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RESUMO 

Neste estudo, focalizamos o ensino do sistema métrico decimal presente na legislação 
escolar de 1916 a 1927 e as recomendações e críticas, concernentes ao ensino deste 
tópico nas escolas mineiras de instrução primária, presentes em artigos da Revista do 
Ensino de Minas Gerais. Constatamos que, em alguns regulamentos, o ensino do sistema 
métrico é indicado e bem detalhado. A análise de doze números da Revista do Ensino, 
publicados entre 1928 e 1930, indicou que são poucos os artigos nas revistas que tratam do 
sistema métrico, não obstante, nos propiciaram algumas inferências sobre o ensino do 
referido tópico nas escolas primárias das Gerais. 

Palavras-chave: Sistema métrico decimal; Ensino Primário em Minas Gerais; Revista do 
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.                                                                              

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A história em torno dos saberes elementares e dos programas para a escolarização 

da infância ainda carecem de muitos estudos em nosso país, principalmente no que tange 

aos saberes matemáticos. Uma das alterações importantes, ocorridas nos programas das 

escolas primárias brasileiras, se estabelece a partir de meados do século XIX. O ensino do 

sistema métrico decimal trouxe uma mudança significativa na aritmética escolar, passando a 

ser incorporado oficialmente nos programas das escolas de instrução primárias a partir da 

promulgação da Lei Imperial n. 1157, em 1862, no Brasil. (ZUIN, 2007).  

No Brasil, ocorreram resistências. pela adoção do sistema de medidas criado na 

França1, nos setores comerciais e entre a população. A sua inserção, como um saber 

escolar, também não se deu de forma imediata e efetiva. Os professores deveriam apreender  

os novos pesos e medidas e os pré-requisitos básicos para sua compreensão, como os 

números decimais e as operações sobre os mesmos, conteúdos que, normalmente, estavam 

ausentes dos programas escolares. Entre os docentes. também havia aqueles que não 

aceitavam de bom grado os novos estalões. 

                                            
1
 O sistema métrico decimal foi desenvolvido na França, em 1791, com o intuito de ser utilizado 

internacionalmente.  
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Apesar de o sistema métrico ser oficializado em 1862, tendo um prazo de dez anos 

para a sua adoção em todos os setores, nas primeiras décadas do Novecentos, ainda se 

utilizavam os antigos padrões de pesos e medidas, a despeito da sua proibição. A divulgação 

e entendimento dos padrões de medida franceses foi um processo lento. A incorporação do 

sistema métrico nas tabuadas e livros de aritmética, que já era realizada mesmo antes de 

1862, nem sempre era suficiente para que professores e alunos pudessem compreender e 

operar de forma segura os novos padrões métricos.2  

Procuramos verificar, através da legislação educacional, regulamentos aprovados 

entre 1916 e 1927, e de doze números da Revista do Ensino3 publicados, entre 1928 e 1930,  

em Minas Gerais, quais eram as referências ao ensino do sistema métrico para as escolas 

primárias no Estado. 

Destacamos que, as reformas em Minas Gerais pós-República traziam em seu bojo 

os ideais republicanos inserindo o Estado em um contexto de um projeto mais amplo de 

modernização4, sendo a escola o principal pilar.  As reformas do ensino incidiriam na reforma 

da sociedade, sob o auspício de aproximar o Brasil das nações industrializadas. A década de 

vinte do Novecentos é especialmente profícua nas discussões e reformas escolares. É após 

a Primeira Guerra Mundial que o país assume as bases de uma economia industrial-urbana 

que substitui, em parte, o modelo econômico agro-exportador. Buscava-se uma nova cultura 

urbana e, o ensino primário, uma espécie de marca da modernidade. (FERNANDES, 2006,  

p. 61). 

