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RESUMO 

Com o intuito de apresentar algumas considerações sobre a pedagogia científica e como 
era a atuação dos inspetores escolares no ensino primário paulista, esse trabalho pretendeu 
analisar as dinâmicas de funcionamento de uma escola, do século XX, através do Relatório 
da Capital Paulista, de 1943, escrito pelo inspetor de ensino Henrique Ricchett. Os escritos 
foram comparados com base na nova vaga pedagógica, sendo possível compreender um 
pouco de como a pedagogia científica esteve presente nas escolas paulistas. Ao fim do 
trabalho pode-se verificar que, no relatório de Ricchett, os testes escolares eram usados 
para moldar a escola, mostrando que a pedagogia científica estava em voga nessa escola 
devido aos métodos que estavam sendo utilizados para a classificação e a seleção dos 
alunos. Entretanto, a leitura e a análise desse relatório permitiu apenas compreender um 
pouco de como a pedagogia científica esteve presente nas escolas paulistas, no início do 
século XX, tornando assim a contribuição desse trabalho restrita a considerações parciais 
para o trabalho de mestrado em andamento. Com base nesse estudo será possível, 
futuramente, formular considerações finais mais aprofundadas sobre o tema da atuação dos 
inspetores de ensino, que atuaram na maioria das escolas paulistas do final do século XIX e 
o início do século XX. Espera-se que em outros relatórios a serem analisados seja possível 
abordar o ensino de matemática.  
 

Palavras-chave: Pedagogia científica; Relatórios de ensino; ensino primário paulista. 

 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem o intuito de apresentar algumas considerações sobre a 

pedagogia científica, a partir da atuação dos inspetores escolares no ensino primário 

paulista, entre o final do século XIX e início do XX. Para isso, fez-se necessário analisar 

os documentos que esses inspetores produziam sobre as escolas paulistas – os 

relatórios de ensino – nos quais é possível apreender as dinâmicas de funcionamento de 

uma instituição escolar da época. 

O trabalho compõe uma pesquisa de mestrado em andamento, que pretende 

analisar o impacto da chamada pedagogia científica nos ensinos de matemática nas 

escolas do estado de São Paulo, entre as décadas de 1930 a 1950, com a pretensão de 

entender como foram apropriadas as propostas dessa nova vaga pedagógica. A pesquisa 

de mestrado possui a seguinte questão norteadora: quais representações foram 

construídas sobre o impacto da pedagogia científica no ensino de matemática no curso 
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primário paulista, analisadas nos Relatórios das Delegacias Regionais de Ensino do 

estado de São Paulo. Para este texto, buscou-se centrar a atenção pontualmente no 

Relatório Regional do Ensino da Capital Paulista de 1943, o qual pode ser encontrado 

digitalizado no Arquivo Público do Estado de São Paulo 1. 

Os demais relatórios podem ser encontrados na íntegra nesse Arquivo, um dos 

maiores arquivos públicos brasileiros. No endereço virtual encontram-se um conjunto de 

documentos, com destaque para esses relatórios produzidos por delegacias do estado de 

São Paulo. 

Nesse contexto, que estamos denominando “pedagogia científica”, é necessário 

entender as mudanças, por exemplo, nos métodos de avaliação, como é o caso do uso 

dos testes escolares. Então, considerando esse tempo referenciado na psicologia 

experimental, junto dos testes psicológicos e pedagógicos, baseados em uma avaliação 

estatística, esse trabalho preocupa-se em analisar o impacto dessa modernização dos 

processos educativos presentes no cotidiano das escolas paulistas, a partir da análise do 

Relatório Regional do ensino da Capital Paulista, 1943.  

 

SOBRE A PEDAGOGIA CIENTÍFICA 

Antes de nos ocuparmos da análise do Relatório da Capital selecionado, cabe 

explicar o significado que está sendo atribuído à pedagogia científica e compreender como 

essa pedagogia ganhou lugar no Brasil.  

No final do século XIX e início do XX, houve uma crença que uma nova vaga 

pedagógica mudaria para melhor a educação, tendo em vista a substituição de processos 

considerados não científicos, por um novo modo autorizado de conduzir as lides escolares. 

