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RESUMO 

Este artigo apresenta as primeiras aproximações entre o método dos testes e o cotidiano 
escolar em tempos da pedagogia experimental. O seu conteúdo demonstra as experiências 
desenvolvidas nas classes laboratório da escola primária anexa a Escola Normal Padre 
Anchieta durante o ano de 1936. Trata-se de classes criadas a partir dos resultados de 
testes aplicados na tentativa de homogeneização das salas e destinadas às normalistas do 
curso de formação de professores da referida escola, para o desenvolvimento de suas 
práticas pedagógicas. Por meio de um estudo de caso, busca-se analisar o estabelecimento 
dos testes na cultura escolar para subsidiar mudanças na prática pedagógica para o ensino 
de aritmética. As fontes principais para a pesquisa foram: o relatório dos Trabalhos 
realizados no curso primário anexo à Escola Normal “Padre Anchieta” durante o ano de 
1936, e o livro Organização de Museus Escolares (1937). O estudo evidenciou o 
estabelecimento de novas práticas pedagógicas na cultura escolar da época, 
fundamentadas nos conhecimentos científicos advindos dos instrumentos psicológicos que 
visavam adequar os métodos de ensino ao desenvolvimento psicológico das crianças. Em 
se tratando do ensino de aritmética, os jogos se mostraram como a maneira mais eficaz de 
superar as dificuldades de aprendizagem de seus conteúdos.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente texto constitui resultados parciais da pesquisa de doutoramento 

intitulada “A Pedagogia Científica e a aritmética da escola primária” que busca 

contribuir com a produção de conhecimento a respeito das transformações dos 

saberes escolares – em específico da aritmética destinada aos primeiros anos 

escolares – em tempos do impacto da psicologia experimental no campo 

educacional. Resultados parciais anteriores da análise de periódicos educacionais 

paulistas1 mostraram que os discursos veiculados, em especial na década de 1930, 

defendiam a aplicação dos testes para auxiliar a prática pedagógica do 

professorado. A discussão aqui proposta pretende contribuir na direção de entender 

melhor como os resultados da aplicação dos testes para homogeneização das 

                                            
1
Os periódicos educacionais paulistas e os tests pedagógicos para o ensino de aritmética (1925 – 

1943). Anais do X COLUBHE – Congresso Luso Brasileiro de História da Educação. 
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classes primárias tratou a matemática escolar. Para tanto, o estudo toma como fonte 

de pesquisa privilegiada o relatório dos Trabalhos realizados no curso primário 

anexo à Escola Normal “Padre Anchieta” durante o ano de 1936, e o livro 

Organização de Museus Escolares (1937). 

 

PEDAGOGIA CIENTÍFICA, PEDAGOGIA EXPERIMENTAL EM TERRAS 
PAULISTAS 

Na segunda metade do século XIX intensificaram-se os estudos referentes ao 

método experimental e a medição com instrumentos usados pela Psicologia que 

buscavam dar cientificidade aos problemas pedagógicos, cuja solução era 

anteriormente baseada em observações empíricas. A esse tempo o campo 

educacional assiste ao nascimento da pedagogia científica e da pedagogia 

experimental, que buscavam romper com a base filosófica que as fundamentavam e 

filiarem-se “as ciências positivas, que tratam do homem (a fisiologia, a antropologia, 

a psicologia) e da sociedade (a sociologia, a etnologia, a criminologia), renovando 

seu método e seu conteúdo pela adoção do paradigma científico, indutivo e 

experimental” (CAMBI, 1999, p. 498). 

O nascimento da pedagogia científica se deu em laboratórios constituídos por 

mobiliário científico originário da psicofísica para o estudo das crianças a pelas 

técnicas da clínica moderna. Visando acompanhar o movimento científico que se 

disseminara pelos países europeus e norte-americanos, Oscar Thompson trouxe 

para São Paulo o médico pedagogista italiano Ugo Pizzoli para a organização do 

Gabinete de Antropologia Pedagógica e Psicologia Experimental, em 1914. A 

pedagogia científica formulada por Ugo Pizzoli estava fundamentada “nas ciências 

biológicas (anatomia humana, fisiologia, antropologia física, psicologia, medicina e 

higiene) e nas ciências morais (ética, política e legislação)” (MONARCHA, 1999, p. 