 

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL NOS PROGRAMAS DE ARITMÉTICA EM MINAS GERAIS  

 
Para um acompanhamento do ensino do sistema métrico decimal e para termos uma 

melhor dimensão do que era fixado, em relação a esse conteúdo, para os anos iniciais, 

trazemos os dados do Decreto n. 4508, de 19 de janeiro de 1916, que aprovou o programa 

                                            
2
  No Brasil, Cândido Baptista Oliveira lançou seu Compêndio de Arithmética composto para o uso 

das Escolas Primárias do Brasil, contemplando o sistema métrico decimal, em 1832; trinta anos antes 
da promulgação da Lei 1157, tendo mais uma edição da sua obra antes da oficialização do sistema 
de pesos e medidas francês no país. Alguns livros de aritmética portugueses, utilizados no país, 
também traziam o sistema métrico. Deste modo, já havia referências ao sistema de pesos e medidas 
francês em manuais adotados no país antes de 1862. (ZUIN, 2007;  ZUIN & VALENTE, 2005). 
3
 Foram selecionadas as revistas que fazem parte do Repositório da Universidade Federal de Santa 

Catarina, disponibilizado na WEB. (https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1769) 
4
 De acordo com Habermas, o conceito de modernização refere-se a “Um feixe de processos 

cumulativos que  se reforçam mutuamente: à formação de capital e mobilização de recursos, ao 
desenvolvimento das forças produtivas e aumento da produtividade no trabalho; ao estabelecimento 
de poderes políticos centralizados e à formação de identidades nacionais, à expansão de direitos de 
participação política, de formas urbanas de vida e de formação escolar formal, à secularização de 
valores e normas, etc.” (HABERMAS, 1998, p.14). 
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de ensino nas instituições de ensino primário em Minas Gerais. Neste decreto, fixa-se o 

ensino das medidas métricas nas escolas.  

Para os grupos escolares, o Decreto n. 4508 prevê o início do estudo do sistema 

métrico a partir do terceiro ano. Integra o programa, entre os conteúdos do primeiro semestre, 

as frações ordinárias e sua conversão para os decimais e “prática das principais medidas 

metricas, inteiras, pesando e medindo com as mais communs até se tornar o alumno 

familiarizado com as mesmas. Problemas sobre estas medidas apprendidas.” (p.72) 

Entre os conteúdos previstos para o segundo semestre, constam: 

 
- Exercícios simples, oraes com os números decimaes; 
- Operações escriptas dos decimaes, combinando depois operações de inteiros com 

decimaes; 
- Applicação do methodo de reducção á unidade, com raciocínio dos problemas; 
- Unidades de superfície e volume, com múltiplos e sub-multiplos; 
- Medidas agrárias; 
- Problemas sobre todas essas medidas; 
- Equivalencia do pé inglez, do palmo, da vara, da jarda, da légua, do alqueire agrário, 

do acre, da milha, com as medidas correspondentes do systema metrico; 
- Volume de uma caixa, de um aposento e de cousas equivalentes; 
- Medida de um terreno de grandes e pequenas areas com exercício variado (p.72) 

 

Para o quarto ano, no primeiro semestre, a maior parte do tempo seria dedicada às 

medidas, sendo indicados os conteúdos a seguir: 

- Abreviações metricas; 
- Medidas de longitude, multiplos e submultiplos; 
- Medidas métricas de superficie e agrárias, multiplos e submultiplos; 
- Superfície das figuras geométricas communs; 
- Problemas;  
- Medidas metricas de volume, multiplos e submultiplos; 
- Leitura dos numeros que exprimam superfície e volume; 
- Problemas;  
- Medidas metricas de capacidade; multiplos e submultiplos; 
- Sua equivalência em medidas de outros systemas em uso; 
- Ler e escrever numero que exprimam medidas de capacidade; 
- Problemas; 
- Medidas de peso, multiplos e submultiplos; 
- Sua equivalência em medidas communs de outros systemas; 
- Ler e escrever números que exprimam medidas de peso; 
- Problemas combinados de todas as medidas metricas; 
- Moedas de ouro, de prata, de nickel, de cobre. (p.79-80) 
 
