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RESUMO 

Este texto analisa as ideias de Caetano de Campos (1891), veiculadas pelo periódico 
Annuario do Ensino do Estado de São Paulo (1907-1908) e de Fernando de Azevedo (1930) 
publicadas na Revista Escola Nova, buscando compreender as modificações sofridas pela 
caracterização dos saberes elementares do curso primário, em especial aqueles que dizem 
respeito à matemática escolar. Considera-se como chave para a análise, estudos do 
pesquisador Alain Trouvé relativamente à historicidade dos saberes elementares. Conclui-
se por uma transformação das finalidades da escola primária levando à redefinição dos 
saberes elementares matemáticos presentes nos primeiros anos escolares no período 
compreendido entre 1890 a 1930.  
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ENSINO ATIVO, ESCOLA NOVA... 

 A caracterização das vagas pedagógicas que surgem no cenário da educação 

brasileira em finais do século XIX até o término da década de 1950 tem sido objeto de 

muitos estudos por parte dos historiadores da educação. Uma das referências que 

consideramos importante, para demarcar diferenças entre dois modelos pedagógicos 

estabelecidos nesse tempo escolar, é o trabalho da historiadora da educação Diana Vidal. 

De modo sintético uma distinção possível de ser mencionada, a partir desse trabalho, refere-

se ao entendimento das expressões “ensino ativo” e “escola ativa”. Assim, por “ensino 

ativo”, explica-nos a autora, deve ser compreendido o processo escolar surgido nas últimas 

décadas do século XIX, relativo ao modo de como os saberes escolares deveriam ser 

trazidos ao aluno, considerando a atividade dos professores na realização de experimentos 

e no oferecimento de imagens e objetos que concretizassem a aula. Já a expressão “escola 

ativa”, informa Vidal, foi criada em 1917, difundindo-se  mundialmente a partir de 1922, 

representando o deslocamento para os alunos o princípio da ação, atribuindo-lhes o 

protagonismo nas tarefas e na descoberta dos conhecimentos, por meio de métodos de 

projeto e centros de interesse (VIDAL, 2006, p. 11-12).  

 A caracterização acima mencionada refere-se a uma das muitas dimensões que 

podem ser levadas em conta, para caracterizar as diferenças evidenciadas desde as 

propostas forjadas nos primeiros grupos escolares de São Paulo, até aquelas relativas à 

penetração da psicologia experimental de base estatística na orientação dos processos 

educativos.  
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 Este presente texto ambiciona explorar uma outra dimensão das diferenças 

históricas do período, em termos dos processos de modernização da educação brasileira. 

Tal dimensão liga-se ao entendimento que se dá aos saberes elementares a serem 

ensinados nos primeiros anos escolares. Há o interesse em explorar uma perspectiva 

epistemológica de análise dessas vagas pedagógicas. Intenta-se mostrar as diferenças de 

posicionamento e os modos distintos de considerar os saberes elementares a serem 

ensinados nos primeiros anos escolares. Existe, ainda, o esforço de tratar o assunto em 

termos da especificidade dos saberes elementares matemáticos. Tomam-se dois expoentes 

desse tempo escolar, em cada uma das vagas pedagógicas. Para finais do século XIX, em 

termos das inovadoras propostas republicanas paulistas, Antonio Caetano de Campos; para 

os tempos da chamada Escola Nova, as referências vindas de Fernando de Azevedo. As 

ideias de ambos são analisadas a partir de seus discursos veiculados por periódicos 

pedagógicos. Elas constituem, de fato, verdadeiras declarações de princípios sobre a 

educação. Antes, porém, de iniciar a análise, caberia, mesmo que de modo muito resumido, 

enunciar estudos de base, que permitiram a realização da reflexão sobre as ideias desses 

dois educadores brasileiros. 

 

SOBRE A HISTORICIDADE DOS SABERES ELEMENTARES 

Em estudo de caráter preliminar, publicado no Volume 1 dos “Cadernos de Trabalho” 

dos projetos coletivos em andamento do GHEMAT, sob título “ELEMENTAR”, realizamos 

uma espécie de fichamento da literatura atual referente ao tema dos saberes elementares, 

sobre a ideia de elementar e sua historicidade. 