271). Assim fundamentada, a pedagogia científica visava o conhecimento do 

indivíduo, mas “esse conhecimento não era resultado aproximativo de operações 

com variações em torno de uma média”, tratava-se de classificar indivíduos “com 

tipologias que ordenava a variedade de fatos observados e medidas de modo a 

subsumi-los a classificações tidas como derivadas da natureza das coisas”. Enfim, 

era enquadrá-lo em normal, anormal ou degenerado (CARVALHO, 1997, p.299).   
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Na década de 1920, o Gabinete perdeu seu protagonismo para outros 

modelos de conhecimentos científicos, fundamentados na psicologia objetiva de 

caráter experimental, considerada como atividade científica superior e articulada ao 

tratamento estatístico. Os equipamentos de laboratório foram deixados de lado, 

dando lugar ao surgimento da pedagogia experimental, a qual se utilizava dos testes 

como instrumento para o controle científico dos fenômenos pedagógicos. Cita-se 

como exemplo a escala métrica de inteligência de Alfred Binet e Thèodore Simon 

criada para resolver de modo objetivo um fenômeno pedagógico: a criação de 

classes especiais para os anormais. 

Assim surgem os testes no âmbito escolar, para auxiliar a pedagogia 

experimental a estudar de modo científico os fenômenos escolares sob o ângulo da 

economia de tempo e melhoria do rendimento. Sob a gestão de Lourenço Filho, o 

Laboratório de Psicologia Experimental passou a realizar investigações sobre a 

maturidade para a aprendizagem da leitura e escrita, desenvolvimento mental, 

inquérito sobre jogos, análise de influência da leitura e do cinema na formação dos 

alunos, juntamente com Noemy Silveira, Branca Caldeiras, Irene Muniz, Odalívia de 

Toledo e João Damasco Pena.  

As experiências se intensificaram quando, no governo Vargas, Lourenço Filho 

assumiu a direção da instrução pública, no período de 1930 a 1931, e iniciou a 

reforma do ensino que adotava os princípios da Escola Nova. À frente da Diretoria 

Geral do Ensino de São Paulo, Lourenço Filho, reorganizou os serviços técnicos e 

administrativos, o ensino profissional e normal, criou também as delegacias 

regionais de ensino, o Museu da criança e o Serviço de Psicologia Aplicada 

(MONARCHA, 2001). Importantes intelectuais assumiram a Diretoria de Ensino de 

São Paulo após a saída de Lourenço Filho: Sud Mennucci (1931 – 1932); Fernando 

de Azevedo (1933), Almeida Junior (1936-1938), dentre tantos outros que num curto 

espaço de tempo ocuparam esse cargo. Para este artigo interessou-nos em 

particular a gestão de Almeida Júnior, por se tratar do período de elaboração dos 

documentos aqui analisados.  

Almeida Junior, quando diretor da instrução pública paulista, deu continuidade 

às iniciativas propostas pelas gestões anteriores e procurou manter as prescrições 

regulamentadas pelo Código de Educação (1933), documento que ajudou a redigir 
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na gestão de Fernando de Azevedo. Em sua administração utilizou-se das mesmas 

estratégias2 de gestões anteriores de publicar periódicos oficiais “como uma 

ferramenta fundamental na configuração da mentalidade do professorado” 

(SANTOS, 2014, p.122). Assim, em 1936, sob a chancela da Diretoria de Ensino foi 

publicada uma série de Boletins, “verdadeiras monografias que tratam de maneira 

clara e concisa de vários assuntos, todos de real importância e palpitante atualidade 

para os que mourejam no magistério (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1936, p.169)”. Um 

desses boletins publicou o relatório das atividades desenvolvidas na Escola Normal 

Padre Anchieta, para servir de modelo às demais instituições educacionais. Esse 

documento constitui verdadeiro retrato de um tempo de transformação das lides 

escolares em face dos novos conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento 

psicológico da criança e dos estágios de maturação. Nele, a diretora Adalívia de 

Toledo fez uma exposição das experiências realizadas a partir dos resultados do uso 

de testes nas classes primárias da escola de aplicação anexa a Escola Normal 

Padre Anchieta. 

