                 
43 Segundo Scheffler “Em educação, os slogans proporcionam símbolos que unificam as idéias e atitudes chaves 
dos movimentos educacionais. Exprimem e promovem, ao mesmo tempo, a comunidade de espírito, atraindo 
novos aderentes e fornecendo confiança e firmeza aos veteranos (p.46). Conhecer o contexto educacional em que 
tomou forma essa mensagem prática significa compreender a relevância da sua ênfase. Inversamente, a 
relevância da mensagem não poderá ser percebida sem uma referência ao contexto que surgiu.” (pp.50-51) 
44 Conforme Michel de Certeau (1994), a estratégia é o cálculo das relações de força que se torna possível a 
partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente.  
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  Conseqüentemente, dentro dos artigos da Revista, o sistema de ensino era ineficiente e 

não ensinava a pensar. A palavra de ordem para os alunos era a de memorizar e para os 

professores, a de instruir. Segundo Barata, autor da Revista (1955), o professor, em suas aulas, 

se limitava a transmitir aos alunos os pensamentos de outros (Aristóteles, S. Agostinho, S. 

Tomaz, etc), e em nada inovava, o que fazia com que os alunos vissem nos mestres, simples 

repetidores dos pensamentos alheios. Desta forma, o aluno não percebia o professor como 

criador e as aulas eram dogmáticas. 

O ensino tradicional era aquele marcado pelo intelectualismo (Scannapieco, 1958, p. 

56), de uma erudição livresca, e não se tinha por preocupação as sutilizas da psicologia da 

criança (Mattos, 1956). Portanto, as escolas não conseguiam ensinar o aluno a pensar, pois 

apelavam apenas para a memória, para o ensino verbalístico que vai de encontro à “realidade 

psicológica do educando e às necessidades de um mundo industrializado” (Penteado Jr., 

1961). 

 Para os autores/professores, a escola que não ensinava a pensar era um tipo de escola 

que não era para a criança, mas que a criança era para ela. Uma escola fechada às idéias 

novas, como aquela impregnada de conservadorismo, preocupada com memorizações, datas, 

listas, estudos fora do contexto da criança; uma educação exterior que não despertava a 

individualidade, pois todas as crianças deviam aprender com os mesmos programas, livros, 

lições, etc. Não eram levadas em conta as diferenças de cada aluno. 

 Juntamente com o fato de não ensinar a pensar, os autores apontavam como 

ultrapassado o método utilizado pelas escolas para ensinar. O problema também passava pela 

falta de conhecimento dos professores de métodos adaptados à psicologia da criança, o que 

fazia com que o aprendizado fosse desinteressante para os alunos, pois não estimulava o 

esforço mental (Cruz, 1955, p.87). 

 O Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues, em seu artigo “A Formação do professor 

secundário” (1959), afirmou que os professores, quando alunos da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), aprendiam “nos moldes mais 

elegantes da ciência moderna” (p. 24). Mas, mesmo assim, quando alguns deles chegavam às 

salas de aulas dos ginásios, já como professores, e tinham que dar aulas sobre o conteúdo, que 

não mais recordavam da faculdade, regrediam.  Voltavam ao estilo expositivo e didático de 

compêndios escritos no início do século XX e, segundo o autor os ex-alunos, agora 

professores, demonstravam “ser incapazes de refundir seus conhecimentos secundários à luz 

da cultura superior que (...) receberam” (p. 24). 
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 O método utilizado pelos professores era repetitivo, superficial e estereotipado. O 

trabalho prático, quando existia, era utilizado para ilustração do professor. Desta forma, a 

atividade dos alunos consistia, em geral, em ouvir, copiar e estudar para as provas (Frota-

Pessoa, 1957). Portanto, na escola tradicional imperava a indiferença aos interesses 

espontâneos da criança (Scannapieco, 1958), o que tornava o estudo amargo e penoso, pois 

despejava a matéria sobre os alunos.      

 Segundo Castro (1963), o professor considerava a estrutura mental do educando igual 

a dos adultos, e fazia a ciência pela ciência, separando o conteúdo dos objetivos educacionais 

aos quais serviam. Para ela, eram falhas relativas aos métodos  

 

Quando o professor age como se tivesse passando impermeável por seus 
cursos pedagógicos, ensinando como foi ensinado em seus cursos médios, 
fazendo prelação a rotina diária, da leitura do manual a dieta exclusiva do 
estudante, ou substituindo aulas por ditados mais ou menos disfarçados, temos 
graves falhas metodológicas: a orientação para estudos e tarefas é ignorada, 
resumindo-se o trabalho ‘intelectual’ do aluno à mera memorização, 
desconhecendo-se o educando, suas necessidades e interesses, tanto quanto 
suas maneiras próprias de aprender e pensar. Esse professor foge ao 
laboratório e às aulas práticas, justificando-se pela falta de material, pelos 
riscos que corre o laboratório nas mãos dos alunos ou que correm estes nos 
laboratórios. Em resumo, são esses tipos rotineiros e indiferentes, os que 
levam as piores formas de estagnação e desinteresse das classes, quando estas 
não reagem pela indisciplina ou brincadeira (pp.18-19). 
 

 Outro problema apontado pelos autores era a falta de motivação dos alunos no 

processo de ensino. Os professores, de acordo com os artigos de Revista de Pedagogia, 

estariam tão arraigados em antigas teorias educacionais que desconheciam a necessidade de o 

aluno estar motivado para aprender.  Os professores teriam uma má compreensão do que 

realmente vinha a ser estimular uma motivação, e acabavam criando motivos artificiais, 

externos aos alunos, como por exemplo, prometer uma boa nota em uma prova, ou um 

castigo. 

Propor ao aluno uma finalidade imediata a ser alcançada pela aprendizagem também 

seria um erro comum. As conseqüências destes erros resultavam na formação de alunos 

“egoístas e desajustados, prejudicando dessa forma o sentido da educação” (Costa, 1962, p. 

26). 

 Desse modo, a escola antiga, para os autores da Revista, era uma escola cuja prática 

estimulava o aprender com os livros e se contentava com o resultado final dos alunos. Nessa 

escola, era imperioso transmitir ao aluno as teorias, as quais ele deveria decorar passivamente, 
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o que dava ao ensino o seu aspecto enciclopedista. Mas quem seria o “culpado” por tal 

situação? 

 Nas páginas da Revista, grande parte da culpa residia no professor: ou porque ele não 

planejava suas aulas, o que resultava na improvisação das atividades; ou por pura falta de 

conhecimento da matéria a ser ensinada. Para os autores dos artigos, o conhecimento do 

professor também era “decorado” e por isto ensinava os alunos fazendo-os decorar (Penteado 

Jr., 1961, p. 6). 

 Mas a “culpa” não é apenas do professor. De acordo com Barata (1955), os alunos 

também eram culpados por esse processo de “memorização”, pois como o professor queria 

apenas instruí-los ao invés de ensiná-los a pensar, os alunos queriam apenas memorizar e não 

pensavam. É o que ele chama de “conformismo da erudição”.     

  Já para Castro (1957), a culpa pelo ensino livresco aplicado nas escolas era da própria 

escola, sendo que o termo escola abrangia muito mais que o professor ou o aluno, pois estes 

também eram vítimas das condições de ensino do país. Essas “condições” tinham relação com 

“a rigidez e ambição dos programas e o tempo restrito do período letivo” (p. 23), que eram 

seguidos a risca pelos professores e não atendiam aos interesses ou necessidades dos alunos, 

pois tal ato tratava a todos como se fossem iguais. Também Scannapieco (1958, p. 56) 

criticou a rigidez com que os programas tradicionais eram seguidos pelo professor. 

 Barros (1966) apontava que um dos motivos para a ineficácia do ensino era a 

organização do ensino médio em ramos estanques45, visto que “a equivalência entre os vários 

tipos de colégios existe na lei mas não na realidade” (p. 135). Para Barros, o ensino médio 

ramificado, com objetivo de formarem profissionais, impediu a escola de cuidar da formação 

integral do homem, “de permitir seu desenvolvimento e floração” (p. 126).  

 Em outro artigo transcrito na Revista e assinado por Claparède46 (1958), havia 

igualmente a preocupação de não apontar somente os professores como culpados pela 

situação da educação, mas sim, vítimas. Para o autor, “deve-se admirar os resultados que a 

                                                 
45 Esta ramificação do ensino médio já foi apresentada no capítulo 1. 
46 A transcrição deste artigo de Edouard Claparède na Revista de Pedagogia foi assim justificada pelos editores 
“Tendo em vista esclarecer os nossos leitores a respeito das necessidades educacionais que levaram à instalação 
do Colégio de Aplicação, achamos oportuna a publicação, neste número, do artigo de Ed. Claparède sobre a 
criação do Instituto J. -J. Rosseau, em Genebra. Neste artigo, o educador expunha os motivos e comentava , 
amplamente, as necessidades que justificaram a instalação daquele instituto das ciências da educação. “Pelo que 
há de semelhante entre as dificuldades enfrentadas por ocasião da experiência na Suíça e as que ora enfrentamos 
no meio brasileiro, à luz do pensamento de Claparède, esperamos, melhor poderá ser avaliada a obra pedagógica 
que ora ensaia os primeiros passos no Colégio de Apliação.” (s/a, 1958). Podemos utilizar aqui o conceito de 
‘apropriação’ de Michel de Certeau (1994), prática que visa o uso particular de um repertório em uma 
determinada situação, procurando validar um determinado projeto, no caso, a criação do Colégio de Aplicação e 
a formação pedagógica do professor secundário. 
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maioria [de professores] obtém nas condições tão difíceis e sem ter sido preparada 

adequadamente” (p. 39).  