 Nos Cadernos foi possível recordar que, em tempos do Iluminismo, a Revolução 

Francesa engendrou um novo modelo educativo. E a referência constitutiva desse novo 

modelo foram os trabalhos de Condorcet. Para ele, o despotismo significava um resultado 

da ignorância do povo. E, assim, as ciências e as artes deveriam constituírem-se nos pilares 

da liberdade. A educação deveria ser vista como instrução, isto é, alicerçada nos conteúdos 

de ensino, nos saberes. Para tal, o número de disciplinas precisaria ser aumentado. Os 

programas de ensino deveriam centrar-se sobre as ciências naturais e humanas. A 

pedagogia passaria a ser uma pedagogia de cultura. Considerar-se-ia, neste caso, muito 

mais a aquisição de conhecimentos que o exercício de desenvolver o espírito culto (BULLE, 

2005, p. 119). 

 O século XIX marca uma ruptura com essa herança do Iluminismo. É rompida a 

tradição vinda, na verdade, desde o idealismo platônico, reelaborado pelo racionalismo das 

Luzes, que passa ser considerado intelectualista. Tal ruptura tem caráter político profundo: 
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depois da Revolução Francesa, com o período traumático do Terror (1792-1794), toma a 

cena a liberdade individual, que deveria ser alcançada por meio da harmonia social. Nesse 

contexto a educação intelectualista não é vista mais como alinhada ao propósito de acesso 

a uma verdade única, integradora. E, mais: a educação intelectualista perde as suas 

virtudes morais. A cultura vinda do intelectualismo enciclopedista passa a ser vista como 

tendendo a servir aos próprios interesses daquele que se instruía (BULLE, 2005, p. 120). Aí 

parece ficar melhor caracterizada a distinção entre instrução e educação. A primeira 

considerada herdeira do intelectualismo conteudista; a segunda, imersa em valores morais e 

própria para a construção de uma nova sociedade. 

 O modelo iluminista e aquele vindo a ser constituído em finais do século XIX 

transformam-se nas duas grandes heranças para pensar a pedagogia e os saberes 

escolares.  

 O pesquisador Alain Trouvé aborda diretamente essas heranças e o que delas 

constituiu-se como perspectivas diferentes para pensar a noção de saber elementar.  

 Já à Introdução de seu texto, Trouvé anuncia um primeiro tema a ser tratado, 

buscando nas filosofias, as bases da constituição das duas dimensões do elementar 

historicamente colocadas. Diz o autor: 

 

Se considerarmos a ideia de elementaridade tomada por si mesma, 

nós deveremos reconhecer que ela é tradicionalmente referida a uma 

dada concepção de saber, onde este último se estrutura em 

“elementos”. Ora, isso nos remete à filosofia cartesiana de ter 

constituído um referente paradigmático desta concepção de saber, 

origem da noção de saber elementar (TROUVÉ, 2008, p. 12). 

 

 De outra parte, Trouvé lança mão de estudos ligados às doutrinas pedagógicas para 

expressar ter encontrado uma nova concepção de elementar. E elas também remetem às 

filosofias: 

 

É, com efeito, no seio do empirismo (de Locke, de Condillac) que é 

possível compreender como algumas das grandes doutrinas 

pedagógicas (como as Basedow e de Pestalozzi) inspiraram-se e 

desenvolveram, por si próprias, uma teoria do saber elementar 

(TROUVÉ, 2008, p. 13). 

 

 Em conclusão, o autor explica: 
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Há, então, duas fontes filosóficas para a compreensão do saber 

elementar: uma fonte racionalista e uma corrente empirista, notando-

se que elas não resultam no mesmo modelo pedagógico (TROUVÉ, 

2008, p. 13). 

 

 No desenvolvimento da síntese acima, considerando as pedagogias, Trouvé destaca: 

 

Esquematicamente, diremos que a pedagogia de tradição 

racionalista coloca no centro de suas concepções os valores e ideais 

da Razão e do Saber, enquanto que a pedagogia de tradição 

empirista privilegia antes de tudo a Experiência e o Sujeito. Nesse 

sentido, a primeira será mais universal e ‘objetivista’; e a segunda, 

será muito mais particularista e ‘subjetivista’. Esta diferença que, de 

fato, implica numa oposição, permite compreender o fato de que, se 

as duas tradições estão em acordo quanto ao início das 

aprendizagens pelos elementos de um saber os mais simples, uma e 

outra não compartilham da mesma concepção do ‘simples’ e do 

‘elementar’. Efetivamente, a primeira considera que o ‘simples’ reside 

na abstração, enquanto que a segunda estima que o simples reside 

na ‘concretude’ (TROUVÉ, 2008, p. 13).  