Por meio de um estudo de caso, busca-se analisar o estabelecimento dos 

testes na cultura escolar3 para subsidiar mudanças na prática pedagógica dos 

professores da Escola Normal Padre Anchieta, em específico para o ensino de 

aritmética. Trata-se de entender como os resultados dos testes aplicados para 

homogeneização das classes primárias tratou a matemática escolar.  

 

A ESCOLA DE APLICAÇÃO E O ENVOLVIMENTO COM A PEDAGOGIA 

EXPERIMENTAL 

Em tempos da pedagogia experimental a escola de aplicação, anexa a Escola 

Normal Padre Anchieta, foi transformada num “magnífico laboratório de Pedagogia” 

pela diretora do curso primário, Adalívia de Toledo, em parceria com a professora de 

prática de ensino e as normalistas do 1º e 2º ano do Curso de Formação Profissional 

do Professor da referida escola. Tratava-se de uma escola “profundamente 

                                            
2
Sob a ótica certeauniana, as estratégias postulam “um lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e, 

portanto, capaz de servir de base como uma gestão de suas relações com uma exterioridade” (DE CERTEAU, 

2012, p.45). A estratégia constitui-se como mecanismo de dominação. Nesse sentido o lugar de poder ocupado 

pelos responsáveis dos impressos pedagógicos oficiais põe em “evidência dispositivos de imposição de saberes e 

normatizações de práticas” (CARVALHO, 2003, p. 130).  
3
Neste caso, emprega-se a expressão do mesmo modo que Dominique Julia (2001) a caracteriza: um conjunto de 

normas e práticas regendo um conjunto de hábitos e conhecimentos a inculcar. 
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impregnada do espírito de remodelação pedagógica e animada por um enthusiasmo 

reconfortante de iniciativa e de inovações” (ALMEIDA JUNIOR, 1936, p. 4). Atente-

se para o fato de Adalívia de Toledo colaborar com as experiências científicas 

desenvolvidas por Lourenço Filho no Laboratório de Psicologia Experimental desde 

a década 1920.  

O relatório, publicado no Boletim nº 9, apresenta “casos ‘clínicos’ da atividade 

quotidiana do ensino, mostra os methodos de diagnóstico e refere às formas de 

intervenção therapeutica que usou”. Isto era o que se esperava das escolas normais, 

que delas viessem “as práticas e ideias novas que pouco a pouco se infiltrarão no 

aparelho geral da educação popular”, pois seriam nelas que “se fariam as pesquisas, 

se apurariam as observações, se verificaria a experiência geradora de diretrizes”. A 

falta de articulação entre escolas normais e o curso primário era considerada o 

ponto fraco da disciplina prática de ensino. (ALMEIDA JUNIOR, 1936, p.3).  

Na tentativa articular o trabalho desenvolvido na escola primária com as 

atividades de prática de ensino das alunas do Curso Profissional, e coloca-las “em 

contato o mais direto e real com os problemas estáticos e dynamicos a que 

precisamos dar solução”, que a diretora Adalívia de Toledo remodelou o trabalho 

pedagógico da escola (TOLEDO, 1936, p.5).  