 Do mesmo modo que Castro (1957), Claparède (1958) apontava a limitação dos 

responsáveis pela escola na Suíça “por um programa rígido”, que os impedia “de modelar seu 

ensino sôbre a individualidade de seus alunos ou de sua classe” (p. 40).  

 Contudo, o texto de Claparède vai além do que escreveram Castro (1957) e Barata 

(1955), pois apontava que a culpabilidade quanto aos problemas da educação também não 

encontrava no Estado seu único responsável, pois, para o autor em questão, os governantes 

“absorvidos que estavam pelas necessidades da instrução pública” jogaram todo seu esforço 

“sôbre a extensão do ensino a tôdas as classes sociais” (p. 40).  

 Segundo Claparède (1958), os exames de aprendizado representavam uma “pressão 

exterior” burocrática e policial, pois eles eram as únicas ferramentas usadas para medir o 

aprendizado dos estudantes. Este aprendizado seria do tipo mecânico, memorizado, livresco.  

O exame do aprendizado não era medido realmente pela visão de Penteado Jr.(1961).  

Media-se a guarda do conhecimento, o conhecimento resultado da ação do mestre, e não 

aquilo que o estudante havia aprendido mesmo (Penteado Jr, 1961).  O exame servia para 

cumprir um papel burocrático: registrar as notas e, por meio destas, conceder ou não a 

promoção para a série seguinte. A reprovação, em último caso, tinha papel corretivo para o 

aluno. 

Leite (1965) condenou essa forma de avaliação por exames. Também para esta autora, 

a avaliação do processo de aprendizagem não existia. As provas, na escola tradicional, 

mediam apenas o conhecimento que o aluno memorizou por meio de testes ou ainda 

perguntas e respostas. Eram apenas um instrumento de medida que não consideravam o 

educando como um todo.  

Portanto, na visão de Penteado Jr.(1961) expressada na Revista de Pedagogia, a 

concepção de pedagogia tradicional era aquela que ainda reinava nas escolas daquele período:  

 

pode-se chamar dogmática ou burocrática, pois seu caráter é colocar 
antecipadamente  o que a criança deve fazer sem se perguntar se ela o pode e 
se é conveniente para o seu desenvolvimento; pode-se chamá-la também 
corretiva ou policial, se quer colocar ênfase sobre o seu único meio de ação, 
que é a pressão exterior à qual ela é obrigada a recorrer, pois que tem sabido 
fazer nascer a pressão interior (p. 58, grifos do autor).  

 

 Dessa forma, o método condenado pelos autores/professores da Revista, era o método 

baseado na memória, em aulas expositivas, nos quais os alunos eram seres passivos, sem 
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chance de exporem sua criatividade, no qual imperava um divórcio entre o ensino e a prática 

(s/a, 1964, p. 18).  

 Inicialmente podia transparecer que a culpa era somente dos professores. Mas havia 

outros fatores que foram considerados pelos autores como responsáveis pela ineficácia do 

ensino na década de 1950. Eram eles: a rigidez dos programas, a organização do sistema 

curricular organizado por matérias isoladas, os critérios de avaliação baseados apenas na 

verificação de aprendizagem, a falta de conhecimento da psicologia da criança e, 

principalmente, a formação do professor secundário, assunto que será apresentado logo a 

seguir.  

 

2.2 - A escola idealizada 

 Braghini (2005) ressaltou, ao analisar o ‘velho’ e o ‘novo’ nas páginas da Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, nos anos 1950, que se deveria compreender que o que até 

então era considerado ‘velho’, era novo até bem poucos anos antes, e que a ‘novidade’ estava 

embutida de tradição, pois “nenhuma construção histórica se ergue com todos os fundamentos 

relacionados a critérios novos” (pp. 45-46). Desta forma, deve-se também perceber que o 

novo, o moderno, abordado na Revista de Pedagogia, também estava embutido da tradição.  

 A Revista de Pedagogia fez a apropriação do discurso escolanovista com o intuito de 

aquilatar o que tinham a dizer. No entanto, as referências quanto à importância da Escola 

Nova47 e o seu papel na valorização da educação, na década de 1950, devia ser analisado 

muito mais como um slogan dos autores, como uma estratégia discursiva para validar o que 

estão falando, do que propriamente uma retomada dos objetivos do Manifesto da Educação 

Nova e dos Pioneiros da Educação Nova. 

  O que os autores/professores de Revista de Pedagogia concebiam como ideal e, 

portanto, moderno, para as escolas das décadas de 1950 e 1960? 

 Para os autores/professores, o processo de aprendizagem começava com a atividade do 

aluno no ato de aprender e resultava na interiorização plena e definitiva dos valores culturais 

na mente e na personalidade do aluno, internalizando algo que lhe era externo (Mattos,1956).  

                                                 
47  No final do século XIX encontraremos as raízes do movimento denominado Escola Nova caracterizado por 
preocupações de educadores que percebiam que, apesar do aumento de oportunidades na Europa, havia crianças 
que não aprendiam. Segundo Brandão (1991), o movimento caracterizou-se por um conjunto bastante 
heterogêneo de doutrinas pedagógicas, e visavam não apenas propostas pedagógicas, mas também tinham uma 
abrangência sócio-política. No Brasil, o movimento ganhou maior visibilidade a partir do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, de 1932, o qual propunha “diretrizes para uma política de educação que 
expressasse o movimento de ‘renovação pedagógica’, com reformas estaduais em vários pontos do Brasil.” (p. 
148, grifos da autora). 
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Mattos definiu a aprendizagem como 

 

(...) uma atividade consciente, pessoal, eminentemente reflexiva e teleológica, 
que se processa em termos de aquisição de valores inerentes ao patrimônio 
cultural e considerados como necessários e úteis ao indivíduo e a coletividade. 
Ou, mais sinteticamente, é um processo de assimilação dos valores culturais 
da humanidade, ou simplesmente: um processo de aculturação (Mattos, 1956, 
p. 84). 
 

 Para impulsionar o processo de aprendizagem, Barata (1955) defendia que os 

professores deviam incentivar a capacidade criadora dos alunos, pois o pensamento devia 

estar aliado à ação. Mas se for o professor que devia incentivar a capacidade criadora dos 

alunos por meio de trabalhos (por exemplo, seminários), o ensino para o autor, era uma 

“técnica no qual se organiza, dirige e controla a aprendizagem” (Mattos, 1956, p. 82).   

 Desta forma, mesmo o professor não sendo apontado como totalmente culpado pela 

má qualidade da educação, é dele a responsabilidade e o esforço para que o ensino seja 

melhorado (Frota-Pessoa, 1956, p. 16). O professor, para melhor ensinar, devia procurar 

conhecer o melhor possível seus alunos, estabelecer contatos com a comunidade e permitir o 

completo desenvolvimento da personalidade do educando por meio do ensino de disciplinas 

artísticas e manuais (Penteado Jr.,1958a, p.2-3). 

 Como as críticas para a escola tradicional eram em virtude de que ela não ensinava o 

aluno a pensar, isso significava que, para estes autores/professores, a escola moderna faria o 

contrário: o primordial era levar os alunos a pensar (Penteado Jr.,1959). Mas para conseguir 

tal resultado devia-se estimular o hábito do pensamento reflexivo na escola (Castro, 1957). 

 Castro (1957) abordou em seu artigo a obra “Como pensamos” de Dewey, como uma 

das principais referências para discutir a educação do pensamento. Segundo a autora, a 

sociedade moderna tem extrema urgência de formar personalidades conscientes e livres, mas 

isto só seria possível se o pensamento reflexivo fosse desencadeado por uma “mola 

propulsora (...) o problema” (p.12, grifos do autor). Apesar de alguns artigos48 se referirem à 

importância que a disciplina de Filosofia exercia sobre a educação secundária, no intuito de 

treinar o estudante a pensar por si mesmo, o artigo de Castro sinalizava que todas as matérias 

escolares são possíveis de ensinar a pensar, bastando utilizar adequadamente o método 

pedagógico. 

                                                 
48 Como exemplo, podemos citar: “The teaching of philosophy – an international enquiry of U.N.E.S.C.O”, 
resenha de Amélia Domingues de Castro, publicada em 1956, n. 1; e “Sugestões para a melhoria do ensino da 
Filosofia no curso secundário”, de Amélia Domingues de Castro e José Arthur Gianotti., publicado em 1960, n. 
11/12. 
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Quando é que determinado modo de agir em classe assume caráter de método 
pedagógico? Segundo as mais abalizadas opiniões, é quando forma um 
conjunto harmônico de procedimentos didáticos fundamentados teoricamente, 
e que para atingir aos objetivos que se propõe exige certos processos técnicos. 
O problema para Dewey assume caráter metódico, desde que, fundamentando-
se em toda sua teoria pedagógica e mais especialmente em bases psicológicas 
e lógicas, tem a finalidade cabal de educar o pensamento, e envolve ainda 
certas exigências técnicas para sua aplicação” (p. 14). 