  

 Essas referências mencionadas acima sobre a caracterização dos saberes 

elementares são fundamentais para pensarmos o desenvolvimento dos projetos em 

andamento no GHEMAT, que abordam a constituição dos saberes elementares 

matemáticos na escola primária em escala nacional, e internacionalmente em perspectiva 

histórico-comparativa. De pronto, muitas questões surgem. Uma primeira delas, de caráter 

bastante amplo, poderia ser assim formulada: o que teríamos feito no Brasil com essas 

heranças que circularam internacionalmente? Este texto tem pretensão muito modesta e 

não toma essa interrogação como desafio a ser respondido. Intenta-se, neste presente 

estudo, abordar uma dimensão inicial da questão, considerando ideias de personalidades 

importantes na história da educação brasileira. Em específico, serão analisados os 

posicionamentos de Caetano de Campos e de Fernando de Azevedo no que diz respeito 

àquilo que poderíamos considerar como as ideias que tais educadores veicularam sobre 

saber elementar, inferindo a partir dessas ideias, considerações sobre os saberes 

elementares matemáticos. Seus discursos – verdadeiras declarações de princípios sobre a 

educação - serão considerados levando-se em conta dois periódicos educacionais: o 

Annuario do ensino do estado de São Paulo e a Revista Escola Nova1. 

                                            
1
 A partir de 1898, a direção e a inspeção do ensino ficaram concentradas na Secretaria do Interior. 

Esses cargos passam a ser exercidos por um inspetor-geral, auxiliado por dez inspetores escolares, 
com jurisdição em todo o estado. Com essa organização administrativa tem início a organização e 
publicação dos Annuarios do ensino do estado de São Paulo. O primeiro anuário referiu-se aos anos 
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CAETANO DE CAMPOS E OS SABERES ELEMENTARES   

Será em finais do século XIX que a cidade de São Paulo ganhará expressão maior 

em seu crescimento econômico e social comparativamente a outros centros como Recife e 

Rio de Janeiro. E isso em decorrência do êxodo rural, da imigração e do início do processo 

de industrialização. Além disso, 

 

A modificação do sistema político em 1889 contribuiu para 
transformações no ensino: a Constituição republicana, consagrando 
a descentralização político-administrativa, possibilitou o 
desenvolvimento de iniciativas de âmbito estadual (...). Com a 
ideologia republicana , o problema do ensino tornara-se , já antes da 
queda do Império, uma questão vital para a sobrevivência das 
instituições políticas. Assim, logo após um curto período de governo 
por uma junta, o novo presidente estadual indicado pelo governo 
federal, Prudente de Morais, nomeou em início de 1890 o médico Dr. 
Antonio Caetano de Campos para a direção da Escola Normal, 
baixando pouco após um decreto de reforma do ensino normal (Lei 
de 17 de 12/03/1890) (SOUZA CAMPOS, 1990, p. 9).  

 

 No espírito da reforma, em tempos de Caetano de Campos2, uma nova perspectiva 

de conduzir a educação nos primeiros anos escolares pode ser sintetizada como 

 

Partindo dos princípios da pedagogia moderna (especialmente com 
base em Pestalozzi, Fröebel e Herbart), que insistiam no fato de que 
ensinar é acostumar a criança a raciocinar por si, fazendo-a 
descobrir as verdades que lhe são necessárias, Caetano de Campos 
chegou à conclusão de que os métodos intuitivos eram os melhores.  
(...) Inicialmente cuidou das condições físicas mínimas que o prédio 
pudesse abrigar a escola, assim, como a da instalação das escolas-
modelo anexas. Concentrou o espírito da reforma na prática que os 
alunos mestres deveriam ter, nas duas escolas –modelo, uma para 
cada sexo (...) (SOUZA CAMPOS, 1990, p. 9). 