Essa proposta ficou conhecida por “pedagogia científica”, ou ainda, “pedagogia 

experimental”, já que “armou-se com o rigor epistemológico próprio da ciência analítica, ou 

seja, observação dos fatos, manejo do método experimental, quantificação e generalização 

da experiência” (MONARCHA, 2009, p. 32).  

A pedagogia científica foi tão marcante e impactante para a sociedade que podemos 

ainda hoje presenciar seus vestígios. 

 
De onde vêm, por exemplo, a convicção de muitos professores, de que 
classes homogêneas permitem que seja realizado um melhor trabalho 
pedagógico? Como entender a divisão, hoje naturalizada, de classificar 
alunos como fracos, médios e fortes? Ou a elaboração de questões de 
provas distribuídas nessa mesma escala de avaliação? Essas são algumas 
das representações construídas à época do impacto do movimento que 

                                            
1
 Disponível em http://www.arquivoestado.sp.gov.br/. 
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ficou conhecido como pedagogia científica, presentes hoje no cotidiano das 
escolas, transformadas atualmente em interrogações de pesquisa. Uma 
pedagogia que se consolidou pela medida, pelos testes, pelos laboratórios 
onde vai estar presente a experimentação. (VALENTE, 2014, p. 12 – grifos 
do autor) 

 

Essa pedagogia ganha força maior nas primeiras décadas do século XX e é na 

década de 1920, segundo Valente (2014), que manifesta-se a necessidade de 

reorganização nos programas, inclusive dos métodos de ensino e dos conteúdos escolares. 

Para a matemática em si, a questão que pairava era como conseguir trocar a “organização 

lógica dos conteúdos matemáticos” pela sua “sistematização psicológica” (VALENTE, 2014, 

p. 16). Segundo Monarcha (2009, p, 134), a pedagogia científica aparece como uma “vaga 

inspiradora” contrária à “escola tradicional”, com um novo modelo de educação. 

Nesse período, surgem os testes escolares – um dos elementos mais marcantes 

para a pedagogia científica. Eram eles que permitiam classificar os alunos quanto à sua 

capacidade mental – fracos, médios ou fortes. Com isso, podia-se fazer a homogeneidade 

das classes entre o 1º ao 4º ano. Após o início da aplicação dos testes psicológicos e 

pedagógicos, houve a necessidade de sua padronização (VALENTE, 2014). 

 Alfred Binet, Thédore Simon e Édouard Claperède foram conhecidos 

internacionalmente por difundirem a pedagogia científica pelo mundo. Binet iniciou os 

estudos referentes aos testes em 1899 e, em 1905, publicou trabalhos de fôlego sobre esse 

assunto com seu parceiro Simon (VALENTE, 2014).  

Em meio ao impacto da pedagogia científica, cabe compreender como essa vaga 

adentrou nas escolas paulistas, no início do século XX. Essa empreitada envolve o trabalho 

com os registros e documentos, os mais próximos do cotidiano escolar. Exemplos são as 

anotações de professores, os cadernos de alunos, documentação escolar, dentre outros 

materiais. Em particular, os relatórios dos inspetores de ensino, constituem, também, 

material privilegiado para análise das dinâmicas de funcionamento do dia-a-dia escolar, lidas 

e anotadas por esses profissionais da educação.  

 

OS RELATÓRIOS DOS INSPETORES  

Os relatórios das Delegacias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo são 

documentos que foram escritos por inspetores escolares, arquivados entre 1930 e 1950, 

e estão disponíveis na íntegra no Arquivo Público do Estado de São Paulo, digitalizados. 

Segundo Celeste Filho (2012), em 1931, após a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, surgem as Delegacias Regionais de Ensino do Estado de 

São Paulo. Esses órgãos, até a década de 1940, assumiram autoria na implementação 
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de documentos como os relatórios de inspetores das escolas. Esses relatórios são 

“fontes de pesquisa fundamentais para a história da educação paulista num dos 

momentos decisivos da institucionalização dos sistemas públicos de educação no Brasil” 

(CELESTE FILHO, 2012, p. 73). 