   

 Conforme Mattos (1956), como o objeto da aprendizagem permanecia externo à 

consciência do aluno, seriam os professores os responsáveis por converter essa externalidade 

em objetivos a serem visados pelos alunos. Tal ato tinha por intenção polarizar o interesse e o 

esforço do aluno por essa externalidade, utilizando os programas oficiais e suas exigências. 

Portanto, para o autor, o que era importante seriam os métodos utilizados no processo de 

ensino e aprendizagem, por meio de seus programas oficiais e suas exigências, permanecerem 

externos à consciência do aluno. São os professores que convertem esta externalidade em 

objetivos a serem visados pelo aluno, com o intuito de polarizar seu interesse e seus esforços. 

Desta maneira, ele aponta para a importância dos métodos para a efetivação da aprendizagem.   

 Esses métodos deviam buscar os interesses dos alunos os quais seriam o eixo do 

ensino e, por conseqüência, a própria instituição escolar deveria ser adaptada às condições que 

dessem vazão a essa idéia. Diante disto, os autores condenavam totalmente a memorização, o 

ditado e apenas a exposição do professor, alegando que “educação não é somente transmissão 

de conhecimentos, mas é transmissão de hábitos, usos, costumes e de uma cultura, de uma 

geração adulta, para uma geração nova” (Marson e Seltezer, 1963, p. 92). 

 Com esta nova forma de ensinar, de acordo com o texto de Claparède (1958) as 

questões pedagógicas estariam sujeitas à experimentação e a educação seria um ato da 

criança, ou seja, diferentemente da escola tradicional, a escola moderna é uma escola para 

criança, com um programa adequado à sua idade e o conhecimento apresentado dentro do 

contexto vivido pela criança. 

Scannapieco (1958) afirma que “toda a matéria é boa para se fazer um ensino” (p.57), 

pois a escola nova tem por fim “a conservação e acrescentamento da força espiritual da 

criança” (p. 57), portanto bastava que a matéria fosse ajustada às condições psicológicas dos 

educandos, permitindo que o educando se integrasse “apaixonadamente ao seu trabalho” (p. 

57). Ou seja, não quer dizer que a escola não deva ter um programa, mas sim, que a escola e 

seu programa sejam flexíveis às estruturas mentais e aptidões da criança. Para Scannapieco 
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(1958), “na Educação Nova a preocupação central é: adaptar, diferenciar e individualizar” (p. 

58). 

Barros (1966) deixou claro que ao organizar o ensino a partir do educando, não quer 

dizer que se deva ensinar somente aquilo que o estudante quer, como alguns imaginam, mas 

sim que era “preciso adequar às suas possibilidades efetivas os ensino daquilo que é 

fundamental transmitir-lhe (...) [para] disciplinar-se espiritualmente e transformar-se num 

cidadão” (p.127). 

Penteado Jr. (1956) afirmou que o importante não era a matéria em si, mas o resultado 

produzido na mente do educando, pois o que importava no ensino secundário, de acordo com 

a sua concepção, era poder desenvolver na criança a capacidade de resolver problemas ou 

dificuldades. O método passaria a ser didático e não um método do “descobrimento” (p. 33).  

 Por fim, Frota-Pessoa (1957) aponta que a generalização de um programa mínimo de 

aperfeiçoamento metodológico era urgente, e sugeriu que seria importante: 

 

a) Abolir as aulas de preleção; 
b) Adotar o método dos problemas; 
c) Centralizar as aulas em torno das atividades práticas; 
d) Concentrar nas aplicações da ciência à vida comum (p. 69). 

   

 Para os autores que publicaram na Revista, o método científico apenas se alcançava 

por meio da experimentação, sendo essa prática fundamental para a formação do adolescente, 

uma vez que proporcionaria a eles a descoberta das vocações e capacidades e ainda de criaria 

os hábitos mentais que o tornaria mais eficiente como indivíduo e como membro da 

sociedade. Isso deveria acontecer dentro do processo de ensino e o método deveria focar a 

participação ativa dos alunos com: trabalhos práticos em laboratório; estudos de campo; 

correlação do aprendizado com fatos da vida cotidiana, etc (s/a, CIEB, 1964).  

 Outro método bastante defendido pelos autores para se combater a memorização eram 

os “(...) seminários e debates que revivem modernamente o diálogo socrático” (Castro e 

Gianotti, 1960, p. 75). Para Barata (1955), os seminários auxiliavam na afirmação e 

desenvolvimento da personalidade dos alunos.  

Os autores/professores da Revista criticavam a maneira como era organizado o Ensino 

Médio, dividido “pelos ramos agrícola, industrial comercial, normal e secundário” (Barros, 

1966, p. 126).  Para os autores, a organização do ensino médio feita de forma dividida, não 

contribuía para a formação geral básica do aluno. Para os autores, a função do ensino médio 

deveria visar ao homem e ao cidadão, “cuidando da disciplina autônoma do espírito e 
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fornecendo-lhe escrupulosamente os materiais com que construir uma visão atualizada do 

mundo e situar-se conscientemente em face das correntes da vida e da sociedade” (Barros, 

1966, p. 126).  

O Colégio de Aplicação, considerado como uma grande conquista para os professores 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), foi 

organizado com a preocupação de formar o aluno integralmente. Não que os professores e 

autores da Revista deixassem de se preocupar com a formação profissional, pelo contrário, 

eles acreditavam que antes de o sujeito ser um bom profissional, era necessário formar, 

primeiro, o homem, pois: “quanto melhor fôr a formação geral do educando, mais rápida e 

eficientemente êle se capacitará das técnicas necessárias ao desempenho de seu ofício ou 

função” (Barros, 1966, p. 126). 

 Para Barros (1966), o ensino médio tinha essa missão formadora: visar ao homem e ao 

cidadão, “cuidando da disciplina autônoma do espírito” (p. 126), e ajudando o estudante a 

construir uma visão atualizada do mundo. Assim, o ensino médio, de acordo com a ótica 

dominante na Revista, não devia ser profissionalizante, pois os dois ciclos – ginásio e colégio 

– deveriam ser diferenciados apenas pelo nível de apresentação da matéria e do material a ser 

usado, que deveriam estar de acordo “com o que prescreve uma pedagogia do 

desenvolvimento, cientificamente informada” (p.126, grifos do autor). 

 Também Penteado Jr. (1958b), quando expôs os princípios educacionais da educação 

para o Colégio de Aplicação, afirmou que a educação tinha “como finalidade o 

desenvolvimento integral da personalidade humana” (p. 5). 

 Mas o que seria, na visão desses sujeitos, formar o cidadão ou ainda o que seria este 

“desenvolvimento integral da personalidade humana”? 

 Segundo Penteado Jr. (1962), era importante que a educação formasse “o homem de 

tal maneira que seja capaz de bastar-se a si mesmo trabalhando a serviço do bem coletivo” (p. 

10), pois cada um tinha como dever contribuir com a sociedade, uma vez que o indivíduo tem 

uma dívida para com ela.  Tal endividamento, feito de forma apriorística, só poderia “ser paga 

por seu próprio trabalho” (p. 10).  

Percebe-se que a formação do indivíduo seria para que ele fosse um membro eficaz da 

sociedade, por meio de uma melhor convivência com os outros indivíduos, dentro de um 

sistema democrático. O ser humano tinha que aprender, e este aprendizado era a escola que 

devia proporcionar para o indivíduo “bastar-se a si mesmo” (Penteado Jr., 1958b, p. 6). Para 

tanto, “a ação educativa” tinha que se “desenvolver de forma a integrar as atividades do lar, 

dos grupos secundários e dos problemas reais da vida” (Penteado Jr., 1958b, p. 6). 
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 Para que esse tipo de aprendizado relacionado à comunidade acontecesse seria 

necessário que a escola reproduzisse a vida em sociedade. Se a sociedade era democrática e 

nela havia, conforme afirma Penteado Jr. (1958b), oportunidade para todos, então a escola 

deveria ser também como uma comunidade democrática, onde todos – alunos, professores, 

funcionários – participavam das várias atividades, sejam elas de administração escolar, 

governo ou diversão. 

 Mas, para essa escola democrática formar o cidadão participante da vida em 

comunidade, devia haver, também, um currículo diferenciado, uma vez que os autores 

condenavam a sua rigidez e afirmavam que ele deveria ser mais flexível. As disciplinas 

estariam integradas e ligadas à realidade, funcionando como instrumentos de adaptação da 

vida real. Logo, deveriam estar ligadas às atividades culturais e econômicas da região, 

propiciando ao aluno relacioná-la com os fatos diários (Penteado Jr., 1958b). 

 Barros (1966), em seu artigo intitulado “o Ginásio da Utopia”, afirmou que o 

currículo, em suas linhas gerais, “não” era uma “mera distribuição de disciplinas, mas o 

produto de uma filosofia, de uma concepção clara e distinta das funções da escola que o 

ministra” (p. 127).  

Conseqüentemente defendia que o currículo para o ginásio, com uma duração de 

quatro anos, deveria ser composto apenas por cinco matérias49 por ano. Para o ginásio haveria 

quatro disciplinas em todo o curso: Português, Matemática, Ciências Naturais e Geografia, 

além de uma língua estrangeira variando a cada ano: inglês, francês, italiano e alemão.  