 

A intenção de se colocar superfície das figuras geométricas comuns, poderia  indicar 

uma intenção em se fazer relações entre geometria e medidas. O estudo das moedas 

também era importante, neste contexto, por serem tomadas em sua forma decimal. 
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Para as escolas singulares, distritais, urbanas e noturnas, havia algumas diferenças 

no programa. Entre os conteúdos de aritmética para o terceiro ano, se determinava para o 

primeiro semestre letivo: 

- Pratica das principaes unidades metricas, pesando e medindo com as mais communs, 
até se tornar o alumno familiarizado com as mesmas; 

- Problemas sobre todas as medidas apprendidas; 
- Fracções ordinarias e decimaes; 
- Conversão de decimaes em ordinarias e decimaes; 
- Conversão de decimaes em ordinarias e vice-versa; 
- Operação com as fracções ordinarias. (p.99) 

 

Para o segundo semestre: 

- Ler e escrever numeros decimaes; 
- Problemas para resolver oralmente; 
- Exercícios simples, oraes, com numeros decimaes; 
- Operações escriptas dos decimaes: operações combinadas de inteiros com decimaes; 
- Resolução de problemas com applicação do methodo de reducção à unidade; 
- Unidades metricas decimaes de superfície e de volume; 
- Problemas sobre as mesmas. (p.100) 

 
Observa-se, aqui, a inclusão das frações decimais posteriormente à introdução das 

medidas métricas, diferentemente do que é proposto para os grupos escolares. 

O primeiro semestre do quarto ano deveria integrar os seguintes conteúdos: 

- Problemas escriptos com fracções ordinárias, convertidas essas em decimaes; 
- Formular facturas commerciais com quantidades inteiras, quebradas e mixtas, com os 

respectivos cálculos para a somma; 
- Abreviações métricas; 
- Problemas; 
- Medidas métricas de volume; multiplo e sub-multiplos; 
- Leitura dos números que exprimem superficie e volume; 
- Problemas diversos. (p. 104) 

 

No segundo semestre, entre os vários conteúdos, contemplar-se-ia: 

- Medidas métricas de capacidade, multiplos e sub-multiplos; 
- Ler e escrever numeros que exprimam medidas de peso; 
- Problemas combinados de todas as medidas metricas 
- Idea de commercio de importação e exportação; sua differença. (p. 104 -105) 

 
Para as escolas rurais, o programa de Aritmética indicava conteúdos do sistema de 

pesos e medidas no segundo semestre do segundo ano, quais sejam: 

- Conhecimento e pratica das medidas metricas de um litro e de um kilo até ao grammo; 
- Emprego da fita métrica; 
- Idea de valores, de um conto de réis e de inferiores a esse; 
- Problemas sobre as quatro operações com quaesquer numeros. (p. 117) 

 

No terceiro ano, no primeiro semestre dever-se-ia integrar:  
 

- Pratica das principaes medidas metricas, pesando e medindo com as mais communs 
até se tornar  alumno familiarizado com as mesmas; 

- Problemas sobre todas essas medidas apprendidas; 
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- Frações ordinárias e decimaes. (p. 122) 
 

Já, no segundo semestre: 

- Ler e escrever numeros decimaes; 
- Exercícios simples, oraes, com numeros decimaes 
- Operações escriptas dos decimaes, operações combinadas de inteiros com decimaes; 
- Unidades metricas decimaes de superfície e volume; 
- Problemas sobre as mesmas. (p. 122) 

 

Finalmente, para o quarto ano, nas escolas rurais, determinava-se no primeiro 

semestre: 

- Problemas escriptos com fracções ordinarias, convertidas essas em decimaes; 
- Formular facturas commerciaes com quantidades inteiras, quebradas e mixtas com os 

respectivos calculos para a somma; 
- Medidas metricas de volume, multiplos e submultiplos; 
- Leitura de numeros que exprimam superfície e volume 
- Problemas diversos. (p. 126) 