Desde o ano 2000, o GHEMAT – Grupo de Pesquisa de História da Educação 

Matemática – organiza documentos e materiais a fim de servirem como fontes para 

pesquisas em história da educação matemática e atualmente tem como foco os anos 

iniciais de escolaridade. Recentemente foi criado um repositório2 de conteúdo digital, pelo 

GHEMAT e a Universidade Federal de Santa Catarina (USFC), que agrupa 

documentação que pode ser útil para estudos nessa temática. Essa documentação inclui, 

por exemplo, manuais de ensino, livros didáticos, revistas pedagógicas, dissertações, 

documentos oficiais da legislação escolar e documentos de arquivos escolares – entre 

estes, os relatórios de inspetores. 

Nesse repositório da UFSC, na comunidade denominada “História da Educação 

Matemática”, podem-se encontrar recortes de alguns relatórios de inspetores, pois foram 

indexadas somente as partes dos documentos que interessariam diretamente às linhas 

de pesquisa do GHEMAT, ou seja, referentes aos ensinamentos matemáticos, gráficos 

classificando os alunos em fracos, médios e fortes, questionários dos testes, entre outros.  

O Arquivo Público do Estado de São Paulo reúne relatórios das cidades paulistas 

de Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Casa Branca, Guaratinguetá, Itapetininga, 

Jaboticabal, Jundiaí, Lins, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio 

Preto, Santa Cruz do Rio Pardo, Santos, São Carlos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. No 

estado de São Paulo, esses relatórios foram produzidos por delegados ou inspetores 

escolares, a fim de fornecerem informações administrativas e estruturais das escolas 

particulares, estaduais e/ou municipais. Em sua maioria, há registros de quantas escolas 

públicas, particulares e isoladas cada cidade possuía, sobre os índices de reprovação e 

aprovação anual, dados sobre a matrícula e o abandono escolar (eliminação), frequência 

dos alunos, organização das classes, quadros e tabelas explicativos, entre outros 

assuntos.  

 Para este trabalho, analisaremos o Relatório Regional do Ensino da Capital 

Paulista, redigido pelo delegado do ensino Henrique Ricchetti, em 1943.  

 

O RELATÓRIO DA CAPITAL DE 1943 

                                            
2
 O repositório digital está  disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769. 
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Durante o ano letivo de 1942, o delegado de ensino Henrique Ricchetti3 redigiu o 

Relatório Regional do Ensino da Capital Paulista, com questões relacionadas ao ensino 

de uma determinada escola paulista, para a aprovação do Diretor Geral do Departamento 

de Educação, que se realizou no dia dois de fevereiro de 1943.  

Este Relatório foi organizado em 111 páginas, com a seguinte sequência de 

capítulos: Matrícula, eliminações e frequência; O rendimento escolar em seu tríplice 

aspecto: escola, aluno e professor; Programa e horário escolar; Organização de classes; 

Alfabetização; O ensino rural; Ensino pré-primário; Escolas municipais e particulares; 

Ensino religioso; Assistência ao escolar (material, alimentar, sanitária, médica e dentária); 

Prédios escolares; Reuniões Pedagógicas; Orientação do ensino; Nacionalização do 

ensino; Sugestões.  

Em geral, das crianças que deixam a escola antes do final do ano, constata-se 

que essa eliminação de alunos do 1º e 2º é porque estes vão para outra escola devido à 

mudança de residência de sua família, enquanto que em relação aos alunos de 3º e 4º 

ano, essa evasão é verificada por abandono dos estudos porque os pais precisam 

dessas crianças para trabalhar e aumentar a renda familiar. Em grupos escolares, essa 

eliminação foi de 12,9%, enquanto que em escolas isoladas aumentou para 24,3%. 

Segundo Ricchetti (1943, p. 5), “esse confronto curioso nos induz a responsabilizar a 

escola isolada como culpada do fenômeno, mantendo os grupos escolares influência 

benéfica no sentido de prender a criança à escola”.  

Em relação à frequência média da região no ano de 1942 foi tida como ótima, de 

95,71%. Isso se deveu ao esforço entre professores e autoridades do ensino que se 

empenharam “com entusiasmo na consecução da presença diária dos alunos às aulas, 

condição essencial ao bom aproveitamento do ensino” (RICCHETTI, 1943, p. 6). 

Também esse hábito desenvolveria e ampliaria a “predisposição ao aprendizado, ao 

amor ao estudo que deve ser mantido quando na escola e mesmo fora dela, para maior 

eficiência das suas atividades práticas da vida” (RICCHETTI, 1943, p.6). Para Riccheti, 

essa exigência de frequência às aulas foi responsável pela redução da porcentagem de 

reprovações desse ano de 1942 para 20%.  

