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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo discutir sobre as indicações de ensino propostas na revista 
pedagógica A Eschola Publica que circulou em São Paulo no final do século XIX, 
especificadamente o que se refere ao ensino das medidas para o curso primário. Os 
exemplares tomados para análise são os artigos escritos por Ramon Roca e Gabriel Prestes 
nos anos de 1896 e 1897. Evidencia-se que as finalidades postas nas prescrições 
normativas, como também os princípios da Pedagogia Moderna são tomadas como ponto 
de partida para as orientações de ensino das medidas. Em geral, constata-se que além de 
afirmar a divulgação do ensino pelas lições de coisas, as publicações analisadas 
corroboram para identificar as finalidades do medir no final do século XIX, o medir vinculado 
à prática de agrimensura, o medir associado ao comércio e o medir elementar – saber 
desvinculado da prática, mas enraizado com os saberes geométricos. 

Palavras-chave: Medidas; Revistas Pedagógicas; Ensino Primário. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este artigo tem como objetivo discutir sobre as indicações de ensino propostas na 

revista pedagógica A Eschola Publica que circulou em São Paulo no final do século XIX, 

especificadamente o que se refere ao ensino das medidas para o curso primário. A tarefa de 

escrever sobre as orientações do ensino das medidas a partir de revistas pedagógicas tem 

como intuito, identificar como os princípios da Pedagogia Moderna e do método intuitivo, 

marca das transformações pedagógicas do final do século XIX, influenciaram no ensino 

desse saber.  

Os estudos desenvolvidos até o momento no GHEMAT sobre saberes elementares, 

não considerou o ensino das medidas, foi inicialmente deixado de lado, visto como um saber 

particular em relação aos saberes geométricos. Entretanto, com o avanço das 

investigações1 a sua relevância foi notada, seja por se tratar de uma permanência entre as 

matérias de ensino, atrelada aos saberes geométricos, seja por apresentar mudanças em 

suas finalidades para o curso primário. Outra justificativa é que o entendimento de uma 

investigação sobre a matemática no curso primário procede da caracterização da articulação 

das matérias elementares com os seus saberes particulares. Essa observação é resultado 

                                            
1
 Àquelas vinculadas ao projeto maior A Constituição dos saberes elementares matemáticos: a 

aritmética, a geometria e o desenho no curso primário em perspectiva histórico-comparativa, 1890-
1970, em especial as pesquisas que trataram dos saberes geométricos. 

http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/projeto_CONSTITUICAO_Saberes.htm
http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/projeto_CONSTITUICAO_Saberes.htm
http://www2.unifesp.br/centros/ghemat/paginas/projeto_CONSTITUICAO_Saberes.htm
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da compreensão de que no ensino primário, diferentemente do secundário, as matérias de 

ensino são produzidas num compósito de saberes específicos e pedagogias (Valente, no 

prelo). Assim, a arte de medir será investigada no âmbito dos saberes matemáticos do curso 

primário, no período de 1890 - 1970. 

Nesse contexto, consideram-se para o estudo dos saberes elementares, a partir de 

um saber específico, o medir, as transformações e mudanças de finalidades (reais e de 

objetivo) do ensino, ao longo dos anos. De acordo com Chervel (1990) a “definição das 

finalidades reais da escola passa pela resposta à questão: porque a escola ensina o que 

ensina?” e as finalidades de objetivo são aquelas postas nos programas e na legislação, 

refere-se a um fim teórico (CHERVEL, 1990, p. 190). 

A respeito das finalidades de objetivo, alguns indícios sobre a legislação e o medir 

podem ser evidenciadas na pesquisa de Frizzarini (2014), que analisou os programas do 

curso primário de São Paulo com objetivo de construir uma representação das 

transformações, que os saberes elementares geométricos sofreram no período de 1890 a 

1950. A autora constatou nas prescrições normativas, em relação ao medir, que o ensino 

desse saber devia ser proposto para a preparação profissional do aluno.   