 

No segundo semestre, os professores deveriam trabalhar com: 

- Medidas metricas de capacidade; multiplos e submultiplos; 
- Ler e escrever numeros que exprimam medidas de peso; 
- Problemas combinados de todas as medidas metricas; 
- Idea de commercio de importação e exportação. (p. 127) 

 
Percebem-se diferenças nos conteúdos indicados para os grupos escolares; escolas 

singulares, distritais, urbanas e noturnas; e escolas rurais. Excetuando-se os grupos 

escolares, ao que parece, o sistema métrico teria um caráter mais prático nas demais 

escolas. Curiosamente, as medidas agrárias só são estabelecidas para os grupos escolares, 

bem como a equivalência do pé inglês, do palmo, da vara, da jarda, da légua, do alqueire 

agrário, do acre, da milha, com as medidas correspondentes do sistema métrico. Esses 

conteúdos também seriam importantes para as demais escolas, principalmente as noturnas e 

as rurais, uma vez que, as medidas antigas continuavam a ser utilizadas pela população. 

De 6 de fevereiro de 1918, o Decreto n. 4930 tem, praticamente, os mesmos conteúdos 

indicados pelo Decreto n. 4508, de 19 de janeiro de 1916, só fazendo uma pequena 

diferenciação em relação às escolas rurais. 

Em 19 de agosto de 1924, pelo Decreto 6655,  foi sancionado o Regulamento do Ensino 

Primário. O mesmo indica a divisão das escolas primárias em escolas ambulantes noturnas e 

rurais, com a duração de dois anos; singulares, tanto distritais como urbanas, curso de três 

anos e grupos escolares e escolas reunidas, com a duração de quatro anos. (Art. 118). Todas 

as escolas primárias seriam mistas, exceto as noturnas, as ambulantes e as regidas por 

homens. (Art. 120). 
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No seu capítulo II, o Decreto 6655 versa sobre as disciplinas do curso e não especifica 

claramente o ensino do sistema métrico, ao qual julgamos que, possivelmente, deveria ser 

incorporado naturalmente no ensino da aritmética. No entanto, notamos que, para o curso 

das escolas ambulantes noturnas e rurais são indicadas apenas as quatro operações 

fundamentais da aritmética e as decimais5 (Art. 257). Para as escolas singulares, tanto 

distritais como urbanas, a aritmética prática6 (Art. 258) e, para os grupos escolares e escolas 

reunidas, aritmética7 (Art. 259). Verificamos, pelos decretos citados anteriormente, que 

também para as escolas noturnas e rurais havia uma discriminação dos conteúdos a serem 

abordados ao se trabalhar o sistema métrico, embora com um menor aprofundamento.  

Uma hipótese para que não haja uma clara relação dos conteúdos a serem 

desenvolvidos no tópico sistema métrico nesse decreto, seria o fato de os outros 

regulamentos anteriores o terem realizado minuciosamente e já estarem as escolas e 

docentes suficientemente esclarecidos, sem a necessidade de uma exaustiva repetição. 

Corrobora essa nossa hipótese a leitura do Decreto n. 6.758, de 1o de janeiro de 1925 – que 

dispõe sobre o Programa do Ensino Primário e, no entanto, só traz orientações gerais de 

como abordar a aritmética sem especificar os conteúdos. Propõe-se a utilização de 

problemas variados que se refiram à “assumptos da vida pratica, evitando-se questões 

meramente theoricas e inultimente complicadas.” Ressalta que se deve “habituar o alumno a 

analysar os elementos do problema, antes de resolvel-o e a dispor methodicamente os 

cálculos”, cálculos mentais, ensino gradativo dos conteúdos. Em relação ao sistema métrico, 

a única referência existente, indica que “os exercícios com pesos, medidas e moedas são 

recommendados para o primeiro anno, consistem apenas o pesar e medir pequenas 

quantidades de objectos comuns figurando os alumnos, entre si, transacções commerciais de 

compra e venda, para o conhecimento dos valores e moedas nacionaes”8. Acrescenta, ainda, 

que tais exercícios servem “para familiarizar as creanças, desde logo, mas de modo pratico, 

com o systema métrico decimal”. (MINAS GERAIS, 1925,  p. 13-14). 