 Barros (1966) argumentou sobre a necessidade de cada disciplina. De uma forma 

geral, pode-se dizer que as línguas estrangeiras são necessárias porque o Brasil faz parte da 

cultura ocidental, e com os métodos adequados, os alunos poderão ter pelo menos um mínimo 

de aprendizado sobre elas em cada ano os quais serão aprofundados nas “matérias de 

conteúdo” (p.129), como Ciências Naturais e Geografia, lógico que com a devida adaptação 

dos “livros didáticos [e] uma renovação dos conhecimentos do professorado” (p. 129). Quanto 

à Matemática, para o autor, esta é a linguagem universal, por isto faz-se necessária. Já 

Geografia e Ciências Naturais fornecerão ao aluno o conhecimento do mundo e Português 

porque é a língua pátria. 

 Para o Colégio, com duração de três anos, o autor defendeu que haveria quatro 

disciplinas por ano: a Matemática, em nível mais aprofundado, para os três anos; Estudos 

Brasileiros, com ensinamentos sobre literatura, história, economia e as instituições brasileiras, 

                                                 
49 Expressão utilizada pelo autor. 
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também para os três anos; Química, Física e Biologia, cada uma em um ano. Todas elas 

deveriam fornecer uma imagem clara do mundo físico adaptado à cultura atual. A disciplina 

de História seria ministrada nos primeiros dois anos, principalmente a do Ocidente.  Já a 

Filosofia, no último ano, para a reflexão. 

 Neste colégio utópico descrito por Barros (1966), o aluno contaria com uma parte 

diferenciada do currículo, opcional. O aluno garantiria o “(...) essencial de uma boa formação 

geral, capaz de fazer nossos jovens homens verdadeiros (...)” (p. 135). 

 Claparède (1958) e Hegenberg (1962) também fizeram referências ao currículo em 

cada um dos seus artigos.  Não foram específicos como o fez Barros (1966), mas afirmaram a 

importância da participação dos professores na sua formulação, pois eles deveriam ser 

adequados à realidade da escola e principalmente à criança.  

Já Márquez (1965) defendia um currículo integrado no qual as disciplinas particulares 

desapareceriam.  Para o professor, as matérias deveriam ser organizadas em torno de um 

centro, ou pelo menos em campos mais amplos, agrupando as disciplinas comuns. Este fato se 

justificaria, segundo Márquez, no espírito da escola renovada, onde a sua organização devia 

se subordinar aos fins didáticos. 

 A avaliação também deveria ser adequada à criança, não importando o método e o 

currículo, caso a criança não fosse avaliada adequadamente. Para Leite (1965), a avaliação 

dentro de um sistema de ensino renovado considerava o aluno como um todo, ou seja, não 

analisava apenas o conhecimento da matéria, mas também suas “atitudes, interesses, hábitos 

de trabalho, adaptação pessoal e social” (p. 86). Desta forma, o educando tornar-se-ia o centro 

de toda a ação didática e a avaliação passaria de fim a meio, “(...) meio de diagnosticar para 

curar, meio de acompanhar os progressos individuais (...) [é] um elemento do sistema didático 

(...) presente em todos os momentos do trabalho escolar” (p. 86). 

 Nesta perspectiva, as provas não deixariam de existir, mas também não deveriam ser 

constituídas de perguntas e respostas baseadas na memorização do conteúdo. As “provas e 

exames” deviam dar ao “educando oportunidades de realização de operações mentais (...) na 

manipulação do conhecimento” (p. 87). 

 Porém, Leite advertia que este tipo de avaliação, a que ela chamava de conceitual, 

dependia do preparo e conhecimento do professor, dos pais e dos próprios alunos. Caso 

contrário, ela poderia se tornar mais injusta do que a avaliação numérica. 

  Por fim, para estes autores/professores a escola moderna e ideal é aquela em que 
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A finalidade do ensino secundário não é o da pesquisa pura, mas o da cultura 
geral, isto é, o desenvolvimento harmônico da personalidade integral do 
educando, sem preocupações de especializações.  Matéria se toma como meio 
e não como fim em si mesma. Através da matéria, como meio, procura-se 
educar e formar o educando, isto é, desenvolver-lhe a plasticidade espiritual. 
O que importa não é a posse da matéria, mas o resultado produzido na mente 
do educando, no sentido de desenvolver-lhe capacidade de pensar, de assumir 
responsabilidades, de insistir na ação iniciada, enfim, o que importa no ensino 
secundário é desenvolver a capacidade de resolver problemas ou dificuldades, 
sejam elas quais forem. O que importa é o método de tratamento da matéria 
não a matéria em si. O método de ensino, no nível médio, é o método didático, 
não o de descobrimento (Penteado Jr., 1956, p.33). 
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Cap. 3 - A formação do professor na Revista de Pedagogia 

Este capítulo apresentará quais eram os conhecimentos e práticas necessárias para ser 

um bom professor secundário, na visão dos autores da Revista de Pedagogia. Desta forma, 

buscou-se conhecer a identidade que os autores desejavam cunhar nos professores secundários 

leitores da Revista e outros mais que o seu conteúdo pudesse alcançar.  

Ao enfocar os conhecimentos e práticas que os professores secundários deveriam ter, 

os autores não estavam negligenciando o seu saber.  De acordo com os estudos de Tardiff 

(2003), o saber dos professores não pode ser compreendido fora do seu ambiente de trabalho, 

pois o mestre nunca define sozinho o seu próprio saber profissional; em seu ofício, o 

conhecimento não existe fora do reconhecimento social. 

Também não se deve pensar que o conhecimento produzido nas faculdades era 

definitivo, único e estanque, visto que o professor, ao chegar à faculdade, poderia ter uma 

longa experiência nas salas de aula como alunos e, conseqüentemente, amparar-se de 

representações e crenças a respeito da prática de ensino e do conhecimento do professor. 

Além disso, segundo Tardiff (2003), 

 

o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos 
de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de uma 
carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente a dominar 
seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o 
interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
‘consciência prática’” (p. 14). 

 

Por outro lado, mesmo que o saber seja construído ao longo da carreira, é sabido que o 

conhecimento do professor constitui a sua prática (Tardiff, 2003). Ou seja, o conhecimento 

inicial adquirido na Faculdade influencia a prática e, conseqüentemente, daria as 

características da carreira do professor secundário. Além do mais, a estratégia dos 

autores/professores de editar a própria Revista de Pedagogia de divulgar um conhecimento já 

era um indicativo da intenção de alcançar outros professores já formados, ou ainda, que não 

tiveram a formação “necessária”, mas que mesmo assim atuavam como professores. 

Esse conhecimento propagado se manifestou nas disciplinas pedagógicas ministradas 

pela FFCL-USP: Didática Geral e Especial e Psicologia Educacional50, o que indica que os 

                                                 
50 A partir de 1963, foi criada o Departamento de Educação, dividido em quatro setores: Administração Escolar e 
Educação Comparada, História e Filosofia da Educação, Metodologia Geral do Ensino e Orientação 
Educacional. A Cadeira de Didática Geral e Especial foi então incorporada a seção de Metodologia Geral do 
Ensino, a qual passa a ter as seguintes disciplinas: Didática Geral, Didáticas Especiais, Teoria e Prática da Escola 
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professores da Faculdade tinham realmente o objetivo de disciplinar o espírito dos professores 

secundários, dando “os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do 

pensamento, do conhecimento e da arte” (Chervel, 1990, p.180). 

A Universidade de São Paulo foi palco de um embate entre os membros que 

ministravam as disciplinas pedagógicas e científicas, sendo que a Cadeira de Didática estava 

no centro desta discussão. Muitas vezes sofrendo uma discriminação e um preconceito por 

parte de professores e alunos que acreditavam que para ensinar bastava saber bem a matéria, 

conforme relatou Castro (1992), além de alguns ‘macetes’ para manter a disciplina. 

Diante deste embate, foi possível perceber que os professores da Cadeira de Didática 

Geral e Especial tinham em mente um projeto de formação do professor secundário, o qual 

visava a um determinado tipo de conhecimento e, conseqüentemente, resultaria em 

determinadas práticas do mesmo.  

Mas qual seria o conhecimento que o professor secundário deveria adquirir para que a 

sua prática fosse bem conceituada pelos professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo? 

 
 
3.1 - Conhecimentos e práticas do “bom professor” 

  Ao analisar o discurso proferido pelos autores/professores na Revista de Pedagogia 

foi percebido que havia uma preocupação com o comportamento e o conhecimento dos 

professores. Também havia a tônica sobre a importância dos mestres serem idealistas.  

 Alguns artigos apontavam o que o professor não sabia e as conseqüências desta falta 

de conhecimento para o aluno, a escola e a sociedade. Com isso, os autores tentavam justificar 

seus argumentos quanto ao conhecimento difundido pela Revista, para converter o licenciado 

em verdadeiro professor. 

 O maior problema apontado pelos autores era a falta de conhecimento da psicologia da 

criança, o que levaria a uma “incapacidade do professor em diagnosticar as necessidades e 

fraquezas individuais dos alunos” (Cruz, 1955, p. 87). Dessa forma, não conseguiam guiar, 

como afirma Claparède (1958), adequadamente os alunos no momento do ensino.  

Conseqüentemente, o professor secundário não diferenciaria as estruturas mentais da 

criança com as estruturas mentais do adulto (Castro, 1963), o que resultava como já foi 

                                                                                                                                                         
Primária e Técnicas Audiovisuais de Educação, sendo que Psicologia Educacional passa a ser uma disciplina 
autônoma. Cf. Guia da FFCL-USP (1965) 
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exposto, na falta de motivação e interesse por parte do educando, fazendo com que o processo 

de ensino-aprendizagem fosse desvencilhado dos objetivos educacionais aos quais servia. 