                                            
3
 Nascido em abril de 1901, pertencia a uma família tradicional de italianos, que vivia em São Manuel 

– São Paulo. Henrique Ricchetti formou-se professor pela Escola Normal de São Paulo e na década 
de 1930 tornou-se autor de livros didáticos infantis para a Companhia Editora Nacional. 
Posteriormente assumiu o cargo de Delegado de Ensino na capital e de Deputado Estadual pelo 
Partido Social Progressista. Foi designado Secretário da Educação e Cultura do Estado de São 
Paulo, em meados de 1950, no governo de Adhemar de Barros. Atuou ainda como diretor do Grupo 
Escolar de Lençóis Paulista, cidade vizinha a Bauru, e como inspetor escolar de Bauru. (CELESTE 
FILHO, 2013, p. 86) 
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No Relatório Regional da Capital de São Paulo (1943), um problema recorrente e 

muito preocupante na época foi a reprovação dos alunos no ensino primário, 

principalmente os do 1º grau. Entretanto, os inspetores pretendiam achar razões para o 

alto índice de reprovações, e esse problema seria resolvido com a perfeita harmonia 

entre os três elementos funcionais da educação – o educando, o professor e a escola 

(RICCHETTI, 1943).  

Ricchetti (1943, p. 7-8) faz uma comparação: em 1935 havia 58% dos alunos 

matriculados aprovados e, em 1942, esse número sobe para 79,36% de aprovações. 

Apesar do índice de aprovação aumentar ao longo dos anos, eram cerca de vinte mil 

crianças reprovadas por ano. Mas isso era aceitável e considerado “dentro das normas”, 

já que para eles o ideal seria 80% de aprovações, contando que 10% das crianças eram 

“insanas” ou “débeis” e as demais reprovadas eram subnutridas ou pouco assíduas. 

 
É resultado mais que satisfatório, pois que, lutando contra as mesmas 
causas de insucessos anteriores, contra o mesmo ambiente de trabalho, 
com o mesmo material humano – levantamos de 30%, de um resultado 
de 15 anos passados – o número de aprovações, consequentemente, 
baixamos o custo das mesmas. Não há portanto, para nossa satisfação, 
nem “déficit” teórico e nem “déficit” real. Estamos dentro das normas, 
dentro portanto do máximo exigível, resultado da orientação e do 
trabalho, da compreensão e devotamento profissional. (RICCHETTI, 
1943, p. 8) 
 

O conceito oficial dado ao rendimento escolar, por Ricchetti (1943), é a média de 

promoção de alunos e não o grau de desenvolvimento do aluno. Havia estudos na época, 

ou seja, uma pesquisa científica, extensa e profunda, para se encontrar as causas do alto 

índice de repetência. As causas, em relação ao aluno, podiam ser patológicas (físicas e 

mentais), higiênicas (problemas como subnutrição e de higiene em geral), sociais 

(precariedade na situação econômico-financeira da família e ambiente doméstico) ou 

psicopedagógicas, em que estão relacionados os problemas: “Falta de maturidade para 

aprendizagem da leitura, escrita e cálculo”, “falta de interesse”, “frequência irregular e 

desajustamento entre aluno e professor” e o “mau ajustamento à classe por falta de 

seleção” (RICCHETTI, 1943, p. 13).  

As causas também podiam ser decorrentes do professor, entre elas a “má 

interpretação dos programas” e a “amplitude excessiva dada ao conceito de autonomia 

didática” e decorrentes da escola como a “má organização das classes” (RICCHETTI, 

1943, p. 13-14). Algumas das medidas que poderiam ser tomadas para solucionar esse 

problema de reprovação seriam, em relação ao aluno, “seleção dos alunos pelos testes 

de maturidade para leitura e escrita”; em relação ao professor, “melhoria da formação 
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técnica do professor” e “assistência e orientação pedagógica”; em relação à escola, 

“organizar classe de acordo com os resultados obtidos pelos testes, distribuindo os 

alunos em classes fortes, médias e fracas, nos termos das leis e circulares em vigor”, 

“reajustar, no fim de um ou dois meses, os alunos mal ajustados às classes e ao 

professor”, “controlar o rendimento do trabalho escolar por meio de testes de 

escolaridade, organizados por um Serviço Técnico” e “atualizar os programas de ensino, 

de acordo com a moderna pedagogia” (RICCHETTI, 1943, p. 14-15). 