Dessa maneira, a análise de periódicos pretendida neste texto, é uma primeira 

aproximação com as finalidades reais, haja vista que tratam-se de sugestões de como a 

normatização pode ser posta em prática. Tomam-se como fonte, os artigos publicados na 

Revista A Eschola Publica (Figura 1), 1896 e 1897, produzidas pela Typ. da Industrial de 

São Paulo. Vale lembrar que o periódico em questão teve duas fases de publicações, a de 

1893-1894 com onze números e a de 1896-1897 com publicação trimestral, quatro números 

por ano, o que totaliza oito publicações. Como consta nas capas as publicações da segunda 

fase são edições destinadas a Pedagogia Prática. 

 

Figura1: Capas da Revista A Eschola Publica segunda fase, Num.I, Num.III e Num.IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Eschola Publica, 1896. 
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Em relação às contribuições para o ensino de saberes elementares geométricos, a 

segunda fase teve artigos escritos por Oscar Thompson, Gomes Cardim, Alfredo Bresser, 

Ramon Roca e Gabriel Prestes, todos formados pela Eschola Normal de São Paulo.  

Entretanto, neste estudo serão analisados os textos de Ramon Roca – Systema Metrico I, II, 

III e IV e os artigos de Gabriel Prestes – Noções Intuitivas de Geometria Elementar I, II e III.  

Publicações que apresentam sugestões de atividades, e propostas de como o ensino das 

medidas deve ser desenvolvido na escola primária republicana, recentemente instaurada. 

É importante considerar que resultados de pesquisas a partir da documentação 

oficial escolar2 demonstram que as medidas eram indicadas nas prescrições normativas do 

ensino primário de 1890 a 1950. No entanto, visto os artigos em análise que datam de 1896 

e 1897, estava vigente o programa de 1894 em São Paulo, que indicava o sistema métrico a 

partir da segunda série do primeiro ano, os cálculos de área e de volume estavam postos 

para o terceiro e quarto ano do ensino primário. Vale ressaltar que, no referido programa 

foram identificadas distintas matérias3 escolares que desenvolveram de algum modo, o 

ensino dos saberes geométricos4 para o curso primário de São Paulo.  

 

O ENSINO DAS MEDIDAS: O QUE DIZEM OS ARTIGOS DE GABRIEL PRESTES E RAMON ROCA  

Diplomado pela Escola Normal em 1888, Gabriel Prestes, jornalista e deputado 

estadual, abandona a política quando se torna diretor da Escola Normal da Capital em 1893, 

onde fica até 1898. Em 1896 começa a fazer parte do corpo editorial da Revista A Eschola 

Publica. Assim, Gabriel Prestes considera as prescrições da legislação e escreve um 

conjunto de artigos, intitulados “Noções Intuitivas de Geometria Elementar para Terceiro 

anno de ensino preliminar”, organizado e publicado em três números da Revista. Entre as 

linhas finais do último texto o autor menciona  

 

Terminado aqui o curso deste anno, devo fazer notar que este ensino 
só poderá ser inteiramente exequivel se o ensino de Arithmetica tiver 
tido o desenvolvimento que o programma das escolas preliminares 
determina. Foi de accordo com essa base que tracei os limites do 
curso de Geometria correspondente ao 4º anno do ensino preliminar 
(A ESCHOLA PUBLICA, 1897a, p. 47). 

                                            
2
 Frizzarini (2014) e Frizzarini et al (2014) 

3
 O uso do termo matérias escolares foi conferido em São Paulo para designar os “conteúdos de 

ensino” ministrados no curso primário, diferentemente do termo “disciplina”, normalmente atribuído 
aos ensinos secundário e superior. Essa terminologia diferenciada pode ser entendida devido às 
distintas finalidades entre o curso primário e secundário (FRIZZARINI, 2014, p. 78). 
4
 A opção por adotar o termo saberes geométricos deve-se ao aspecto de entendê-lo como todos os 

conceitos, definições, temas, propriedades e práticas pedagógicas relacionadas à geometria que 
estejam presentes na cultura escolar primária, sejam, nos diferentes programas de ensino, nos 
manuais do ensino, em revistas pedagógicas e em outros vestígios da escola primária. 



