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Este artigo aborda uma contribuição para a 
preservação e divulgação do patrimônio histórico 
escolar por parte da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (SEDUC-SP), e destaca a relação 
entre a documentação do Acervo Histórico da Escola 
Caetano de Campos e a história da Universidade de 
São Paulo.

No ano de 2000, a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação (FDE) teve uma 
demanda, encaminhada pela SEDUC-SP, para o 
desenvolvimento de projeto sobre a preservação e 
divulgação do patrimônio histórico escolar. Ao �nal, o 
projeto constituiu o denominado “Memorial da 
Educação Paulista”, que atualmente recebe o nome 
de Núcleo de Memória e Acervo Histórico (NUMAH) e 
é um dos núcleos do Centro de Referência em 
Educação Mario Covas (CREMC).

Centro de Referência em Educação 
Mario Covas – CREMC/EFAPE/SEDUC-SP

O Centro de Referência em Educação Mario 

Covas, em seu formato original, foi criado pelo 
Governo do Estado de São Paulo por meio do 
Decreto nº 46.576, de 1 de março de 2002, com o 
objetivo de ser um centro irradiador de informações 
relevantes e de referência educacional. Para atingir 
os objetivos propostos foram constituídas equipes 
multidisciplinares (com formação em 
biblioteconomia, web design, arquivística, 
museologia; com pro�ssionais da rede estadual de 
ensino e da Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação, além de outros) que compõem, 
atualmente, o Núcleo de Biblioteca e 
Documentação (NBDOC) e o Núcleo de Memória e 
Acervo Histórico (NUMAH). No exercício de suas 
funções, com o passar do tempo, o CREMC sofreu 
diversas mudanças na constituição de suas equipes, 
nos serviços oferecidos, nos espaços físicos e em 
relação à sua subordinação.

Por meio do Decreto estadual nº 57.141, de 18 
de julho de 2011, o CREMC foi integrado à estrutura 
da Escola de Formação de Pro�ssionais da Educação 
Paulo Renato de Souza Costa (EFAPE).

1 Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Professor da Rede Estadual de Educação de São Paulo desde 1985. Atua no Núcleo de Memória e Acervo 
Histórico (NUMAH) desde 2001.  
 



As equipes do CREMC pesquisaram e selecionaram informações relevantes aos pro�ssionais da educa-
ção pública para serem disponibilizadas, de forma física e/ou virtual (no site do CREMC); realizaram o proces-
so de higienização, acondicionamento e catalogação de parte do acervo da Escola Caetano de Campos (sob 
a responsabilidade do CREMC), para possibilitar o acesso a pesquisadores da história da educação pública 
paulista, em especial da história da Escola Caetano de Campos.

Núcleo de Memória e Acervo Histórico - NUMAH

O então denominado “Memorial da Educação Paulista”, atual Núcleo de Memória e Acervo Histórico, foi 
criado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de valorização e preservação de 
indicadores da memória da educação pública paulista, por meio de ações tais como: organização de exposi-
ções temáticas, com visitas mediadas realizadas por pro�ssionais; elaboração de políticas de preservação do 
patrimônio histórico escolar; desenvolvimento de um trabalho com história oral, por meio de entrevistas 
com pessoas vinculadas a escolas da rede estadual de ensino, disponibilizando-as no site do CREMC; apoio 
técnico e metodológico aos projetos de preservação da memória de escolas da rede estadual paulista.

O NUMAH tem, sob sua guarda, desde o momento da sua criação, o Acervo Histórico da Escola Caetano 
de Campos, precioso fundo arquivístico que compreende a documentação da Escola desde o século XIX até 
o ano de 1977, data que marca a saída da Escola Caetano de Campos do prédio da Praça da República, que 
passou a ser sede da Secretaria de Educação.

Em articulação com outras unidades da Secretaria da Educação, Universidades e Órgãos de Preserva-
ção do Patrimônio, o NUMAH trabalha sobre dois grandes pilares:

1. Mantém sob custódia, preserva, divulga e disponibiliza, para consulta, grande parte da memória e 
do Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos com data limite até 1977:

•  Garante o processamento técnico: inventário, classi�cação e conservação preventiva;

• Planeja, executa e subsidia exposições de obras, coletâneas, coleções, publicações, fotogra�as e   
outros registros sobre a memória da Escola Caetano de Campos e da Educação Paulista, promovidas 
pela Secretaria da Educação ou em parceria;

•  Planeja e executa ações educativas para visitas mediadas em suas exposições;

•  Disponibiliza para consulta e acompanha o acesso ao Acervo na Unidade Armênia.

2. Oferece apoio técnico e metodológico para o desenvolvimento de projetos de preservação da 
Memória e do Patrimônio Histórico das escolas da rede:



• Propõe projetos de preservação da história, da memória e do patrimônio histórico das escolas da rede 
estadual; orienta e acompanha seu desenvolvimento;

• Subsidia as unidades escolares quanto à gestão técnica de seus acervos de memória, que são 
referência no ensino público de São Paulo.

Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos - AHECC
 
O Acervo Histórico da Escola Caetano de Campos (AHECC) reúne uma massa documental de caráter 

pedagógico e administrativo. O AHECC possui um total aproximado de 44.000 itens, relativos a datas entre a 
década de 1860 até a saída da Escola do prédio da Praça da República.