                                                                                                                                        
1907-1908, e foi publicado em 1908, ainda sob a antiga Inspetoria-Geral do Ensino com a 
colaboração de uma comissão de redação composta pelo então inspetor-geral do ensino, João 
Lourenço Rodrigues, e pelos inspetores escolares Ramon Roca Dordal, René Barreto e José 
Carneiro da Silva (CASTRO, 2012, p. 212). O periódico intitulado Escola Nova circulou de outubro de 
1930 a dezembro de 1931, durante a gestão de Lourenço Filho na Diretoria Geral do Ensino de São 
Paulo. Esse periódico origina-se de outros periódicos fundados desde 1923 e ganha, com a mudança 
na Diretoria Geral, outras feições, sendo editado com outros nomes, com interrupções, até 1961 
(MORTATTI, 2000, p. 182) 
2
 Antonio Caetano de Campos, médico de formação, foi nomeado diretor da Escola Normal de São 

Paulo, indicado por Rangel Pestana ao governador do estado Prudente de Morais. Sua tarefa 
principal foi a de realizar a reforma da Escola Normal. Tal obra foi colocada em prática entre janeiro 
de 1890 e setembro de 1891. A morte prematura de Caetano de Campos, em 12 de setembro de 
1891, deixou sua obra apenas iniciada, sem que pudessem ser estabelecidos os graus subsequentes 
aos primeiros anos escolares pensados por Campos, descritos no relatório enviado ao governador 
meses antes de seu falecimento.  
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Para além da primeira reforma da Escola Normal, Caetano de Campos elabora em 

documento de 1891, uma texto entregue ao governador do Estado, onde sistematiza a sua 

pedagogia, a organização do ensino em sentido amplo que deveria ser efetuada em São 

Paulo. 

O texto de Caetano de Campos constitui verdadeira proposta de estruturação da 

educação paulista em graus de ensino que antecedem a universidade. Seriam três esses 

graus, precedidos, ainda, de um jardim da infância – kindergarten. 

Antes, porém, de anunciar a sua proposta, Campos menciona o trabalho que vem 

sendo feito em São Paulo, no contraponto à herança de tempos anteriores. Campos recorre 

ao passado, construindo-lhe uma representação negativa para introduzir o novo, os novos 

métodos, as novas propostas republicanas paulistas: 

 

Temos ouvido dizer até a saciedade que é indispensável difundir o 
ensino elementar. Ninguém o nega, nem pode negar. Começa-se por 
saber ler, escrever e contar, e sem este primeiro passo todo o ensino 
é impossível. Isto é questão vencida, sobra a qual não é preciso 
insistir. A experiência de 70 anos de monarquia demonstra, porém, 
que este famoso lema pode ser reduzido a uma inutilidade. Não só a 
proporção das escolas primárias criadas no tempo dos imperadores 
é extremamente ridícula, em vista das exigências da população, 
como sua frequência é irrisória. É inútil buscar a causa deste 
insucesso na índole do povo. Com o ignorante é demência 
argumentar. O povo não podia conhecer a vantagem de aprender, 
porque via que seus filhos, apesar de andarem na escola, nenhum 
desenvolvimento mental adquiriam. Esse vício, esse erro, esse non 
sence provinha dos métodos empregados no ensino. As crianças 
decoravam tudo, para em breve tudo esquecer. Fatigavam-se sobre 
as cartas de leitura, só conseguindo entediar-se por não entenderem 
o que liam. Revoltavam-se finalmente no seu íntimo por ouvirem-se 
apelidar de estúpidos, quando só revelava estupidez quem lhes 
fornecia um alimento que elas não podiam digerir (ANNUARIO... 
[1908], p. 104). 
 

 A esse passado considerado tão pouco elogiável do ensino elementar, tão 

condenável em seus métodos inadequados, Caetano de Campos revela as mudanças que 

estão em marcha na cidade de São Paulo: 

 

Trabalha hoje a Escola Normal de S. Paulo para obviar a tanta 
inépcia. Seu triunfo é certo, porque ela caminha na senda da razão. 
Bastou a prova ainda imperfeita de alguns messes de tirocínio para 
evidenciá-lo, e eu vejo a promessa do pleno sucesso no entusiasmo 
com que todos, mestres e alunos, procuram a Escola-modelo. Os 
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pais solicitam três vezes mais admissões do que me é possível 
conceder; os alunos-mestres surpreendem-se com os resultados 
obtidos (...); as crianças, finalmente, amam por tal modo a escola, 
que choram e lamentam-se em casa por não irem mais cedo para a 
classe a que dantes gazeavam (ANNUARIO... [1908], p. 104). 