 
 
 
 

 

 191 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? (1890 – 1970) 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

Dessa maneira, em acordo com as indicações do programa de ensino o referido 

autor propõe com seus textos, atividades a serem desenvolvidas no ensino da matéria 

Geometria. Seu trabalho está dividido em três artigos, e identificam-se associados a eles, os 

seguintes conteúdos: 

 

Tabela 1 – Conteúdos abordados nos artigos de Prestes (1896; 1897) 

Revista Partes Conteúdos abordados 

Num 3, 1896 Parte I: Medida da linha recta. Medida de comprimento: 
Superfície curva e superfície plana. 
Distância de ponto a reta. 
Retas perpendiculares, Ângulo reto. 

Num 4, 1896 Parte II: Medida Indirecta das 
Superfícies. 

Medida de área: 
Área: quadrado, retângulo, 
paralelogramo (quadriláteros). 
Triângulo e sua medida. 

Num 5, 1897 Parte III: Medida Indirecta dos 
volumes, limitados por 
superfícies planas. 

Medidas de volume: 
Cubo, paralelepípedo. 
Prisma triangular. 

 Fonte: Revista A Eschola Publica, ano.1, Num. 3 e 4, 1896 e ano.2, Num 5, 1897 

 

É possível notar a partir do quadro apresentado, que o ensino das medidas segue a 

sequência de noções para o cálculo de comprimento, o cálculo de área e o cálculo de 

volume. Mas, o que está posto nas prescrições normativas na matéria de Geometria para o 

terceiro ano? Em suma, na legislação de 1894, no terceiro ano é indicado entre outras 

noções, o ensino de ponto, linha, comprimento, superfície - duas dimensões, sólido - três 

dimensões, linha reta e oblíqua, medida de distância entre dois pontos, linhas paralelas, 

linhas perpendiculares, medida de um ponto a uma linha, ou distância entre duas linhas 

figuras planas: triângulo, quadriláteros, medida de superfície do quadrado e do retângulo, 

circunferência e sua medida, e aplicação na medida de ângulos.  

Entretanto vale salientar que, seja vinculado à matéria de Aritmética ou à de Sistema 

Métrico5, as primeiras noções sobre metro são sugeridas desde a segunda série do primeiro 

ano, com a indicação de ensino do metro e exercícios práticos, medições de fitas e chitas. 

No segundo ano propõe-se o ensino de seus múltiplos e submúltiplos, e no terceiro ano é 

indicado que seja retomado o metro e acrescenta-se o ensino de gramo, litro seus múltiplos 

e submúltiplos, e também exercícios práticos sobre as medidas nas lojas, armazéns e 

bancos. 

                                            
5
 Como mencionado anteriormente, no programa de 1894 foram identificadas distintas matérias 

escolares que desenvolveram de algum modo, o ensino dos saberes elementares para o curso 
primário de São Paulo, entre elas estavam Sistema Métrico, Formas, Geometria, Desenho, Aritmética, 
Trabalhos Manuais. Porém, em algumas séries o Sistema Métrico está inserido na matéria Aritmética, 
como um conteúdo, noutras ela está posta como uma matéria de ensino.  
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Por essa razão, como é notado na tabela anterior o sistema métrico é considerado 

como ponto de partida para o ensino de outros saberes. Como por exemplo, o ensino da 

medida da linha reta toma como ponto de partida o ensino do metro. Esse aspecto reafirma 

a preocupação do autor quando destaca que “esse trabalho, como já disse, só poderá ser 

realizado quando o ensino de todas as partes do programma tiverem um desenvolvimento 

harmônico e previamente traçado (A ESCHOLA PUBLICA, 1897a, p. 47).” Porém, 

importante frisar que o cálculo de volume no programa de 1894, é sugerido para a segunda 

série do quarto ano. O que não é observado na proposta de Prestes, as primeiras noções 

sobre volume são inseridas ainda no terceiro ano. 