Percebe-se desta maneira que na capital paulista defendia a seleção de alunos 

por classes, deixando-as homogêneas, e isso deveria ser feito através da aplicação dos 

testes pedagógicos e psicológicos, os quais foram o símbolo da chamada pedagogia 

científica. 

Ricchetti (1943, p. 30) se baseia em Lourenço Filho através de citações de seu 

livro “Introdução ao Estudo da Escola Nova”, para dizer que só haverá maior rendimento 

escolar se os programas de ensino fossem renovados. Como o próprio Lourenço Filho 

propôs, quem deveria determinar a qualidade e a quantidade do ensino era a criança, e 

que os conteúdos ensinados fariam sentido para a vida dela. O inspetor de ensino 

concluiu que na organização dos programas, dever-se-ia conhecer os fins que se 

visavam, conhecer os elementos que atingiriam os fins e conhecer os meios eficientes de 

levar aos fins (RICCHETTI, 1943, p. 30). 

A partir de 1940, muitos grupos escolares da Capital passaram a ter o mesmo 

horário escolar, como apresentado em Ricchetti (1943). Esses horários seguiam os ideais 

da corrente renovadora de Lourenço Filho, os quais não deviam ser rígidos, e sim 

adequados às necessidades de cada grupo escolar. Esse horário passou a ser 

constituído como um “plano de trabalho diário”, a divisão do tempo era feita através das 

horas. Na primeira hora ensinar-se-ia o Cálculo, na segunda Linguagem e na terceira, 

variaria com o dia da semana – de segunda a sábado letivos – entre Trabalhos manuais, 

Geografia, Desenho, Ciências, Canto e História. 

Naquele período, acreditava-se que, se as classes fossem bem 

organizadas/divididas, contribuiria para um bom rendimento do trabalho escolar. 

 
Em nossos dias, ninguém mais deixa de reconhecer que na boa 
distribuição dos alunos, em grupos menos heterogêneos, firma-se a 
eficiência de ensino, uma vez que permite um tratamento mais adequado 
às várias capacidades. As classes cuja organização não for presidida por 
nenhum critério seletivo, vêm apresentar, no fim de alguns meses, uma 
disparidade assustadora no desenvolvimento dos alunos, ficando os 
fortes grandemente distanciados dos fracos. (RICCHETTI, 1943, p. 37) 
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O critério recomendável para organizar as classes dos 2º, 3º e 4º anos, era o 

professor considerar “a nota de promoção do ano anterior e aplicando, no transcorrer do 

mês de fevereiro, testes de escolaridade, para um indispensável reajustamento entre os 

alunos do mesmo grau” (RICCHETTI, 1943, p. 37). Os critérios para as classes de 1º ano 

eram diferentes. Como essas crianças ainda não dominavam a leitura e a escrita, a 

primeira seleção seria feita através dos testes coletivos Kuhlmann-Anderson4. Depois as 

turmas seriam organizadas em semialfabetizados e pela idade das crianças. E então, no 

segundo semestre, havia a reorganização das salas em fortes – alunos alfabetizados; 

médios e fracos – os demais. 

 Segundo Ricchetti (1943, p. 76), alguns dos encargos dos inspetores eram:  

[...] constatar o bom funcionamento da escola ou classe, pela curva de 
matrícula e frequência, certificando-se também, da sua queda e 
propondo as medidas julgadas necessárias; observar a disciplina 
reinante nas classes e o ambiente escolar, sugerindo providencias 
indispensáveis à ordem e ao gosto artístico das salas de aulas; observar 
se o programa e o horário escolar estão sendo seguidos pelos 
professores; verificar, por meio de provas de escolaridade, o 
aproveitamento dos alunos; examinar cuidadosamente os cadernos de 
exercício-linguagem e cálculo cartografia, caligrafia, desenho [...], 
observar, detidamente, as condições do prédio [...], realizar duas 
reuniões por mês, uma para os diretores do distrito e outra para os 
professores de escolas isoladas, ventilando assuntos pedagógicos e de 
administração; fiscalizar, orientar e estimular as instituições auxiliares da 
escola e sugerir medidas; tomar providencias que se fizeram 
indispensáveis para o bom desempenho das suas funções. 
 