                                            
5
 Além disso, a leitura escrita; língua pátria; generalidades acerca do mundo e rudimentos de 

corografia do Brasil; história sumária de Minas Gerais; noções de educação moral e cívica; noções de 
higiene individual e urbanidade. 
6
 As outras matérias seriam desenho, leitura e escrita, língua pátria, generalidades acerca do mundo 

e rudimentos de corografia do Brasil, especialmente de Minas; principais fatos de história pátria, com 
particularidade da de Minas; noções de educação moral e cívica e de urbanidade; rudimentos de 
ciências naturais e de higiene; canto e exercícios físicos. 
7
 Além da Aritmética, leitura e escrita; língua pátria; noções de geometria; desenho; noções de 

cosmografia, de geografia geral e corografia (especialidade da Geografia que trata do estudo 
geográfico de um país ou de uma de suas regiões). 
8
 É importante ressaltar que esta mesma recomendação aparece no Decreto 8094, de 1927, porém 

como recomendação geral no ensino da Aritmética. 
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Pode-se dizer que, a Reforma Francisco Campos inicia-se com a homologação do 

Decreto 7970, de 15 de outubro de 1927, com novo regulamento para o ensino primário e do 

Decreto 8094, de 22 de dezembro de 1927, referentes aos programas para esse nível de 

escolaridade. Verificamos que, diferentemente do que é proposto no programa de 1925, 

detalha-se um pouco mais os tópicos a serem trabalhados ao se tratar do sistema métrico 

decimal; entretanto, em um nível menor do que foi apresentado nas reformas pregressas, 

sobre as quais já discorremos anteriormente.  

O Regulamento do Ensino Primário de 1927 prescreve, para as escolas rurais e 

distritais, a aritmética e cálculo mental e, para as escolas urbanas, além desses, o ensino das 

noções de geometria. Já nos programas de 1927, para esse nível de ensino, o sistema 

métrico decimal é indicado apenas para o quarto ano, a ser trabalhado no segundo semestre, 

com a seguinte orientação: “Pratica das principaes medidas métricas, pesando e medindo 

com as mais communs”; acrescentando-se “o metro, suas divisões, o kilogramma, conhecido 

geralmente pelo nome de kilo – o litro e suas divisões”. Recomendam-se os problemas “sobre 

todas essas medidas, applicados ás necessidades da vida pratica”; finalizando com o 

trabalho com “o metro quadrado e o metro cúbico, propondo-se problema sobre os mesmos”. 

Isso é tudo o que consta nesse programa oficial em relação ao sistema métrico, trazendo 

também a determinação de se incluir as frações decimais no primeiro semestre, sem a 

indicação de se trabalhar com as operações. Ressalta-se, com o título “observações 

importantes”, que os programas estabelecidos são adaptados para qualquer escola primária; 

sendo que, os professores de escolas urbanas, distritais e rurais “se utilizarão para suas 

disciplinas, dos mesmos programmas, que se destinam aos grupos escolares, com a única 

differença na quantidade de matérias.” (MINAS GERAIS, 1927, p.1769).  

Uma recomendação importante, presente nos programas de 1927, refere-se ao museu 

escolar, o qual deveria conter, no tocante ao ensino/aprendizagem da Aritmética, entre outros 

objetos, uma “balança com uma coleção de pesos; metro de uma peça, metro articulado e fita 

métrica; metro quadrado e metro cúbico; trena, corrente métrica; litro, meio litro, decilitro, 

centilitro, mililitro, quarta; mappa de systema metrico.” (MINAS GERAIS, 1928,  p. 1757). 