Dessa forma, em concordância com os objetivos da Revista, de propor orientações 

de como os conteúdos devem ser ensinados, o trabalho de Prestes descreve atividades que 

podem ser tomadas como modelo para o terceiro ano do ensino primário, como é notável na 

citação que segue: 

 
Suponhamos que tenho a medir o comprimento de uma das paredes 
da sala de aula: 
- Que espécie de superfície é a desta parede é curva ou plana? 
- Em quantos sentidos pode-se medil-a? 
- Muito bem. Pode-se medil-a de cumprido e de largo. 
- Para medir o cumprimento, que medida devo empregar, a 
polegada, o palmo ou o metro? 
Perfeitamente. Emprego o metro porque com o palmo levaria muito 
mais tempo a medir. 
- Tenho aqui um metro. Qual de vocês é capaz de medir com elle a 
parede? (A ESCHOLA PUBLICA, 1896c, p.251-252) 

 
 A transcrição de parte da lição, acompanhada por ilustração (Figura 2), possibilitam 

mostrar a influência dos princípios pedagógicos, por exemplo, parte-se da parede como um 

objeto real da vida do aluno e discute-se como fazer a medida, ou seja, a medição do 

cálculo de comprimento. Dito de outra forma, a referida proposta evidencia similaridade com 

as indicações das lições de coisas.   

 

Figura 2: Ilustração da atividade medição da parede 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A ESCHOLA PUBLICA, 1896, Num. III 
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Pela figura é possível observar indicações do ensino, o professor mostra, o aluno 

observa e depois repete a ação do professor, essas características de acordo com Carvalho 

(2011) revelam marcas o ensino intuitivo. O ensino intuitivo/lições de coisas, protagonizado 

no Brasil por Rui Barbosa no final do século XIX, realça a educação pelas coisas, “somente 

esse método poderia triunfar sobre o ensino verbalista, repetitivo, enraizado na memória e 

nas abstrações inúteis praticado nas escolas de primeiras letras do Império” (SOUZA, 2000, 

p.13). Assim, contrário ao ensino tradicional centrado no professor e com ênfase na 

memorização,  

 
O método intuitivo, conhecido também como lições de coisas, 
consistiu no núcleo principal da renovação pedagógica. 
Fundamentado especialmente nas ideias de Pestalozzi e Froebel, 
pressupunha uma abordagem indutiva pela qual o ensino deveria 
partir do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, 
do concreto para o abstrato (SOUZA, 2000. p.12).  
 

 A indução e uso de materiais concretos são tomados para aquisição do 

conhecimento. Fator esse que pode ser observado nas lições sugeridas por Prestes, pois o 

mesmo faz referência ao uso do metro, corrente do agrimensor, e outros materiais 

elaborados por ele.  

 

Se em vez desta parede tivessemos de medir a distancia entre 
a escola e o fim da rua, levariamos um tempo muito grande. Por isso 
em logar do metro poderiamos usar desta corrente que tem 10 
metros de cumprimento e que se chama corrente de agrimensor 
porque é com ella que os engenheiro medem terrenos. 
 Escrevo na pedra: 
 As distancias e os cumprimentos medem-se com o metro ou 
com a corrente de agrimensor. 
 <A corrente de agrimensor tem 10 metros> 
 <Agrimensor é o homem que se ocupa de medir terrenos> 
 Formo em seguida diversos dialogos com os alumnos, 
obrigando-os a compôr phrases, como estas, relativamente ás 
diversas unidade de medida ja conhecidas: a polegada, o palmo, o 
metro e  sua subdivisões (A ESCHOLA PUBLICA, 1896c, p. 252-253, 
grifos do autor). 