 Como já foi dito no capítulo 2, os autores em muitos artigos se apropriavam do 

discurso escolanovista para validar seu pensamento, portanto, eles acusavam a falta de 

conhecimento da psicologia da criança por parte do professor, como uma das causas para o 

fracasso do ensino.  

Para esses autores, é importante ressaltar, não bastava conhecer a psicologia apenas, 

mas também o uso que poderia ser feito dela para melhorar a educação. Nesse momento era 

apresentada a importância da Didática e, por conseqüência, a importância da própria Cadeira 

de Didática Geral e Especial da FFCL-USP, pois segundo Castro (1967), 

 

As relações entre Didática e Psicologia são estreitas. O movimento de 
renovação escolar que há perto de um século agita os meios pedagógicos 
descobre progressivamente que a Psicologia dar-lhe-á a chave do 
conhecimento da criança e do adolescente, prévio e fundamental para toda 
ação educativa, considerada esta em seu aspecto sistemático de intervenção 
adulta no sentido de auxiliar e orientar o desenvolvimento do educando e seu 
ajustamento a sociedade (p. 7). 

 

 Para os autores, portanto, fazer uso da Psicologia no momento da aplicação dos 

métodos de ensino na escola era importante. Esses métodos só seriam adquiridos por meio da 

Didática e do treinamento51 no Colégio de Aplicação. 

 Outro ponto grave nos discursos da Revista perpassava sobre os planos de aula, pois os 

mesmos eram associados à falta de conhecimento do professor: “a significação do que sejam 

os planos para a realização de um curso, não podendo, por conseguinte, elaborá-los e nem 

alcançar o valor de seus benéficos efeitos” (Veiga, 1961a, p. 23). A autora afirmava ainda que 

alguns professores sabiam da importância do plano de curso, mas por ele não se interessar por 

isso, o resultado era o de que os cursos acabavam sem ter um desenvolvimento “uniforme, 

adequado, dosado e preparado convenientemente” (Veiga, 1961a, p. 23). 

 Portanto, segundo Veiga (1961a), o professor sem planejamento “matava” o tempo em 

aula, ou como escreveu Colotto (1967), o professor improvisava, ficando preso a um roteiro 

tradicional e esvaziante, pois simplesmente pensava em ensinar. Esse tipo de ensino era 

baseado na memorização dos conteúdos e não percebia que sua tarefa última era a de educar 

para a sociedade. 

                                                 
51 Segundo Frota-Pessoa (1957), muitos recém-formados ingressam no magistério sem contar com um bom 
treinamento metodológicos.  
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 O comportamento que o professor secundário deveria ter também era importante. 

Segundo Collins e Simon (1955), em um artigo sobre uma técnica de treinamento de 

professores aplicada no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o bom professor 

 

1. Cuida de sua aparência; 
2. Tem compostura, como resultado de auto-confiança (sic);  
3. Dá impressão de estar à vontade; 
4. Evita ‘maneirismos’ pessoais e de linguagem; 
5. Fala em voz clara; 
6. Fala em tom de conversa;  
7. Tem boa intensidade de voz;  
8. Mantém velocidade boa e variada de exposição (p. 19). 

 

 A esta lista poderia também ser acrescentado o idealismo e a responsabilidade, pois 

segundo Veiga (1961b): “É necessário que alguém se levante, que alguém desfralde uma 

bandeira em defesa da juventude, esperança da pátria do futuro. Esse alguém é o professor” 

(p.73).  

 Além disso, era o professor quem devia “liderar o movimento de reerguimento moral 

do ensino” (Veiga, 1961b, p. 75).  Mas para tanto, o professor precisava estar alicerçado na 

“boa formação pedagógica (...) e sua [do professor] imprescindível boa vontade” (p. 75), logo 

o professor não devia se utilizar da desculpa do salário baixo para não realizar bem suas 

funções, pois esta questão “na realidade tem suas raízes na sua má formação pedagógica” 

(p.73). 

 Para Sanchez (1955), os adolescentes estavam em idade crítica e difícil, daí a 

necessidade de o professor ser “o inspirado artista que saiba ‘criar’ ou ‘despertar’ vocações” 

(p. 14, grifos do autor). O autor ressalta, principalmente, o idealismo do professor que era, 

segundo ele, a qualidade que não podia faltar.  

 Roca (1964), ao escrever sobre a preparação e o aperfeiçoamento dos professores de 

Biologia, vai além, pois diz que o professor devia ter amor e vocação pelo ensino dos jovens, 

mas também seria necessário ter uma atitude científica e curiosidade. Ou como escreveu 

Barata (1955), o professor devia ter pensamento próprio e original.  

 Ao resenhar um artigo de S. Hiltner, Penteado Jr. (1955) elencou como características 

essenciais para a boa formação pedagógica do professor  

 

a) Operar com princípios básicos; 
b) Usar meios ‘técnicos’, isto é aplicar técnicas baseadas na ciência ou meios 
justificados cientificamente; 
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c) Agir tendo em vista a totalidade humana, o homem como um todo, com 
vista ao bem geral; 
d) Agir responsavelmente: ter consciência de que está usando acertadamente 
os princípios gerais. Consciência ética;  
e) Agir como verdadeiro representante que é de seu ‘grupo profissional’. Ser 
responsável pelas coisas que transcendem o indivíduo, na sua profissão (pp. 
117-118). 

 

 Nesta mesma resenha afirmou que o professor devia conhecer não apenas a matéria 

pedagógica que lhe sugeriria o método, mas devia também conhecer os meios ou processos 

para melhorá-lo contínua e constantemente. Para o autor, o professor podia conhecer os 

princípios e a prática e, no entanto, não saber como funciona no caso concreto. 

 Além disso, de acordo com Penteado Jr.(1955), 

 
O professor pode estudar psicologia, sociologia, filosofia da educação, 
princípios gerais da didática e não saber liga-los a casos práticos ou entre si. 
O desconhecimento ou inconsciência entre fins técnicos e práticos ou entre o 
‘especialismo’ e o ‘praticismo’ pode existir na formação, e quase sempre 
existe. Isso causa fragmentação e estreiteza de vista. Nada podemos sem a 
ciência, mas não encontraremos firmeza e segurança sem a prática. As duas 
coisas devem ligar-se, não fragmentária, mas unitária e compreensivelmente. 
Se adquire as duas coisas separadamente, fragmenta-se a formação. Se se 
dedica a um só dos aspectos, com prejuízo do outro, estreita-se a visão. 
Logo: a educação profissional deve ser educação nos princípios que possuem 
a mais ampla aplicação. A formação profissional deve levar ao ‘insight’ e 
conter em si capacidade de pesquisa, descoberta e redescoberta (p. 117). 

 

 A citação acima deixa claro o debate entre a teoria e a didática, não se referindo 

abertamente ao embate que havia na Universidade de São Paulo.  Mas apontou para a 

necessidade, por meio de apropriação de artigos de outros autores, da formação profissional 

ou pedagógica dos professores juntamente com a formação científica.  

 Rodrigues (1959), em um discurso proferido na qualidade de paraninfo da turma de 

bacharéis e licenciados da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo, que colou grau no dia 15 de março no Teatro Municipal, e que foi reproduzido na 

Revista, se pronunciou claramente contra a formação ministrada até então naquela Faculdade. 

Para o paraninfo, a diferença entre o currículo do bacharelado e o da licenciatura é muito 

pequena52. 

                                                 
52 Segundo Katsios (1999), a formação do professor secundário na FFCL-USP, a partir de 1946 e que vigorou até 
1962, estava assim organizada: “(...) o diploma de licenciado ou bacharel seria conferido após quatro anos de 
estudos (artigo 2º). Os candidatos ao diploma de licenciado ou bacharel deveriam cumprir, nos três primeiros 
anos de curso, um currículo fixo de cadeiras (artigo 3º). (...) Na quarta série, os alunos deveriam optar, 
livremente, por duas ou três cadeiras ou cursos, entre os ministrados pela Faculdade. Quando aprovados teriam o 
direito ao diploma de Bacharel (artigo 4º). Se acrescentassem as cadeiras de Psicologia Educacional, Didática 
Geral e Especial ao seu currículo da quarta série, teriam o direito ao diploma de licenciado.” (p. 46) 
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 Para este autor, a lei era falha, pois exigia apenas na quarta série uma ‘especialização’ 

que daria um ligeiro “toque de formação profissional ao futuro professor” (p.22), “a mesma 

lei requer ainda que, nessa mesma quarta série, se ministrem ao licenciado uns conhecimentos 

de Psicologia e de Didática. E pronto, vão com Deus” (Rodrigues, 1959, p.22). Desta forma, a 

formação do professor secundário ficava em segundo plano, privilegiando assim o 

bacharelismo. 

  Ao salientar a importância da formação pedagógica, o autor, deu importância à 

formação científica do professor secundário, esta sim propagada por alguns setores da FFCL-

USP como sendo a única importante.  

Em outro artigo, Penteado Jr. (1956) observou que “não se nega a necessidade do 

conhecimento profundo da matéria” (p. 31). O que os autores reafirmavam sempre é que, 

juntamente com o conhecimento da formação científica deveria haver uma formação 

pedagógica (ou profissional), mais uma vez ressaltando a importância da Cadeira de Didática 

Geral e Especial, já que eram os seus membros os responsáveis por esse tipo de formação. 