A ideia surgiu a partir da organização do 1º e 2º ano da escola primária. Com 

apoio do Laboratório de Psicologia, do Instituto de Educação de São Paulo, os 

alunos foram submetidos aos testes ABC e o de Dearbon visando à 

homogeneização das classes e consequentemente maior rendimento. A 

classificação dos alunos por meio dos testes ABC permitiu distribui-los em classes 

forte, média, média fraco, fraco. Nessas classes as alunas do curso de formação de 

professores fariam suas observações para a discussão nas aulas de prática de 

ensino. A observação das classes não era realizada de qualquer maneira, as 

normalistas eram envolvidas na elaboração do trabalho acompanhando de perto as 

dificuldades, participando da organização de material e auxiliando na pesquisa, 

discussão e solução dos problemas diagnosticados. Partindo dessas observações a 

diretora concluiu que era preciso dar mais atenção às classes classificadas como 

fracas “verdadeiro problema para nós, o que passaram a merecer maior cuidado, 
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pois o nosso desempenho era grande no sentido de aproveitamento geral dessas 

classes homogêneas” (TOLEDO, 1936, p. 11).  

Assim as classes dos fracos foram organizadas em pequenos grupos de 

crianças que revelaram acentuado atraso no aprendizado das “técnicas 

fundamentais” (ANUÁRIO DE ENSINO, 1936, p. 431). Segundo Toledo (1936), 

essas classes foram denominadas de classes laboratório e ficaram a cargo das 

professoras substitutas efetivas e das normalistas do 2º ano do curso de formação 

de professores, orientadas pela assistente de prática de ensino, professora Leontina 

Silva, para “realizarem ensino ativo e intensivo das disciplinas fundamentais, a fim 

de reajustarem esses escolares ao nível de adiantamento de suas respectivas 

classe” (ANUÁRIO DE ENSINO, 1936, p. 431). Após um mês de trabalho alguns 

alunos foram reajustados passando a frequentar as classes regulares. O 

reajustamento de alunos em tão pouco tempo permitiu “verificar que se tratava em 

sua maior parte, simplesmente de deficiência de escolaridade” (TOLEDO, 1936, p. 

11). Dito de outro modo era preciso dar mais atenção ao método de ensino, ou seja, 

a maneira de dirigir a aprendizagem.  

Os alunos não reajustados necessitariam de maior tempo nas classes 

laboratório e deveriam ser investigados, de modo mais apurado, por meio de 

medidas higiênicas, da organização de fichas médico pedagógicas, para assegurar o 

desenvolvimento normal. A classe desses alunos era denominada de Sala Azul para 

“evitar o aparecimento do complexo de inferioridade” (TOLEDO, 1936, p. 12). 

Nessas classes as normalistas faziam estágio de 15 dias onde ensaiavam “com as 

crianças os métodos e processos da moderna pedagogia, como sejam os de 

globalização através de projetos de real educativo” (TOLEDO, 1936, p. 15). Além 

disso, periodicamente eram realizadas provas para verificação do progresso da 

aprendizagem das crianças (ANUÁRIO DE ENSINO, 1936). Depois de algum tempo 

frequentado as classes laboratório, os alunos aptos a retornarem as suas classes 

regulares “apresentavam considerável progresso, a ponto de, em exame feito por 

outra professora”, que não sabia que se tratava de alunos classificados 

anteriormente como fracos, dar-lhes nota igual ou maior do que as dos colegas que 

haviam deixado no curso regular (TOLEDO, 1936, p. 14). Ao final do estágio as 
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normalistas deveriam elaborar um breve relatório referente às atividades docentes 

realizadas nas classes laboratório. 

Como se percebe a reorganização escolar estava pautada em ideias 

escolanovistas, sobretudo naquelas desenvolvidas por Lourenço Filho em sua obra 

referência “Introdução ao Estudo da Escola Nova” (1930). Para ele a pedagogia se 

divide em dois ramos: a clínica (meios de diagnóstico, de medida e verificação ou 

pedagogia experimental); e a terapêutica (intervenção positiva e direta sobre os 

indivíduos a curar ou educar) ou didática.  

Segundo Lourenço Filho (1930, p. 137-138) para desenvolver a renovação 

pedagógica seria necessário classificar os alunos para a organização de classes 

homogêneas, com cursos paralelos de diversa velocidade de ensino, e a 

modificação dos processos de ensino, que deveriam fundamentar-se nos estudos de 

Decroly sobre a globalização. Para tanto seria necessário “uma nova concepção de 

trabalho escolar, sobretudo de uma nova concepção do tempo, ou seja do horário” 

(LOURENÇO FILHO, 1930, p. 139). Nesse sentido Decroly propunha um sistema de 

ensino proposto fundamentado em três bases: observação, associação e expressão. 