 

Nesse contexto, outra evidencia sobre a inserção do método intuitivo como elemento 

de reforma do ensino primário considerando o “medir”, pode ser constatada quando 

comparada as informações da atividade apresentada com o parecer de Rui Barbosa,  

 
Para a prática efetiva do ensino de geometria o parecer indicou a 
adoção da taquimetria, método de ensino de geometria criado pelo 
engenheiro de pontes e calçadas Eduardo Lagout, que, na opinião de 
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Rui, significava a concretização da geometria, isto é, “o ensino da 
geometria pela evidência material, a acomodação da geometria à 
inteligência mais rudimentar: é a lição de coisas aplicada à medida 
de extensões e volumes” (SOUZA, 2000, p. 19-20, grifo do autor). 
 

 As ideias de Rui Barbosa em acordo com o que foi observado pela atividade de 

Prestes, contribuíram para afirmar que o ensino do medir apropriou-se dos pressupostos do 

ensino intuitivo, seguiu as recomendações de Rui Barbosa. Vale lembrar que Rui defende o 

ensino desse saber no curso primário, por ser um saber relacionado à prática, o que 

também pode ser notado nos artigos de Prestes, quando o mesmo faz referência à prática 

do agrimensor na medição de terrenos. Todavia além de noções advindas da prática, entre 

as lições de Prestes verifica-se também, noções elementares geométricos como reta, ponto, 

ângulo, cálculo de área de quadriláteros e triângulo, e o volume de sólidos (cubo, 

paralelepípedo e prisma triangular). 

Similares características do ensino intuitivo vistas nos artigos de Gabriel Prestes, 

podem ser observadas nas lições escritas por Ramon Roca.  

O segundo autor que analisamos, Ramon Roca nasceu em Barcelona em 1854, vem 

para o Brasil com 19 anos, onde matriculou-se com 32 anos na Escola Normal de São Paulo 

em 1886, diplomado tornou-se diretor do Grupo Escolar Júlio César na cidade de Itatiba-SP, 

também lecionou na Escola Modelo do Carmo, a 2ª Escola Modelo de São Paulo, por 

durante 10 anos e exerceu o cargo de diretor do 1º Grupo Escolar do Braz. Ramon Roca 

Dordal, ou como assina os artigos, Ramon Roca, tornou-se colaborador da Revista Eschola 

Publica em 1896. 

Entretanto, Ramon Roca propõe "a antecipação” do ensino de noções de medidas 

para o segundo semestre do primeiro ano primário. Para isso ele justifica 

 
O ensino do Systema metrico tem sido geralmente deixado como 
uma parte final no curso preliminar, o que consiste um erro, pois que 
além de ser conhecimento indispensavel á vida practica, presta-se 
elle a um ensino todo objectivo, sendo a meu vêr conveniente que 
comece a ser dado no segundo semestre do primeiro anno escholar, 
em fórma de lições de cousas (A ESCHOLA PUBLICA, 1896a, p.22). 
 

 Importante ressaltar, que embora Roca destaque que o ensino do sistema métrico 

deva ser iniciado no segundo semestre do primeiro ano escolar, essa é a mesma indicação 

do programa vigente à época como abordado anteriormente. Assim, ao que parecem, as 

indicações postas na legislação não estavam presentes na prática da sala de aula. Por essa 

razão, Ramon com sua proposta quer garantir a presença do sistema métrico, o que 

também pode ser observado na atividade de Prestes quando menciona que as suas lições 

devem ser realizadas se o programa for acatado desde o inicio.  
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As lições escritas por Ramon Roca intituladas Systema Metrico foram organizados 

em cinco artigos para publicação, e abordou os seguintes conteúdos: 

 

Tabela 2 – Conteúdos abordados nos artigos de Roca (1896;1897) 

Revista Artigos Conteúdos 

Num 1, 1896 Systema Metrico I Medida de comprimento: 
Metro linear. 

Num 2, 1896 Systema Metrico II Medida de comprimento: 
Decímetro. 
Centímetro. 