 

 Considerando todo o sucesso apregoado por Caetano de Campos, no que se refere 

aos ensinos dos primeiros anos escolares, o autor advoga a continuidade dos estudos. Esse 

é o foco central dos seus escritos: sensibilizar o governo para uma reforma ampla, onde 

possam ser estabelecidos vários graus a antecederem o ensino superior. Há que ser 

estabelecido um sistema graduado para acesso aos saberes mais plenos, avançados. 

Assim, questiona Campos: 

 

Terá o Governo cumprido seu dever quando tiver apenas ensinado a 
criança? Estará a Pátria contente só com esse esforço, e poderá 
exigir dos filhos, a quem educou, uma soma de esforços retribuídos, 
manifestada por aplicações à indústria, às artes, às ciências? Por 
outra: cultivar a primeira infância basta para fazer homens úteis? 
(ANNUARIO... [1908], p. 104). 

 
 

 Campos responde negativamente às suas próprias indagações e, a seguir, expressa 

o que entende ser o papel da escola face ao conhecimento: 

 

É, em meu fraco entender, indiscutível que o ensino útil, positivo, 
lógico, sem prevenções de seita ou de classes, aquele que é julgado 
bom segundo a ciência pura e a experiência dos antepassados, deve 
existir em qualquer parte. Ainda mais, que para que esse ensino seja 
profícuo deve, quanto possível, ser completo, inteiro em todos os 
ramos de conhecimentos indispensáveis à vida, enciclopédico por 
assim dizer, já que nosso viver social na atualidade envolve-nos em 
contingências oriundas de toda sorte de noções científicas 
(ANNUARIO... [1908], p. 105).  

 

 E, nessa toada, Campos questiona a terminalidade dos estudos do curso primário, 

advogando escolas secundárias: 

 
 

O que faltou sempre e nos falta ainda, é a instrução intermediária 
que só em escolas secundárias poderá obter-se. Se o ensino 
primário é indispensável ao homem, ele o é para algum fim. Esse 
não pode ser outro senão o de adquirir nos livros os conhecimentos 
que lhes são indispensáveis. Ora, deixar a criança, aos 10 anos – 
limite que nossa lei marca para o ensino primário – com os 
rudimentos de uma instrução, que por falta de bons guias ela não 
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poderá mais obter – senão excepcionalmente, é caso muito para 
lamentar-se (ANNUARIO... [1908], p. 106). 

 
 Sem muito extrapolar a análise das citações de Campos acima colocadas, é possível 

afirmar-se que seus argumentos estão sempre acostados à referência dos saberes 

científicos. Para além disso, mostra que a progressão, a continuidade é fundamental face 

aos primeiros passos adquiridos nos anos de curso primário para a formação do que chama 

o homem útil. E de modo emblemático, advoga o leque enciclopédico de saberes. Os 

saberes adquiridos no curso primário necessitam de continuidade, não bastam. E esses 

saberes devem ter continuidade no ensino secundário: 

 

A Escola de 2o. grau é a que segue-se à do ensino primário. Abrange 
a idade que vai dos 10 até os 15 anos. Os meninos estão, pois, na 
melhor idade para aprender, e só então se lhes pode dar uma 
verdadeira base de instrução, porque nas escolas de 1o. grau só têm 
adquirido algum hábito de trabalho intelectual, a vantagem da leitura, 
escrita e princípios do cálculo, junto com algumas noções do mundo 
exterior. A escola de 1o. grau é, pois, um preparo para a do 2o. 
(ANNUARIO... [1908], p. 111). 

 
 

 A citação acima esclarece a natureza dos saberes elementares adquiridos no curso 

primário: deverão ser propedêuticos, preparatórios para os do ensino secundário. Para além 

disso, tais saberes preparam hábitos intelectuais. No que mais diretamente toca ao “contar”, 

leva os alunos a adquirirem “alguns princípios do cálculo”. 