Em particular na observação, as lições de coisas tinham papel de destaque, em 

especial para o ensino de cálculo, “primeiramente sob a forma de exercícios de 

comparação; depois, de medida com unidades naturais e, por fim, de medidas com 

unidades convencionais” (LOURENÇO FILHO, 1930, p. 150).  

Apesar da tentativa de renovação pedagógica a escola encontrou dificuldades 

na concretização do método para todo o curso primário, mantendo a pedagogia 

tradicional, devido à “escassez de classes e a super-população escolar”. Para 

atender a demanda escolar e, ao mesmo tempo, inserir o método de projeto nas 

classes primárias ficou estabelecido que na primeira hora escolar fosse “conveniente 

permitir o treino intensivo das matérias fundamentais” o restante do período foi 

destinado ao desenvolvimento de projetos (TOLEDO, 1936, p.8). As matérias 

consideradas fundamentais eram: o cálculo (oral e escrito), Leitura e Aritmética. 

De acordo com Euzébio de Paula Marcondes, chefe do Serviço de educação 

Secundária e Normal, a prática desenvolvida pelas normalistas em articulação com a 

escola de aplicação “apresentou os melhores resultados” (ANUÁRIO DO ENSINO, 

1936, p. 431). 
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A ARITMÉTICA NAS CLASSES LABORATÓRIO  

Fundamentadas nos processos da moderna pedagogia, a qual considerava as 

crianças como o centro da aprendizagem, as normalistas eram incentivadas nas 

aulas de prática de ensino a “investigar, criar ou manipular materiais” que pudessem 

servir para suas aulas com o máximo de eficiência”. Com isso esperava-se que elas 

criassem “o hábito de jamais dar uma aula sem dispor de objetos ou elementos 

ilustrativos que facilitem a motivação do aprendizado” (BUSCH, 1937, p. 21). Nessas 

aulas foram criados vários materiais didáticos para auxiliar no ensino das classes 

laboratório e, posteriormente, no curso primário.  

Tendo em vista a quantidade de material produzido e o acúmulo desses 

materiais sem um destino específico após a utilização nas aulas, a professora 

Leontina Busch idealizou a criação de um museu didático. Esse tipo de museu era 

considerado como indispensável ao rendimento do ensino, pois serviria como 

“veículo de colaboração, estimulação do interesse, exercício das disciplinas do 

aprendizado, da investigação” colaborando para “tornar o ensino intuitivo, prático e 

experimental no sentido de facilitar a compreensão de todas as matérias do 

programa escolar” (BUSCH, 1937, p. 31). Os materiais didáticos do Museu 

diferenciavam-se dos materiais utilizados pelo ensino intuitivo da Lições de Coisas, 

pelo fato de terem sido objeto de “atividade de pesquisa no meio natural ou social” e 

por “chegar a sala de aula pela mão dos escolares e para satisfazer o desejo que a 

classe manifeste de estudá-lo” (BUSCH, 1937, p. 34). Tratava-se de material 

experimentado.  

Esse museu era constituído por centenas de materiais didáticos de uso 

prático e cotidiano, “para servir à incentivação do aprendizado das crianças na 

leitura, escrita, cálculo, geographia, história e sciencias phisicas e naturaes”, 

também contava com centenas de planos de ensino ajustado à metodologia 

herbatiana, ao método de projeto proposto por Dewey ou pelo Sistema Decroly”. Os 

materiais didáticos eram os mais variados: “álbuns, quadros murais, mapas-relevo 

em massa plástica, dicionários de alfabetização e centenas de jogos de ensino e 

cartazes” (DIÁRIO POPULAR, 2/12/1936, Apud BUSCH, 1937, p. 170). 
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Os jogos no ensino constituiam-se numa espécie de “atividade dirigida, 

proposta e controlada pelos professores, restando a criança a possibilidade de 

repetir o que foi ensinado” (SANTOS, 2014, p. 10). Ao que tudo indica não se tratava 

apenas do jogo propriamente dito, mas de situação de jogo como proposto por 

Decroly, “na escola nova, a situação de jogo deve ser permanente” (LOURENÇO 

FILHO, 1930, p. 155). Assim os exercícios escolares foram tratados como jogos, a 

fim de atrair o interesse das crianças. Para tanto, os jogos deveriam ser “explorados 

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

atividades das crianças” (BUSCH, 1937, p.143).  