Num 3, 1896 Systema Metrico III Medidas de área: 
Metro quadrado. 
Centímetro quadrado. 
Decímetro quadrado. 

Num 4, 1896 Systema Metrico IV Medidas de volume: 
Metro cúbico. 
Centímetro cúbico. 
Decímetro cúbico. 

Num 6, 1897 Systema Metrico V Medidas de capacidade: 
Litro, centilitro. 
Medida de peso: 
Grammo, kilogramo. 

     Fonte: Revista A Eschola Publica, ano.1, Num. 1 a 4, 1896 e ano.2, Num. 6, 1897 

 

 Como pode ser visto, sobre os conteúdos, a hierarquia é a mesma proposta por 

Prestes, no entanto, Roca propõe apenas o ensino do sistema métrico e as medidas de 

comprimento, área e volume com seus respectivos múltiplos e submúltiplos, e acrescenta 

também ao fim, a lição do ensino das medidas de capacidade e de peso. Dessa forma, ao 

que tudo indica o ensino do sistema métrico no primeiro ano, corrobora para um ensino de 

conceitos preliminares, noções necessárias para o desenvolvimento do ensino dos saberes 

geométricos nos anos seguintes.  

Em relação aos princípios pedagógicos, Roca também faz menção ao uso de 

material concreto, o uso do Aparelho métrico escolar, adotado em todas as partes 

desenvolvidas para o ensino do sistema métrico. 

 

Dando começo ao ensino do systema metrico, e suppondo que os 
alumnos foram, durante o primeiro semestre, exercitados em contar 
com auxilio de objectos, podendo para esse fim se empregar as 
taboinhas do Apparelho, o professor se esforçará para que seus 
alumnos comprehendam o que quer dizer medir, exercitando-os com 
as mesmas taboinhas que contem o Appareho Metrico Escholar, em 
vêr quantas taboinhas póde cada alumno collocar ao longo de sua 
banca, ao longo de uma mesa, etc., fazendo com que elles digam, 
por exemplo: 
- Ao longo de minha banca cabem seis taboinhas (A ESCHOLA 
PUBLICA, 1896a, p. 22, grifos do autor). 
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Assim, como nas atividades de Prestes, percebe-se que a ênfase está no ensino que 

inicia de fora para dentro, que possibilita o fazer dos alunos por meio de objetos, nesse 

caso, o recurso das taboinhas são tomadas como um aliado para o ensino das medidas. O 

ensino intuitivo, de acordo com Zanatta (2012) ao descrever as ideias de Pestalozzi, parte 

da associação com os objetos, do conhecido para o desconhecido, da visão intuitiva para o 

geral. Da impressão que o aluno reúne e organiza do mundo exterior quando o observa. 

  No último artigo Roca enfatiza as medidas de capacidade e as medidas de peso, o 

litro, o grama, o quilo e faz relação ao seu uso no comércio. O ensino dessas medidas é 

dado por meio de comparações com as unidades vistas na parte anterior, às de volume 

como, por exemplo, centímetro cúbico. 

 
Grammo 

Tomando do Apparelho a pequena medida em fórma de cubo 
que elle contem e apresentando-a aos alumnos, peço que digam de 
que tamanho é Ella. 

--- É igual a um centimetro cubico, dirá qualquer menino da 
classe. 

--- Effectivamente; nesta pequena medida cabe exactamente 
um centimetro cúbico; e ao peso da agua destilada que ella póde 
conter chamou-se – grammo – unidade para as medidas de peso. 

A’ reunião de mil grammos chama-se kilogrammo ou kilo, da 
palavra grega que quer dizer mil. 

Já podem responder a muitas perguntas: quem me diz quanto 
pesará um litro de agua destilada? 

--- Responde você, Benjamin. 
--- É isso mesmo; se encher um litro de agua destilada terá mil 

centimetros cubicos ou mil grammos; isto é, um kilo (A ESCHOLA 
PUBLICA, 1897b, p.153).  