Apesar de os materiais citados anteriormente serem úteis para o ensino do sistema métrico, 

curiosamente, pelo artigo 193 do Decreto 7970, é ressaltado que “o museu tem por fim o 

ensino intuitivo” recomendando-se aos professores, “sempre que possível, dar, na sala que 

lhes for destinada, aulas de sciencias naturaes, geographia, hygiene e licções de cousas”. 

Não se menciona a utilização dos materiais destinados ao ensino do sistema métrico.  
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Preconizavam-se, para os grupos escolares, em todos quatro anos, aulas diárias de 

Aritmética, com vinte minutos cada uma.9 

Em relação aos materiais que seriam fornecidos aos grupos escolares, pelo artigo 198 

do Decreto n. 6655/1924, constava uma coleção de pesos e medidas e sólidos geométricos. 

Para seguir o método intuitivo, os materiais concretos se faziam de suma importância. Porém, 

havia uma restrição de que os livros, utensílios, modelos que fizessem parte do material 

escolar, deveriam ser uniformes para todas as classes, sendo o professor e também o aluno 

impedidos de adotar outros que não fossem os recomendados pelo Conselho Superior. (Art. 

199). Essa proibição cerceava as intervenções pedagógicas do professor, limitando a sua 

criatividade e intenções de realizar atividades com outros materiais, que seriam muito bem-

vindos no método intuitivo, o qual vigorou no Brasil até meados da década de vinte dos 

Novecentos. 

Os materiais para a escola voltam a ser citados no Decreto 7970, de 1927, incluindo 

uma coleção de pesos e medidas e também das principais figuras geométricas, que seriam 

fornecidos pela Secretaria do Interior aos estabelecimentos de ensino primário. Em relação 

aos programas, pelo artigo 253, determina-se que os mesmos deveriam ser: 

 
organizados e executados, não com a preocupação da quantidade de noções e 
conhecimentos a serem ministrados, mas com o do mínimo essencial, tendo em vista a 
qualidade das noções para os usos da vida, a sua organização em torno dos centros 
de interesses da creança, de maneira que o ensino não seja uma memorização de 
factos e de dados desconnexos, mas a comprehensão das suas relações e da 
importância e significação de cada um no contexto das licções, experiências e 
problemas. (MINAS GERAIS, 1927, p. 1216) 

 
Pode-se dizer que, as reforma de 1925 e de 1927 estavam alinhadas com o movimento 

escolanovista, que já tinha espaço desde fins do século XIX na Europa. Na segunda reforma,  

conhecida como Reforma Francisco Campos, empreende-se a criação de uma Escola de 

Aperfeiçoamento de Professores, a contratação de educadores europeus para a realização 

de cursos que capacitassem as docentes em exercício e a proposta de reformulação na 

Revista do Ensino.  O método intuitivo está presente nas concepções das reformas, embora 

seja mencionado, vez ou outra, de modo sutil, em determinados artigos. Implantava-se 

também a disciplina “Noções de Coisas” em todos os anos do ensino primário. 

 

O SISTEMA MÉTRICO NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS. O QUE DIZ A REVISTA DO ENSINO? 

                                            
9
 As escolas funcionavam para as aulas na semana, de segunda a sábado, exceto na quinta-feira, 

que era um dia livre. 
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É no governo de Afonso Pena, presidente de Minas Gerais, que foi realizada a 

primeira reforma do ensino no estado após a proclamação da República. Em 1892, nasce a 

Revista do Ensino, tendo sua publicação interrompida um tempo depois. A sua retomada e 

publicação, de forma mais consistente, só ocorreu a partir de 1925. Em virtude da Segunda 

Guerra Mundial, a nova suspensão desse periódico se dá em 1940, que volta a ser editada 

de forma irregular em 1946 e, o último número vem a lume em 1971.  