 O conhecimento profundo da matéria era o que faria com que o professor secundário 

desencadeasse o desenvolvimento do método didático, o como ensinar. O quando ensinar 

dependia da maturidade do educando, que só será possível conhecer por meio da psicologia 

infantil. Já o para que depende das finalidades gerais do ensino (Penteado Jr., 1956).  

 No entanto, segundo Rodrigues (1959), não adiantava apenas comunicar uma cultura, 

pois esta se caracterizava muito melhor pelas atitudes e métodos do que pelo conteúdo de 

coisas e fatos, uma vez que estes podiam “ser conseguidos pela simples cópia do alheio” (p. 

22). 

 Castro (1963), professora que assumiu a Cadeira de Metodologia Geral em 1963, 

escreveu que era de interesse pedagógico que o licenciando tivesse o espírito científico, pois o 

aluno do ensino secundário não poderia ter sua curiosidade satisfeita se o conhecimento do 

professor não fosse profundo. E para desenvolver este espírito científico era necessário fazer 

ciência, intensa e profundamente (p. 12).  

 Por outro lado, a mesma autora afirmou que o bom ensino ia depender da “(...) 

obtenção de instrumental de trabalho, isto é, do treinamento em métodos e técnicas definidos 

para o ensino dos vários conhecimentos e habilidades e para o desenvolvimento de atitudes 

desejáveis entre os alunos” (p. 14). Portanto, não se trata de negar uma ou outra formação, 

mas sim de salientar a importância dos dois tipos de conhecimento, o científico e o 

profissional, para a formação do professor.  



 

 

76 

   Apesar do embate na Universidade, e do preconceito sofrido pelas disciplinas 

pedagógicas, não era o objetivo dos autores/professores diminuir a importância das disciplinas 

científicas. Para eles, o interessante era dar importância em igual proporção às disciplinas 

pedagógicas. O que os autores condenaram era que os professores tinham excessiva 

especialização, mas sofriam de uma formação pedagógica insuficiente.  

Para Castro (1963), que defendia uma reforma na estrutura das faculdades de 

Filosofia,  

 

(...) meta a atingir a curto ou longo prazo, na dependência da quebra de 
preconceitos relativos à própria concepção dos estudos universitários e da 
obtenção de maior maleabilidade no regime de cursos das referidas escolas 
superiores. 
Mas a grande reforma seria talvez simplesmente no espírito dessas 
instituições, na maneira pelo qual os indivíduos que as compõem abordam as 
relações entre a formação científica e a formação pedagógica dos seus 
alunos” (p. 10). 

 

   A ligação entre os dois tipos de formação era constantemente justificada nos artigos. 

Mas Rodrigues (1959) lembrou que apesar desses tipos de formações terem conhecimentos 

comuns, haveria um momento em que elas deviam se bifurcar. Portanto, o currículo almejado 

pelas duas formações deveria, além de ter claramente explicitados seus objetivos, ser dividido 

e ter apenas uma parte em comum.  

 Esta bifurcação não significava necessariamente que os estudos teóricos deveriam ser 

separados da prática, como acontecia com os estágios supervisionados posteriores, pois isto 

era “prejudicial tanto à teoria, que será estudada sem base na realidade ou na experiência 

direta, e à própria ação prática, já esquecidos os fundamentos em que se apóia” (Castro, 1963, 

p. 16). O que os professores defendiam mesmo era que, tanto a prática como a teoria, fossem 

interpenetrados e apoiados mutuamente, o que já acontecia, segundo eles, na FFCL-USP, com 

o Colégio de Aplicação. 

 Essa interpenetração, segundo Roca (1964), devia ser o alvo também dos professores 

de disciplinas científicas. Em seus programas deveriam ser incluídas as atividades que fossem 

capazes de “despertar o interesse dos colegiais a quem os futuros professores irão guiar” (p. 

85). A formação pedagógica era iniciada já nos primeiros anos de bacharelado. Mais que o 

conteúdo, o que o jovem aprendia na Universidade era um método de trabalho e de estudo 

(Castro, 1963). Por isto a interpenetração entre as formações deveria ser, de acordo com esses 

formadores da Revista, importante. 
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 Portanto, apenas o conhecimento profundo da matéria não levaria a um bom ensino, 

visto que o professor não saberia o melhor momento de ensinar e se o aluno estava preparado 

para este conhecimento. Sem o conhecimento profundo, o professor acabava sem saber os 

“porquês”. Desta maneira, “não os poderá ensinar, e então recita a regra décor, pois seu 

conhecimento é puramente decorado, e decorado vai também ser pelo pobre aluno” (Penteado 

Jr., 1961, p. 6).  

 Por conseguinte, era necessário que a prática real em sala de aula fosse influenciada 

“pelas modernas investigações psicológicas e [que] não se deixe ficar numa tradição 

inconcebível e rotineira” (Penteado Jr., 1961, p. 6).  

 Quanto à formação pedagógica dos professores secundários havia ainda a questão do 

aperfeiçoamento dos professores que já estão atuando nas salas de aula. Além da própria 

Revista como estratégia para divulgar os conhecimentos que os mestres da Cadeira de 

Didática Geral e Especial da FFCL-USP consideravam úteis para o aprimoramento deste 

professor, havia outras sugestões para a solidificação da formação, tais como: formação de 

bibliotecas nas escolas com livros atualizados; cursos de férias; treinamentos de professores 

nas próprias escolas, com apoio da direção; estágios de grupos de professores nas Faculdades 

de Filosofia, com conteúdos de Didática Geral, revisão e aprimoramento de conteúdos 

científicos; revistas especializadas em cada disciplina, financiadas pelo Estado, para trazer aos 

professores as descobertas científicas atuais.  

 Mesmo assim, admitiam os autores que nem sempre era possível modificar o 

comportamento do professor (Pfromm Neto, 1967), mas não se devia deixar de tentar quebrar-

lhes a inércia, ao ponto de colocá-los “em posição de liderar seu próprio progresso e o sistema 

escolar a que servem” (Frota-Pessoa, 1957, p. 69). 

 No entanto, os autores alertavam que, mesmo com toda ênfase na formação dos 

professores e na modificação de seu comportamento, nada disto adiantaria muito se não 

houvesse urgentemente uma diminuição dos alunos nas salas de aula, materiais suficientes e 

liberdade de ação dos professores (Costa, 1960). Só assim seria possível que os professores se 

transformassem em seres “capazes e progressistas (...) ousados, preparados, treinados, 

conscientes” (Marson, 1967, p. 98).  
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3.2 - Currículo: uma nova identidade  

Na segunda parte deste capítulo, a pesquisa finalmente abordará o currículo proposto 

para a formação deste ‘bom professor secundário’. Para tanto, será feita uma análise do 

discurso dos autores/professores nos artigos veiculados pela Revista de Pedagogia. 

  Ao compreender o currículo proposto e relacioná-lo com o que os autores entendiam 

como uma educação moderna nas décadas de 1950 e 1960, foi compreendido qual seria a 

identidade do professor que os mestres da Cadeira de Didática Geral e Especial da FFCL-USP 

pretendiam formar. As relações entre a educação moderna e os conhecimentos que os 

professores deviam ter são interesse desta parte do trabalho. 

 Primeiramente, para se compreender a identidade dos professores foi necessário 

identificar qual era o conceito de educação que os autores/professores tinham e ainda quais 

eram as finalidades da educação para eles. 

 Penteado Jr. (1958b) apresenta alguns indicadores. Para ele, “educação” era “viver a 

vida e aprender a bastar-se a si mesmo, tornando-se elemento útil à coletividade” (p. 6). Devia 

a escola preparar o aluno para “a realidade”, portanto, a escola devia ser o ambiente onde o 

aluno vivenciava situações reais, local onde seriam simuladas as experiências.  

 Marson e Seltezer (1963) complementaram essa idéia de educação e ainda ressaltaram 

a importância do educador: 

 

A educação é uma ação universal, difusa e contínua da sociedade (e, ainda, 
de todo o meio), dentro da qual a ação do educador desempenha a função 
reflexiva, definida, discreta, própria da arte nas demais ordens da vida, de 
excitar a reação pessoal de cada indivíduo e também de cada grupo social 
para a sua própria e cultivo: tudo isso através do próprio educando e do que 
ele põe de seu nesta obra, quer o ponha espontaneamente, quer em forma de 
colaboração também intencional (p. 78). 
 

 Por conseguinte, a finalidade da educação era a de “desenvolvimento integral da 

personalidade humana” (Penteado Jr., 1958b). Ajustando o indivíduo biológica, intelectual, 

social e moralmente ao meio em que vive, para se tornar um eficaz membro da sociedade. 

Sociedade esta democrática, onde todos deveriam ter, adequadamente, os hábitos da reflexão, 

da liberdade, da pesquisa e responsabilidade. 

 Para o autor, a sociedade democrática é aquela em que 

 

(...) os indivíduos possuem o máximo de coisas em comum, em que os 
grupos se entrelaçam de tal forma que se entre auxiliam nos objetivos 
comuns, respeitando interesses idênticos. Nela há oportunidades para todos, 
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e possibilidade de cada um realizar-se integralmente (Penteado Jr., 1958b, p. 
7). 
 