 A partir do ano de 1940, houve a autorização para a organização de classes 

experimentais para grupos escolares da Capital de São Paulo (RICCHETTI, 1943). Essas 

classes serviriam para “estudar os vários sistemas renovados de educação”, “estudar a 

possibilidade de execução dos atuais [...] programas mínimos”, “estudar os processos de 

seleção e de promoção” e confrontar os resultados obtidos pelos alunos que tiveram o 

ensino comum (1943, p. 98-97). Com a implementação dessas classes experimentais, a 

pedagogia científica faria valer o esquema de “sistematização psicológica”, como citado 

anteriormente por Valente (2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                            
4
 Elaborado em 1927, por Kuhlmann, tinha a finalidade de medir o nível mental e a escolaridade das 

crianças do primário e secundário. Consistia em 9 “livrinhos”, cada um com 10 subtestes, com testes 
correspondente às diversas séries. As instruções dos testes eram dadas pelo examinador oralmente 
e os alunos deviam assinalar por escritos nos livrinhos com lápis. Cada subteste possuía um tempo 
limite para ser respondido, e ao final era atribuída uma pontuação, sendo que o total indicaria o nível 
intelectual do examinando. (SCHEEFFER,1962, p. 38) 
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A partir da leitura do relatório da Capital de São Paulo (1943), buscamos capturar, 

por meio do ferramental teórico-metodológico, as representações construídas pelos 

inspetores, em termos do tratamento dado aos saberes elementares matemáticos em 

tempos da pedagogia científica. Consideraremos que essas representações foram 

elaboradas através das apropriações que esses inspetores fizeram, ao transcrever a 

realidade da escola, ou seja, transcreveram suas próprias ideias sobre como viam o dia-

a-dia escolar. Por certo levar-se-á em conta que esses relatórios expressavam 

documentos de controle e avaliação da rede escolar paulista e tinham como destino as 

autoridades maiores da instrução pública em São Paulo. 

Os inspetores observavam as escolas e redigiam relatórios, mas estes deviam ser 

enviados à Diretoria Geral do Departamento de Educação, para se controlar o que estava 

sendo realizados nas escolas paulistas. No trabalho de elaboração dos relatórios, os 

inspetores de ensino construíram representações das dinâmicas que alteraram o cotidiano 

das escolas submetidas à nova pedagogia, dos testes, da organização das classes, da 

aferição estatística do rendimento escolar, da padronização e estandardização da avaliação 

etc.  

Como se pode notar no relatório de Ricchetti (1943), os testes escolares eram a 

maneira de moldar a escola, a fim de facilitar o ensino no curso primário paulista. 

Considerando o contexto, percebe-se que a pedagogia científica estava em voga nessa 

escola devido aos métodos que estavam sendo utilizados para a classificação e a 

seleção dos alunos.  

Em busca de aferir os conhecimentos dos alunos com mais precisão, os testes 

pedagógicos podiam ser vistos como provas de conhecimento mais elaboradas por alguns 

diretores de ensino. Já naquela época havia uma discussão sobre os testes escolares, como 

se pontua no texto de Lourenço Filho – a favor dos testes – e Armando Hildebrand – contra 

os testes (LOURENÇO FILHO, HILDEBRAND; 1945). 

Desta forma, a contribuição desse estudo está restrita a considerações parciais para, 

ao fim do trabalho de mestrado, formular considerações finais mais aprofundadas sobre o 

tema da atuação dos inspetores de ensino que atuaram na maioria das escolas paulistas do 

final do século XIX e o início do século XX. Espera-se que em outros relatórios a serem 

analisados, mais pontualmente, seja possível abordar o ensino de matemática. Por agora, é 

possível tão somente compreender um pouco de como a pedagogia científica esteve 

presente nas escolas paulistas, no início do século XX. Estava em uma forma classificatória, 

em que as crianças aprenderiam melhor em classes homogêneas. As dinâmicas de 
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funcionamento dessa instituição escolar da capital Paulista estão presentes nos escritos 

desse relatório escolar, produzido por um inspetor de ensino. 
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