Pelo artigo 479 do Decreto n. 6655, promulgado em 1924, no governo de Fernando 

Mello Vianna, fixa-se novamente a publicação da Revista do Ensino, “destinada a orientar, 

estimular e informar os funccionarios do ensino e os particulares interessados em 

assumptos com este relacionados”, sob a responsabilidade da Diretoria de Instrução Pública 

do Estado. (p.126) 

As temáticas as serem abordadas no periódico também eram determinadas pelo 

artigo 480 do mesmo decreto, que consistiam em: 

1º de uma parte doutrinaria destinada a: 
a) dirigir o professorado publico do Estado, harmonizando seus esforços; 
b) pol-o ao corrente da evolução do ensino primário em todos os seus aspectos; 
c) publicar-lhe os trabalhos ou extractos deses, quando de evidente interesse didactico; 
 
2º de uma parte noticiosa destinada a publicar: 
a) factos e occurrencias locaes, nacionaes ou extrangeiras, que possam orientar os 
funccionarios do ensino; 
b) dados estatísticos relativos á instrucção; 
c) actos officiaes que interessem aos funccionarios do ensino conhecer. (MINAS 
GERAIS, 1924, p.126) 

 

Procuramos, em doze números da Revista de Ensino, averiguar quais eram as  

críticas e propostas para o ensino do sistema métrico decimal nas escolas primárias. 

Na edição de outubro de 1928, foi publicado um imenso relatório de um curso de 

aperfeiçoamento para professores em exercício. Não há menção ao sistema métrico decimal 

e, na referência às preleções sobre aritmética, trata-se apenas da noção de número e das 

operações fundamentais sobre os números naturais. Por outro lado, várias vezes, é 

mencionado e exaltado o método intuitivo. 

Algumas orientações sobre o que deve conter em um museu escolar são dadas na 

edição da revista de julho de 1929. Em relação à aritmética, são citados os seguintes 

materiais: contador mecânico; números de 1 a 10 em tamanho regular; metro; trena; corrente 

métrica; Carta de Paker [sic] 10; balança; pesos; meio litro, decilitro, centilitro, mililitro, quarta; 

                                            
10

 Na verdade, tratam-se das Cartas de Parker, elaboradas pelo norte-americano Francis Wayland 
Parker (1837-1902). O material se constituía em “um conjunto de gravuras cujo fim era o de auxiliar o 
professor a conduzir metodicamente o ensino, sobretudo, das quatro operações fundamentais. Junto 
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mapa do sistema métrico; coleção de moedas. Nesta proposta para se efetivar o museu 

escolar, indica-se também a trena. É bom lembrar que, os decretos, como vimos 

anteriormente, prescrevem a doação de uma coleção de pesos e medidas para os grupos 

escolares. Se a escola realmente tivesse um museu escolar com esses materiais, as 

professoras poderiam utilizá-los para o ensino/aprendizagem do sistema métrico. Porém, 

como já foi explicitado, no Decreto 7970, do ano de 1927, é enfatizada a utilização do museu. 

Apesar disso, não se menciona as vantagens de se trabalhar os conteúdos da Aritmética com 

os materiais que estariam disponíveis no museu, nem tão pouco dos materiais que seriam 

úteis para o ensino e aprendizagem do sistema métrico. Nesta edição da revista, ainda se 

encontra uma defesa ao método intuitivo.  