 Toda a proposta de Caetano de Campos de estruturação do ensino em São Paulo, 

argumentada no documento enviado ao governador do Estado, no entanto, não se realiza, 

em decorrência de sua morte prematura. Campos morre no mesmo ano de 1891. Uma nova 

reforma veio à luz, em 1892, mas com caráter diferente daquele proposto por Caetano de 

Campos. Os cursos de segundo grau passaram a constituir um curso complementar, após o 

elementar primário (SOUZA CAMPOS, 1990, p. 10). 

  

FERNANDO DE AZEVEDO E OS SABERES ELEMENTARES   

 A década de 1920 é pródiga em reformas educacionais. Ainda sem organização 

de um sistema educação pública, sem a existência de um ministério da educação, coube 

aos diferentes aos diferentes cantos do país a formulação de reformas com vistas a 

organizar e modernizar o ensino. Em 1920, Sampaio Dória, em São Paulo, dá início a 

essas ações de caráter regional. Segue-se, cronologicamente, o trabalho de Lourenço 

Filho no Ceará entre 1922-23; em 1924, será a vez da Bahia com Anísio Teixeira. Outros 
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locais como Rio Grande do Norte, Paraná e Minas Gerais promovem também nesse 

tempo, as suas reformas educacionais. No entanto, a reforma empreendida por Fernando 

de Azevedo3 é considerada uma das mais importantes e de maior impacto para a 

educação. Azevedo elabora a reforma do ensino no Rio de Janeiro, então capital da 

República, entre os anos de 1927 a 1930.  

Muitos são os estudos acerca da reforma promovida por Fernando de Azevedo no 

Rio de Janeiro. Há trabalhos que, inclusive colocam em perspectiva, a variada gama de 

textos elaborados por historiadores da educação, tendo por referência as ações reformistas 

de Azevedo4. O trabalho de Fernando de Azevedo é considerado um marco fundamental no 

processo de modernização da escola brasileira.  

Como se mencionou a princípio, o presente texto atém-se a uma análise possível de 

ser feita sobre as ideias desse educador relativamente aos saberes elementares escolares, 

com foco na matemática a ser ensinada nos primeiros anos de ensino. Iniciemos, pois, a 

análise do discurso de Fernando Azevedo sob esse prisma. 

Sob o título de “Programas das escolas do Distrito Federal” a Revista Escola Nova, 

em seu volume 1, números 2 e 3, de novembro e dezembro de 1930, publica longo texto de 

Fernando de Azevedo. Muito mais do que tratar de programas de ensino, o autor faz circular 

aos professores, o texto da reforma e praticamente todo o ideário que embasou as ações 

por ele conduzidas e elaboradas para a instrução pública do Rio de Janeiro, então capital do 

Brasil. Assim, Azevedo inicia o seu texto: 

 

A nova reforma de ensino inspirou-se, com se conclui de todas suas 
disposições fundamentais, no propósito de dar à escola uma 
consciência profunda de sua tarefa social e nacional e de a aparelhar 
dos meios necessários à realização dessa tarefa poderosamente 
educadora, tanto pela intensidade, como pela extensão de sua 
influência (AZEVEDO, 1930, p. 196). 

 

                                            
3
 Intelectual de primeira grandeza no cenário brasileiro, “integrado no amplo movimento reformador 

que, na década de 20, impulsionado pela Associação Brasileira de Educação, fundada em 1924, 
alastrou-se por vários Estados da Federação, Fernando de Azevedo aceitou o convite para dirigir a 
Instrução Pública no Distrito Federal e, entre 1927 e 1930, promoveu ampla reforma educacional na 
Capital da República. (…) Obrigado a deixar o cargo, por força da Revolução de 30, voltou para São 
Paulo e intensificou a sua participação no movimento de renovação educacional: em 1931, na Cia. 
Editora Nacional, fundou a Biblioteca Pedagógica Brasileira (…) redigiu e lançou, juntamente  com 
outros 25 educadores e intelectuais, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um marco em 
nossa história educacional (…)” (PILETTI, 1999, p. 182-183). 
4
 Veja-se, por exemplo, o estudo de André Luiz Paulilo, “Uma historiografia da modernidade 

educacional”, publicado no periódico Estudos Históricos. Acesso em 15 de janeiro de 2015: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862010000100002  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21862010000100002
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 Será na terceira parte do texto de Fernando de Azevedo, no item “Novos fins, 

novos meios” que o autor irá tratar dos Programas de Ensino. Para tal, realizará, a certa 

altura, uma comparação dos novos meios, diante dos novos fins escolares, relativamente 