Essa experiência realizada pela professora Leontina Busch, durante as aulas 

de Prática de Ensino, resultou na publicação do livro Organização de Museus 

Escolares (1937). Dentre os capítulos desse livro havia um especificamente sobre 

Jogos aplicados ao Ensino, referente aos materiais desenvolvidos pelas normalistas 

do 2º ano do Curso Profissional da Escola Normal Padre Anchieta. Nesse capítulo o 

leitor encontrava desenhos representando esses materiais e informações mais 

detalhadas sobre o grau escolar a que se destinavam, objetivo e o modo de 

executar. O museu foi subdividido em seções de acordo com os materiais 

pedagogicos confeccionados: 

 

1ª Seção – Cartazes – para ensino de linguagem oral e escrita, 
leitura em 1º grau, cálculo, geometria, geografia, história, ciências 
físicas e naturais, noções comuns, higiene e puericultura. 
2ª Seção – Jogos – aplicados ao ensino de todas as disciplinas 
primárias, mormente do 1º grau. 
3ª Seção – Álbuns – geográficos, históricos e de lição de coisas. 
4ª Seção – Mapas-murais – para história e geografia. 
5ª Seção – Mapas-relevo – para concretizações geográficas. 
6ª Seção – Maquetes – para concretizações históricas. 
7ª Seção – Material de projetos – executados pelas praticantes com 
as crianças das classes primárias, nas aulas de treino (BUSCH, 
1937, p. 59-60). 

 
Centenas de jogos e cartazes foram elaborados para utilização nas classes 

primárias e, mais efetivamente, nas classes laboratório por estarem confiadas 

exclusivamente as normalistas do 2º ano. Nessas classes foram observados “o 

poder gerador e mantenedor de atividades que os jogos exerciam sobre crianças 

que tinham sido julgadas atrasadas para o ensino de sua classe e, no entanto, no 
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fim do ano, alcançaram boa parte, o grau de adiantamento exigido para sua 

promoção a classe seguinte” (BUSCH, 1937, p.74). Dos jogos elaborados apenas 40 

deles foram apresentados no livro, dos quais onze se destinavam ao ensino do 

cálculo aritmético, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação de jogos para o ensino de aritmética 

Nome do jogo Grau de ensino Objetivo 

Jogo dos dados 1º ano – em fase de 
adiantamento médio 

Auxiliar a velocidade no cálculo de 
soma e subtração 

Jogo das flores 1º ano em fase de 
adiantamento médio 

Recordar pequenos cálculos 

O calculador 1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Conseguir rapidez nos cálculos de 
somar e diminuir 

Jogo das 
bandeirinhas 

1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Auxiliar a memorização da tabuada 
de multiplicar 

O Aquário 1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Estimular o cálculo rápido 

A corrida nos 
números  

1º e 2º ano Treinar a rapidez em cálculos 
variados 

Jogo de Tombola 1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Recordar as tabuadas de multiplicar 

Os presentes para a 
familia 

1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Auxiliar a resolver problemas vitais 

Cartões-Relâmpago 1º ano – em fase de 
adiantamento, e 2º 
ano 

Memorizar a tabuada de multiplicar 
pela soma rapida de grupos iguais 
de coisas  algarismos 

Jogo dos algarismos 2º ano Auxiliar a memorização de 
algarismos romanos até XXX 

Cartaz de cálculo 
(Divisão com resto) 

2º ano Proporcionar ensejo para cálculos 
mentais em recordação da tabuada 
de dividir por 6, havendo reto. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base na obra de Busch (1937). 
 