 
 Em relação às lições de Roca sobre o sistema métrico, como pode ser notado, 

embora sua proposta tenha sido indicada para o primeiro ano, além dos saberes propostos 

servirem de pré-requisito para o ensino das séries seguintes, há momentos em que a sua 

atividade preocupa-se com os saberes práticos, nesse caso, o comércio, como é possível 

constatar na continuidade da lição: 

 

--- Mas, dirá muito naturalmente qualquer dos alumnos, o peso 
que eu vejo empregar com o nome de kilo não tem semelhança 
nenhuma com o decimetro cubico nem com o litro  

--- Não; certamente, o peso empregado no commercio com o 
nome de Kilo é geralmente de ferro ou cobre, e tem uma fórma muito 
diversa do centímetro cubico e mesmo do litro; isso, porém, é só 
devido á conveniencia do fim para que é empregado (A ESCHOLA 
PUBLICA, 1897b, p.154). 
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 Dessa forma, a respeito das orientações de ensino identificadas na atividade de 

Roca é notória a inclusão de analogias advindas da vida prática, o comércio e suas medidas 

de peso e capacidade, que está em consonância com os programas vigentes à época, a 

preparação profissional do aluno.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 A partir do que foi exposto nas linhas supracitadas, ao observar a constituição das 

lições propostas por Prestes e Roca, nota-se que suas atividades podem ser tomadas como 

complementares para o ensino da escola primária. E assim, serem consideradas como uma 

possibilidade de ensino do medir, não só relacionada à hierarquia de conteúdos – que de 

modo geral está em harmonia com o programa de1894, como também da maneira que o 

ensino pode ser conduzido, a partir das lições de coisas. 

 Pelo apresentado, é possível reafirmar a força da divulgação relacionada à inserção 

das lições de coisas para o ensino primário, como um padrão a ser seguido, o que contribui 

a considerar que o ensino intuitivo, identificados não só na documentação oficial, chegou a 

um instrumento próximo dos professores, o que pode ter influenciado na prática em sala de 

aula.  Pois como constatado no segundo número da revista A Eschola Publica, a comissão 

agradece a grande aceitação pelo professorado e pelo número de assinaturas enviadas, o 

que representa além da circulação da revista, um indício do consumo da mesma por 

professores e agentes do ensino. 

Não obstante, o que foi apresentado neste texto além de afirmar a divulgação do 

ensino pelas lições de coisas, corrobora para identificar as finalidades do medir no final do 

século XIX, ou seja, o medir vinculado à prática de agrimensura – com a proposta de 

Prestes, o medir associado ao comércio – com a proposta de medidas de capacidade e de 

peso de Roca, e o medir elementar – saber desvinculado da prática, mas enraizado com as 

noções geométricas, exemplo, ponto, reta, cálculo de área de paralelogramo, triângulo, etc.  

Entretanto, inserido neste contexto é perceptível que as finalidades de objetivo – 

àquelas postas na documentação oficial foram tomadas como norteadoras nas atividades 

propostas. Por outro lado, se for coerente tentar responder a questão, sobre as finalidades 

reais, observa-se então, que o seu resultado foi articulado entre preparar os alunos para 

séries seguintes e/ou dotá-los de conhecimentos para a vida prática, a preparação 

profissional, uma vez que nas lições os autores se utilizam de exemplos como comércio e 

agrimensura.  

Importante evidenciar que este texto trata-se de um ensaio, os primeiros passos 

sobre a influência dos princípios pedagógicos no ensino dos saberes elementares 
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geométricos, ao que se refere o ensino das medidas. Entretanto, o aprofundamento da 

pesquisa a partir da análise a outros periódicos em cruzamento com outras fontes, poderá 

identificar como as reformas educacionais são apropriadas nas mudanças de finalidades 

postas para o ensino do medir, para além da Pedagogia Moderna e o ensino intuitivo, ou 

seja, em épocas posteriores em tempos da Escola Nova e Movimento da Matemática 

Moderna. 
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