àquilo que toma por modo de pensar os programas antes da sua reforma: 

 

Na escola antiga, o aluno começa por aprender “exprimir” 
(linguagem, cálculo etc.) o material que dava o professor e que ele 
não tinha mais que aprender e fixar. Na escola nova, ele deve 
“exprimir” o que observou. O trabalho – ponto capital para onde 
convergem todas as linhas do novo plano de organização escolar, 
e, portanto, um dos princípios por que se orientam os novos 
programas, - satisfaz a tendência e a necessidade de aluno de 
“exprimir-se” e de afirmar-se. A linguagem (oral, escrita e musical), 
o desenho, o trabalho manual (especialmente a modelagem), ou, 
por outros termos, a palavra, a linha e a matéria prima (a massa 
plástica, por exemplo) são os grandes elementos de expressão. O 
desenho e os trabalhos manuais, na escola do trabalho,  baseada 
sobre a atividade pessoal do aluno, têm o grande relevo que lhes 
dá a finalidade da educação orientada para os novos ideais 
(AZEVEDO, 1930, p. 206). 
 

 Depois do texto introdutório da reforma, seguem os programas, sob o título 

“Programa para as escolas primárias – Instruções”. 

 Para as finalidades do presente estudo, iremos no deter, especificamente, no item 

“Iniciação Matemática”. Diz o texto: 

 

A cultura científica adquirir-se-á na escola primária apenas nos 
seus rudimentos de ordem geral, a que se costuma chamar de 
iniciação, rudimentos esses que, visando utilidades de aplicação 
na vida, não podem ser considerados como ciência no sentido 
rigoroso da palavra (AZEVEDO, 1930, p. 224 itálico do autor). 
 

 Tal citação é emblemática para as finalidades do presente estudo. Algumas 

observações cabem desde já. Uma primeira delas diz respeito à caracterização do 

significado de “iniciação”. No dizer do autor, iniciação corresponde ao acesso aos 

rudimentos. E tais rudimentos não correspondem à ideia de elementos, das primeiras 

partes simples de um saber avançado, de um saber científico. No mais, o próprio autor 

destaca que tais rudimentos não podem ser considerados como ciência. Rudimentos 

indicam as partes úteis para a vida prática, a vida de todos os dias.  

 A importância do que é ensinado nos primeiros anos escolares para a vida prática 

é sempre reiterada na reforma. Isso pode ser lido, em linhas abaixo, nas instruções sobre 

a matéria Aritmética: 
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Procurando sempre fazer com que o ensino da Aritmética e da 
Geometria, como aliás, o das demais disciplinas, decorra da vida 
prática e a ela se prenda, o professor o encaminhará de modo que 
produza nos alunos justo equilíbrio entre o raciocínio e o cálculo 
mental ou escrito, ligando-os objetivamente a fenômenos de 
representação concreta, partindo do exemplo para o preceito do 
fato para a explicação de princípios, dos problemas de vida 
quotidiana para as noções abstratas (1930, p. 224) 

 

 Tais considerações são exemplificadas no próprio trato com os problemas 

aritméticos a fazerem parte dos ensinos: 

 

Foge ao espírito da nova pedagogia o uso  sistemático de 
problemas formulados dogmaticamente pelo mestre e que 
acabam tomando a forma de paradigmas que se prestam a ser 
aproveitados mecanicamente em outros casos, com a mera 
substituição de dados quantitativos ou qualitativos. (...) Caberá ao 
mestre mostrar a solução ou o encaminhamento que na vida 
prática os técnicos (negociantes, industriais, lavradores) dão mais 
frequentemente a tais questões) (1930, p. 226). 
 

 Face a essas citações é possível inferir que o papel dos saberes envolvidos nos 

primeiros anos escolares, para além da ênfase na metodologia, reveste-se de uma 

significação epistemológica clara: nos primeiros anos escolares trabalhar-se-á com os 

rudimentos. Somente os rudimentos poderão articularem-se com os problemas da vida 

cotidiana. Com eles, forma-se o aluno que aproveita a parte útil e transferível dos saber 

para a vida comum. Não se trata de iniciar o aluno no percurso da ciência, dando-lhes os 

elementos de cada saber avançado. A escola dos primeiros anos é prática, tem caráter 

terminal e precisa usar o seu tempo formativo para melhor municiar os alunos que dela 

saírem com os elementos úteis à vida de cada um.  