Entre os itens que integram o conjunto destacamos: livros de registros (matrículas, frequência, notas de 
alunos etc.); relatórios diversos; correspondências; ofícios; comunicados; folhas de pagamento; diplomas; 
trabalhos de alunos; dossiês didáticos; quadros didáticos; publicações comemorativas; brinquedos; 
periódicos especializados (nacionais e internacionais); coleções de selos e moedas; fotogra�as; �lmes; slides; 
plantas e projetos da construção do prédio; peças de mobiliário escolar, como armários, mesas, escrivaninhas 
e cadeiras; utensílios e aparelhagem dos antigos laboratórios de Física e de Química da Escola, como animais 
taxidermizados, insetos conservados e modelos de órgãos do corpo humano; além de objetos do Museu 
Pedagógico, como peças de artesanato indígena, coleções de história natural, medalhas e troféus, vitrolas, 
projetores de �lmes, instrumentos musicais, entre outros. Os acervos da Biblioteca Infantil, da Biblioteca 
Paulo Bourroul (parte dele) e da Biblioteca Pedagógica formam o conjunto da Biblioteca do AHECC. 

A documentação do AHECC está disponível para consulta ao público interessado, mediante 
requerimento e agendamento prévio. Existe a possibilidade de reprodução de documentos, com o uso de 
equipamento fotográ�co digital, e as imagens podem ser utilizadas em publicações acadêmicas, desde que 
sejam atribuídos os devidos créditos.

Aspectos históricos da Escola Caetano de Campos

A Escola Caetano de Campos teve sua origem na necessidade de formação de professores para atender 
aos interesses educacionais de meados do século XIX, em São Paulo. Por isso seu nome era Escola Normal de 
São Paulo. 

As Escolas Normais no Brasil estavam na meta dos interesses da constituição do Estado Nacional. Na 
Província de São Paulo, em 1843, a Assembleia Provincial propôs diretrizes aos cursos de formação de 
professores do ensino elementar, sugerindo a criação de Escola Normal na capital. Em 1846 a Escola Normal 
saiu do papel para a sua realização. De 1846 até 1867, o curso destinou-se exclusivamente aos alunos do 
gênero masculino.

A Lei nº 9, de 22 de março de 1874, que instituiu a obrigatoriedade do ensino elementar para alunos de 
toda a Província, possibilitou que, em 1875, a Escola Normal voltasse a funcionar. De 1875 até 1878, a Escola 



•

Normal (seção masculina) funcionou no prédio da 
Faculdade de Direito e, posteriormente, no prédio do 
Tesouro Municipal. Também foi instalada a seção 
feminina, que funcionou no Seminário de Nossa 
Senhora da Glória (Seminário das Educandas). Duas 
escolas de instrução primária, da Freguesia da Sé, 
foram anexadas à Escola Normal já com a 
necessidade da prática do magistério para os 
normalistas.

Diretor e professor de Biologia da Escola 
Normal de São Paulo, Caetano de Campos realizou o 
lançamento da pedra fundamental do novo prédio 
na Praça da República. Faleceu em 1891, não 
participando da inauguração do prédio em 02 de 
agosto de 1894.

Sua história pode ser dividida em três períodos, 
numa sequência cronológica:

•  o primeiro, que se inicia com a instalação da 
Escola Normal, em 1846, e que vai até a inauguração 
do seu prédio próprio, na Praça da República, em 
1894; 

•  o segundo período abarca sua trajetória 
desde a inauguração do prédio próprio até a 
tentativa de demolição do edifício, na década de 
1970; 

•  o terceiro e último, marcado pela reação 
contra a demolição de seu prédio e sua 
descaracterização, ao ser desmembrada em duas 
escolas, que passaram a funcionar em dois novos 
endereços. 

Hoje, o prédio da Praça da República sedia a 
SEDUC-SP.

A Universidade de São Paulo na 
Escola Caetano de Campos 

Em 1933 a Escola Caetano de Campos foi 
transformada em Instituto de Educação (decreto

5.846, de 21 de fevereiro de 1933), enquanto 
Fernando de Azevedo era seu Diretor. Nessa ocasião, 
o ensino normal foi elevado a nível superior. Assim, 
com a criação da Universidade de São Paulo (USP) 
em 1934, o recém-criado Instituto de Educação 
vinculou-se à Faculdade de Filoso�a, Ciências e 
Letras (FFCL) da USP e ao Colégio Universitário – 4ª 
Seção. Inclusive, nessa ocasião, o edifício passou por 
sua reforma mais drástica, ganhando um terceiro 
pavimento. A ocasião foi aproveitada para realizar 
uma grande reforma interna. 

Em 1938 o governo suprimiu o Instituto de 
Educação, encaminhando seus professores à Seção 
de Educação da FFCL da USP. Desvinculada da 
Universidade de São Paulo, a Escola Normal perdeu 
seu status de curso superior, voltando ao seu nível 
anterior.

Diálogo entre o NUMAH e o Arquivo Geral (AG) 
da USP 

Este artigo é fruto do diálogo entre os 
pro�ssionais destas duas instituições que valorizam 
a memória social: NUMAH e AG. Importante 
resultado dele foi a pesquisa de Lílian Miranda 
Bezerra (supervisora técnica do Serviço de Gestão 
Documental do AG): O Arquivo do Colégio 
Universitário da USP: um Instrumento de Pesquisa2.

A partir do diálogo com Lílian, o NUMAH 
entrevistou a Professora Dra. Anita Waingort 
Novinsky, no Programa Memória Oral3. Ela foi aluna 
do Colégio Universitário e da Faculdade de Filoso�a, 
todos da USP, enquanto ocupavam espaços no 
prédio da Escola Caetano de Campos.

Fica o convite para a importância do diálogo 
entre pesquisadores e instituições que valorizam a 
preservação e a divulgação dos indicadores de 
memória, e entre os pro�ssionais dessas instituições.

2 Disponível em  https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-05102020-160131/pt-br.php
3 Disponível em  http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=9335
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