 

Segundo Santos (2014, p. 114), as classes do 1º ano primário eram 

subdividas em pequenos grupos, de acordo com o grau de adiantamento: “em fase 

de silabação”, em “fase de adiantamento médio”, “em fase adiantada”, “em fase final 

ou 2º ano (início). Embora não haja maiores detalhes sobre os programas 

desenvolvidos nas classes laboratório a análise de Santos (2014) permitiu perceber 

os principais conteúdos abordados a partir dos objetivos definidos para cada jogo. 
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Em se tratando da aritmética, conforme quadro 1, os conteúdos trabalhados foram 

as quatro operações fundamentais com especial ênfase a memorização da tabuada 

visando a rapidez de cálculo e a elaboração de pequenos problemas pelos alunos.  

Em particular o Cartaz de cálculo foi bem avaliado pelas normalistas por 

estimular a autoaprendizagem das crianças. O trabalho sucessivo com esse material 

levaria os alunos “a fixar, ao lado da tabuada, os cálculos com resto” (BUSCH, 1937, 

p. 117). Segundo Santos (2014) tratava-se de um material adaptado do Programa de 

Matemática do Distrito Federal. Devido a experiência bem sucedida as normalistas 

construiram e experimentaram quadros como esses para todas as tabuadas de 

dividir.  

Ao longo de sua carreira a professora Leontina Busch seguiu “defendendo a 

utilização de jogos como recurso indispensável para motivação e aprendizado das 

crianças”. É o que confirma a ata da reunião pedagógica de 2 de maio de 1945, 

convocada e presidida por ela, ocasião em que o método de ensino de cálculo foi 

colocado em debate em benefício dos jogos que deveriam “ter larga aplicação no 

ensino das tabuadas, visto como estimulam o interesse infantil, mantendo a atenção 

da classe” (SANTOS, 2014, p. 42). A ideia principal era que o aluno aprendesse por 

si, vendo, tocando, manipulando. A interferência do mestre seria minimizada ao 

máximo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se viu anteriormente a década de 1930 assistiu a transformação da 

própria escola em laboratório da pedagogia experimental. Mas não se tratava de 

laboratório no sentido estrito da palavra, uma sala com equipamentos para 

pesquisas científicas, esse foi deixado de lado. A escola foi transformada em 

laboratório, os alunos em pacientes, os testes dariam o diagnóstico e a cura viria dos 

métodos de ensino. Esse conjunto de fatores contribuiria na investigação científica 

dos fenômenos pedagógicos: os estágios de maturação para a escolarização e o 

aproveitamento escolar de cada indivíduo. Em busca de classes mais homogêneas 

os alunos foram diagnosticados, por meio de testes mentais e com aval científico 

separados em fracos e fortes.  
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Entretanto o resultado dos testes não se resumiu apenas a dividir as classes, 

a investigação científica teve continuidade, era preciso melhorar a prática 

pedagógica na tentativa de recuperá-los e devolvê-los as classes regulares. Para 

tanto a pedagogia lançou mão de ideias escolanovista, a qual defendia a criança 

como o centro da aprendizagem e o professor como o guia do aprendizado. Nesse 

ideário a aprendizagem seria feita pela própria criança e o professor criaria as 

condições, estimularia e dirigiria as atividades. Fundamentadas nessas ideias os 

métodos escolhidos pelas normalistas constituíam-se em técnicas para guiar o 

aprendizado.  

Em se tratando da aritmética os jogos se mostraram como os materiais mais 

adequados para lidar com as dificuldades dos alunos visto que as crianças tinham 

um interesse nato pelas brincadeiras. Ao que parece, o resultado dos testes apontou 

como dificuldade de aprendizagem as habilidades operatórias, pois todos os jogos 

apresentados no livro, organizado a partir da prática das normalistas, destinavam-se 

as quatro operações. Percebeu-se também que a aprendizagem das operações se 

daria por processos de repetição para memorização e consequentemente ganhar 

destreza no cálculo.  
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