 Os saberes elementares matemáticos da proposta azevediana deverão ser os 

rudimentos matemáticos que se prestam à melhor condução da vida comum. Não 

constituem os elementos de uma aritmética, de um cálculo mais avançado; ou mesmo de 

uma geometria. Não têm ligação ou encadeamento com os saberes elementares da 

escola secundária. São rudimentos para uma escola terminal, maneiras de manejar 

cálculos, operar com o sistema de pesos e medidas etc. Instruções para viver melhor no 

seu meio, aquele que se beneficiar do conhecimento útil vindo das ciências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como se mencionou a princípio, o estudo das vagas modernizadoras 

pedagógicas, presentes no período que vai de finais do século XIX até meados do século 
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seguinte, tem sido realizado em diferentes dimensões. A perspectiva de tratar desses 

movimentos neste texto buscou analisá-los a partir da ótica dos saberes elementares. Os 

posicionamentos de Caetano de Campos e de Fernando de Azevedo relativamente aos 

saberes elementares, a estarem presentes nos primeiros anos escolares, mostrou-se 

diverso. E a diferença pode ser vista como um balizador que demarca os limites das 

propostas republicanas paulistas face aquelas vindas com o chamado Movimento da 

Escola Nova.  

 Caetano de Campos parece expressar a concepção iluminista de conceber o 

elementar, os saberes elementares. Por certo, fruto de múltiplas apropriações que o 

distanciamento e contextos de elaboração das propostas para estruturação do ensino 

paulista permitiram. Mas, tendo concebido os saberes elementares como propedêuticos, 

e a integração enciclopédica deles, como pretendia Campos, revela heranças iluministas. 

Nada mais em acordo com os projetos republicanos de tratar a Educação: a liberdade 

vinda da instrução pela ciência. As propostas de Campos revelam o elementar para os 

primeiros anos escolares, o simples em termos de continuidade para o acesso aos 

saberes mais elaborados. Os primeiros passos na matemática tem por consequência o 

desenvolvimento do raciocínio do aluno, dar-lhe “algum hábito de trabalho intelectual”. 

Assim, uma das facetas da apropriação da herança iluminista realizada por esse autor 

refere-se à conjugação do método intuitivo como etapa inicial, grau primeiro para a 

escalada aos saberes elaborados, que farão parte da instrução no 2o. grau, no 3o. grau e, 

por fim, no ensino superior.  

 A análise das ideias de Fernando de Azevedo mostrou algo diverso. Entrou em 

cena a caracterização dos “rudimentos”. E eles não se configuram como elementares 

racionalistas. Não representam elementos de ordem lógica, propedêuticos a etapas 

posteriores dos ensinos. Os primeiros anos escolares têm finalidade própria. 

Representam a escolaridade que precisa retirar do conhecimento elaborado, científico, o 

que é possível utilizar na vida prática. Tais são os rudimentos. Os saberes elementares 

para os primeiros anos escolares, no discurso de Fernando Azevedo, têm uma outra 

natureza: buscam a serventia para a vida cotidiana dos egressos. Não se confundem 

com os elementos de uma ciência ou ciências. Os primeiros passos na matemática 

configuram-se também como terminais, “visam o ensino da Aritmética e da Geometria, 

(...) decorra da vida prática e a ela se prenda”.  

 Por fim, dadas as considerações anteriores é possível, em termos 

epistemológicos, considerando mesmo uma epistemologia dos saberes escolares, 

diferenciar as duas vagas pedagógicas presentes no que se apregoa como modernidade 
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pedagógica. Uma primeira delas, relativa às propostas republicanas paulistas vindas em 

finais do século XIX, caracterizada por uma herança racionalista de tratar os saberes 

elementares escolares. A segunda, no bojo das pedagogias que compõem o chamado 

Movimento da Escola Nova, herdeira da corrente empirista, aos moldes de referências 

iniciais pestalozzianas.  
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