 Neste caso, a escola era um lugar de viver a democracia e, portanto, deveria ser 

organizada democraticamente, com a participação de toda a comunidade escolar: os alunos, o 

corpo docente, o corpo administrativo, os pais. Deveria haver estreita interdependência entre 

todos os grupos, com o intuito de ser estabelecidos, por meio da convivência, sentimentos, 

idéias e emoções em comum. 

 Para conseguir que essas finalidades fossem realizadas na escola secundária, o 

professor devia buscar não o conhecimento em si, mas “(...) a plasticidade espiritual que 

resulta do tratamento adequado da matéria” (Penteado Jr., 1958b, p. 7). Por essa perspectiva, 

o método era a parte importante. O bom uso dos métodos por parte dos professores em sala 

era o que fazia com que as atividades espirituais dos indivíduos entrassem em ação, 

desenvolvendo-as com eficácia. 

 Para tanto, segundo Penteado Jr. (1958b), o educador deveria ter em mente os 

seguintes ideais: formação integral da personalidade humana; desenvolvimento do espírito 

democrático no aluno e desenvolvimento do espírito científico, o qual implica na capacidade 

de raciocínio, voltado para a análise objetiva dos fatos e fenômenos, sem preconceito. 

  Esses ideais, ainda segundo Penteado Jr. (1958b), só seriam alcançados se o programa 

do ensino secundário estivesse integrado e as matérias estivessem ligadas à realidade social, 

como às atividades econômicas e culturais da região. Dessa maneira, a Didática, como técnica 

de ensino, era o que levaria os licenciados a refletir sobre as questões de ensino a partir de 

casos concretos e reais. O licenciado poderia comprovar, negar ou modificar “os princípios 

gerais pregados pela Pedagogia nas cátedras” (Penteado Jr., 1958b, p. 1). 

 Os métodos de ensino, para uma renovação pedagógica, deviam estar alicerçados nos 

princípios da moderna atividade didática, os quais, além dos princípios filosóficos já 

abordados acima, segundo Penteado Jr. (1958b), tinham associação com: a) os princípios 

biológicos que estão relacionados com a natureza do ser humano, como organismo que tem 

necessidades e capacidade de reagir ao meio; desta forma o ensino deve despertar a 

necessidade na criança, o que não conseguirá com um ensino livresco e memorizado; b) 

princípios psicológicos que estão relacionados à busca do mecanismo psicológico da 

aprendizagem, do saber, como age a mente no ato de aprender, para que o método de ensino 

parta de fenômenos e fatos, ou seja, do psicológico para o lógico;  

c) princípios lógicos baseados na existência de uma única lógica e que a criança, conforme a 

sua maturidade vai desenvolvendo, e que o método didático deveria ser adaptado às situações 
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de ensino conforme a maturidade do educando; d) princípios sociológicos consistem que o 

homem é um ser político e apenas se realiza dentro do seu grupo social; e) princípios 

pedagógicos que consistem no modo pelo qual deveria ser aplicado o conhecimento científico 

na ação educativa. Eram esses princípios pedagógicos que indicavam ao aluno que ele deveria 

ser ativo e que a aprendizagem devia se basear em uma psicologia da compreensão. 

 O currículo defendido pelos professores da Cadeira de Didática e que escrevem na 

Revista de Pedagogia, portanto, era aquele que incluía as disciplinas de Psicologia 

Educacional e Didática Geral e Especial, as quais eram necessárias para que se fizesse uma 

renovação pedagógica almejada para as escolas. 

 Entretanto, para a formação do professor, qual seria o conceito e o conteúdo dessas 

disciplinas, nas páginas da Revista de Pedagogia53? 

 O primeiro a nos dar indícios deste conteúdo, novamente, é o próprio Penteado Jr. 

(1963a), ao definir o que vinha a ser Didática: 

 

(...) Didática geral é um conjunto de princípios válidos aplicáveis ao ensino, 
e que saber didática não é apenas usar planos modelos de aula, mas ser capaz 
de tomar um tema qualquer e do estudo de sua natureza descobrir o esforço 
mental nele anexado, pelo que chegou a ser o que é. É ser capaz de tomar um 
tema e fazer a adequação do mesmo aos princípios gerais do ensino. É 
reconstruir o caminho que a humanidade fez para que a matéria de ensino 
seja o que é na atualidade. É partir do real, dos fatos, das experiências e 
chegar ao geral, aplicando-o depois a novos casos concretos. O método 
didático, é, como diz Dewey, o método científico levado a escola, gradual e 
progressivamente. Deve ser o meio seguro de ensinar a pensar pensando em 
situação real, em atitude de redescobrir o conhecimento (p. 7). 

   

 Já Mattos (1956) complementou que as condições e recursos para o processamento da 

aprendizagem na realidade das salas de aula interessavam a Didática, pois para essa 

disciplina, a aprendizagem era “um dado real, imediato e cotidiano a ser preparado, 

manipulado, orientado, retificado e aferido por meio de sua técnica operacional” (p. 80).  

 A aprendizagem com um tratamento didático necessita que o professor deva ter 

amplas perspectivas filosóficas, sociológicas e psicológicas, as quais permitiriam a ele ver a 

extensão das conseqüências de sua atuação para com o aluno e para com a sociedade. Apenas 

com a noção clara de um trabalho didático, e com a definição segura do que seria uma 

verdadeira aprendizagem, o professor poderia bem desempenhar suas funções. 

 Pode-se pensar que a formação pedagógica do professor secundário era apenas 

baseada na sua formação didática, e que esta constitui apenas um conjunto de técnicas de dar 

                                                 
53 O conteúdo oficial destas disciplinas já foi pesquisado por Katsios (1999). 
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aula. Para Rodrigues (1959), contudo, embora o aspecto da importância do caráter didático da 

aula pudesse dar ao professor uma consciência pedagógica, era necessário conhecer e estar 

envolvido por outros aspectos, como o  

 

(...) do elemento humano com que o professor lida; do meio imediato, para o 

qual ele o prepara, em sua estrutura social e forma política; dos fins da 

educação, e dos processos, sistemáticos ou difusos, de que, para cumpri-los, 

dispomos (pp. 25-26). 

   

 Sob a ótica de Rodrigues (1959), entretanto, as Cadeiras de Psicologia Educacional e 

de Didática não estavam devidamente aparelhadas para dar uma boa formação aos futuros 

licenciados, mesmo porque o tempo reservado à formação didática era muito curto. Logo, a 

consciência pedagógica almejada por esse autor não era possível de ser alcançada, pois seria 

necessário que o curso de formação pedagógica tivesse uma diferenciação muito mais 

marcada com o de bacharelado. Somente assim seriam desenvolvidas a plasticidade e a 

maturidade dos alunos. 

  Mattos (1956) e Castro (1966) afirmaram que a disciplina de Psicologia Educacional 

era indispensável nos currículos de formação de professores, pois somente ela os levaria a 

conhecer os alunos e seu desenvolvimento, tendo em vista o seu crescimento e a sua 

maturação. Para Roca (1964), que reforça os pensamentos anteriores, os professores 

secundários deviam conhecer a psicologia da adolescência e da juventude, a psicologia 

pedagógica, a pedagogia geral, a didática geral e a metodologia e prática de ensino.  

  O professor, no entanto, não tinha que abdicar de sua própria natureza (Castro, 1963) 

para que volte a falar e pensar como o aluno. O que se esperava era que o mestre tivesse a 

sensibilidade para compreender os problemas do educando, sensibilidade esta que só seria 

adquirida com o conhecimento do desenvolvimento infantil, o qual só seria fornecido pela 

Psicologia. 

 A Prática de Ensino, outra disciplina importante assinalada pelos autores, era apontada 

como a “cúpula de toda formação pedagógica” (Castro, 1963, p. 15). Somente quando o 

licenciado vai à sala de aula secundária, seja como observador ou regente de aulas, é que 

poderia se situar diante da problemática didático-pedagógica.  Dessa maneira, ele teria uma 

experiência real e vivida da atuação do magistério. O que não queria dizer que a prática deva 

abdicar da teoria, pois se corria o risco de torná-la perigosa, e levar os alunos à fixação de 

erros e à rotinização. A disciplina de Prática de Ensino seria usada como o elo entre o aluno e 
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a escola, tendo em vista a formação de atitudes e habilidades desejáveis ao futuro professor, 

ao mesmo tempo em que seriam introduzidas as técnicas para se obter um conhecimento útil.  

 Além da Psicologia, da Didática e da Prática de Ensino, os autores defendiam que 

também deveriam ser introduzidas nos currículos de formação do professor secundário: a 

Administração Escolar (prática que tinha por intuito o de iniciar o licenciando no contexto das 

instituições); a Filosofia da Educação (com o objetivo de levar o futuro professor à reflexão 

sobre os rumos da educação no mundo moderno); a Sociologia Educacional (momento em 

que seriam abordados os problemas da escola e suas relações com a sociedade) (Castro, 

1963).  

 Com essas disciplinas, os cursos de Didática poderiam focar objetivamente os 

problemas da metodologia escolar, das técnicas úteis aos objetivos do curso, sem ‘perder 

tempo’ com os aspectos teórico-metodológicos já abordados nas disciplinas mencionadas. 

 Por isso os autores defendiam uma formação licenciada de, no mínimo, quatro anos 

para o professor de qualquer especialidade, em nível universitário.  A idéia era que esses 

sujeitos adquirissem uma cultura pedagógica, pois ela era que, juntamente com o método 

reativo, determinaria as transformações na mente do educando, de tal forma que seriam 

impregnados ao seu pensamento, segundo Mattos (1956), comportamento e ações, 

enriquecendo-o e integrando-o no padrão de vida e de cultura da sociedade. 

 Todas essas passagens indicam que a Revista de Pedagogia era uma vitrine tanto da 

Cadeira de Didática Geral e Especial quanto do Colégio de Aplicação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.  

 Sendo assim, os seus responsáveis procuraram prescrever as práticas e conhecimentos 

que o professor secundário deveria ter na busca de uma sociedade democrática e cooperativa.  

A formação do professor secundário visaria ao bem estar comum, longe do ensino livresco e 

da passividade do aluno, voltando-se para o ensino ativo e criativo. 

 De acordo com esses professores/autores, era necessária uma renovação dos métodos 

de ensino, renovação esta que apenas seria alcançada por meio da valorização da formação 

pedagógica e, conseqüentemente, das disciplinas apontadas como essenciais para esta 

formação: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Prática de Ensino e 

Administração Escolar. Aqui está demarcado o currículo que o professor “renovado” deveria 

ter.  

 Mais do que preconizar um currículo e moldar o futuro professor, era finalidade dos 

editores da Revista valorizar suas disciplinas e demarcar o seu lugar frente às disputas internas 

da Universidade, assim como divulgar para a sociedade seu projeto de educação. 
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Considerações Finais 

  A pesquisa objetivou compreender a proposta curricular na formação do professorado 

secundário de acordo com o que foi escrito na Revista de Pedagogia. Para tanto, buscou-se 

verificar, por meio dos artigos publicados na Revista, quais eram os conhecimentos e práticas 

necessárias para ser um “bom professor” secundário e compreender qual era o conceito de 

educação tradicional e educação moderna na visão apontada dentro desse periódico. 

 Inicialmente, foi feito um levantamento das condições históricas que propiciaram a 

criação da própria Revista, como a fundação da Cadeira de Didática Geral e Especial da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Além de 

contextualizar os acontecimentos no período em que a Revista foi editada, foi organizado um 

histórico sobre a formação dos professores secundários e a organização do ensino secundário 

nas décadas de 1950 e 1960.  

 Os membros da Cadeira de Didática Geral e Especial da FFCL-USP, com a extinção 

do Instituto de Educação e a transferência dos professores para Universidade de São Paulo, 

ficaram responsáveis pela formação pedagógica dos professores licenciados pela Faculdade. 

Mas como a Universidade, desde sua fundação, visava à ‘alta cultura’ e à ‘pesquisa científica’ 

e não a uma formação profissionalizante, o aprendizado das Didáticas passou a ser 

considerado supérfluo. A transferência dos professores e a demarcação da importância da 

Didática para a formação do professor licenciado demarcaram um embate, na própria 

Universidade, entre os membros que apoiavam uma formação pedagógica e os membros que 

combatiam essa visão, postulando que a formação científica já era suficiente para formar um 

bom professor.  

 Esse embate de posições não foi apenas conceitual, mas também demarcou uma 

disputa de projetos na formação dos professores que deixou evidente as finalidades 

educacionais que estavam em jogo no período.  

 A Revista de Pedagogia, editada e pertencente ao professor catedrático da Cadeira de 

Didática Geral e Especial da FFCL-USP, Onofre de Arruda Penteado Júnior, expressou a 

formação desejada para o professor secundário, no período de 1955 a 1967. É por meio deste 

impresso que a Cátedra em questão buscará visibilidade e o utilizará como estratégia para a 

criação do Colégio de Aplicação.  

 Este Colégio foi uma espécie de laboratório da Didática e, por meio da divulgação de 

suas experiências na Revista, tentou-se fazer com que a Didática deixasse de ser a ‘arte de dar 

aulas’, para ganhar o estatuto de ciência.  
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 Dessa forma, não é mero acaso que os colaboradores da Revista de Pedagogia eram, 

em sua maioria, ligados de alguma forma – professores, assistentes, auxiliares ou ainda alunos 

– à Cadeira de Didática, pois o que se almejava era conquistar espaço no âmbito da FFCL-

USP.  

 Apesar de nos artigos não se deixar transparecer as grandes questões da época, como a 

Lei de Diretrizes e Bases, pode ser percebido que os autores eram favoráveis a uma formação 

de professores que visasse, para além do intelectualismo puro, uma relação destes com a 

escola, com o trabalho e a vida social.  

Dessa forma, o ensino meramente memorizado, verbalístico e bacharelesco, que 

segundo os autores era aplicado nas escolas, era visto como ‘velho’, ultrapassado, e, portanto, 

apontado como tradicional. 

 Conseqüentemente, não era visada por esses autores/professores a formação de uma 

‘elite condutora’, como preconizavam os fundadores da Universidade, mas sim, uma escola 

integradora, na qual todos tivessem as mesmas oportunidades de realização, voltada para o 

trabalho, para a democracia e para o bem estar da coletividade.  

Esta era a escola moderna que os autores desejavam. Uma escola que agregaria as 

diferenças sociais, por meio da conformação da idéia que as diferenças existiam, mas que 

todos tinham a mesma oportunidade. 

 Dessa maneira, à época, a organização do ensino médio e de suas diversas 

ramificações, mesmo não sendo apontadas literalmente pela maioria dos autores, era também 

vista como ultrapassada e tradicional. Em vez de auxiliar na formação desta sociedade 

democrática, a ramificação do ensino médio fazia com que o ensino se bifurcasse em 

programas diferentes, separando o trabalho da vida. 

 A educação moderna era aquela em que o ato de aprender resultava na interiorização 

plena e definitiva dos valores culturais na mente e na personalidade do aluno, era aquela que 

levaria o aluno a pensar, era aquela que desenvolveria integralmente a personalidade humana, 

preparando o aluno para viver em sociedade. Logo, a escola moderna devia ser uma extensão 

daquilo que os autores/professores consideravam uma sociedade democrática. 

  Para os colaboradores da Revista de Pedagogia, o grande modificador da sociedade 

era o professor ‘bem formado’, que deveria enfatizar o método, o processo educativo e não 

apenas os “fins’ educacionais. Somente este professor saberia como conseguir formar o aluno, 

adaptando-o à sociedade.  

 Diante disto, o currículo para a formação deste professor devia conter as disciplinas 

específicas do conteúdo que ele ministraria. A importância do conhecimento teórico nunca foi 
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negada pelos autores. Mas também se propunha a solidificação de disciplinas pedagógicas, 

como Prática de Ensino, Psicologia Educacional, Didática Geral e Especial, Administração 

Escolar, Filosofia da Educação e Sociologia da Educação. 

 Mais do que propor um projeto de formação de professores secundários, diferente 

daquele que era preconizado pela FFCL-USP, a defesa dos autores em torno deste currículo 

buscava marcar sua posição dentro do próprio ambiente da FFCL-USP. 

 Saber se o embate entre as disciplinas pedagógicas e científicas foi resolvido com o 

passar do tempo e qual teria sido o projeto que realmente permaneceu depois de tal conflito na 

FFCL-USP, é conteúdo para outra pesquisa.  Mas as páginas Revista revelaram vestígios 

sobre a questão. 

  No penúltimo ano da Revista, Rodrigues (1966), o mesmo que como paraninfo, em 

1959, atacou veementemente a maneira como estava organizada a formação do professor 

secundário na Faculdade de Filosofia, em seu discurso de despedida, afirmou que ocorreu 

uma simbiose entre o ensino e a pesquisa. A formação do professorado secundário havia 

passado por uma profunda transformação, pois os licenciados recebiam uma sólida cultura de 

base e se iniciavam na metodologia do ensino por meio das aulas e do devido treinamento no 

Colégio de Aplicação. Desta maneira, o professor teria deixado de ser, de acordo com esse 

autor, 

 

(...) mero realejo de aulas estereotipadas que, depois de muito cacetearem 
seus ouvidos, acabam por enjoá-lo definitivamente a ele próprio, nele 
matando todo o ‘elan’. Quem sabe criar ciência também pode ser um criador 
de aulas, sempre renovadas, frescas e interessantes para ambas as partes 
(Rodrigues, 1966, p. 5). 

 

 Este artigo do professor Milton da Silva Rodrigues seria um indício de que após a 

reforma de 1962, com a criação da Cadeira de Metodologia Geral, e a aposentadoria do 

professor Onofre de Arruda Penteado Jr., os problemas quanto à separação entre as disciplinas 

pedagógicas e científicas foram sanados? Será que a identidade que buscavam no professor já 

estava cunhada, ao ponto de se perceber que não mais havia preconceito contra a formação 

profissional do mesmo? 

 Em contrapartida, Maria José Garcia Werebe (1966), professora da disciplina de 

Orientação Educacional, na Introdução do Guia de 1966, da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da USP, disse que ainda havia muita incompreensão em relação aos cursos superiores 

que estudavam os problemas educacionais em nível superior. E que a educação ainda era 

desvalorizada. 
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 A Revista de Pedagogia, por fim, pode ser caracterizada como um lugar de 

visibilidade da Cátedra de Didática da FFCL-USP e como um meio de divulgar o projeto de 

educação preconizado pelos seus colaboradores. 
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