A Revista do Ensino, de fevereiro de 1930, traz um artigo que se intitula “Defeitos de 

ensino”, acompanhado por quase um subtítulo entre parênteses (Inspecção do ensino). O 

motivo deste formato é porque se destaca que. em “todos os grandes paizes, os relatórios 

dos inspectores de ensino perderam de há muito o caracter exclusivamente administrativo 

do começo, para se tornarem repositório de observações numerosas e interessantes sobre 

o ensino.” (p. 29) 

É realizada uma apresentação de algumas observações de inspetores franceses em 

1880 e 1881, enfatizando-se que “não obstante a distancia do tempo, têm ainda entre nós 

muita opportunidade. As notas são de numerosos relatórios.”(p.29). Em relação ao ensino de 

Aritmética, no tocante ao sistema de pesos e medidas, pontua-se que “os alumnos, que 

melhor conhecem o systema métrico, sentem-se embaraçadissimos, quando têm o metro ou 

a balança nas mãos.” E logo em seguida, “a maior parte dos professores esquece que o 

ensino primario deve ser, antes de tudo, pratico”. (p.29) 

Mais adiante, reforça que “as diversas nomenclaturas do systema metrico são 

recitadas muito correntemente, mas a maioria dos alumnos não tem uma idéa nítida e exacta 

das diversas unidades nem das medidas effectivas. Cumpre haver um compendium métrico 

em todas as escolas”. E ainda outra crítica, “aprende-se o systema metrico e não se vê um 

metro.” (p.30) 

Pontuam-se as considerações dos inspetores franceses e transladam-se essas 

observações, julgadas atuais para a época, para o ensino de aritmética, de uma forma geral, 

e, mais especificamente, dos pesos e medidas no sistema educacional de Minas Gerais. 

Podemos inferir, por essas observações, que o ensino do sistema métrico era cercado de 

problemas, não estando os alunos suficientemente familiarizados com as novas medidas, por 

                                                                                                                                        
de cada gravura, havia uma orientação ao professor de como deveria dirigir-se à classe de modo a 
fazer uso de cada uma delas e avançar no ensino da Aritmética.” (VALENTE, 2008). 
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deficiências concernentes à metodologia adotada e, ao que parece, pelo fato de a população 

ainda seguir utilizando os antigos pesos e medidas. A falta dos padrões métricos nas escolas 

parece se evidenciar, embora o Decreto de 1924, em seu artigo 198, estabelecesse que o 

Estado proveria os grupos escolares de diversos materiais incluindo um coleção de pesos e 

medidas, bem como em outros decretos. De todo modo, para as demais escolas, não havia 

uma determinação governamental em relação aos materiais.  

Na Revista do Ensino de fevereiro de 1930, ainda encontram-se orientações para o 

ensino das medidas lineares, mais especificadamente, o centímetro e o decímetro, como uma 

forma de iniciar o estudo dos múltiplos e submúltiplos do metro. Para isto o autor, J. Fabre, 

indica: 

I – Cada creança deve munir-se de uma tira de papel, que tenha exactamente 10 
centimetros, com indicação de todos os centímetros. 
 
II – Com o auxilio de sua tira de papel, cada creança traça no seu caderno um 
segmento de um centímetro e escreve-lhe em frente o numero 1; traça logo dois 
segmentos eguaes ao primeiro, mas unidos, de fórma que um continue o outro e 
escrever-lhes-á em frente o numero 2, etc. 
 
Recebe em seguida ordem de traçar um segmento de 4 centimetros (por exemplo), 
sem indicar a divisão em centímetros. (Taes exercícios devem ser repetidos por fórma 
que a creança não commetta mais erro). Nesse momento, póde-se pedir-lhe que 
meça, com sua tira de papel o comprimento de alguns objectos (lápis, pedaços de giz, 
caderninho de notas), se esse comprimento não exceder de 10 centimetros. (REVISTA 
DO ENSINO, 1930, n. 43, p. 36). 

 

Posteriormente, apresenta-se uma atividade para se trabalhar com decímetros. Por 

estas atividades, presume-se que faltava, nas escolas, propostas com materiais concretos 

para auxiliar o entendimento das medidas lineares. Assim, se confirmaria o que foi dito no 

mesmo número da revista ao ironizar, fazendo-se a comparação com a situação na França 

no final do século XIX, que os alunos aprendiam o sistema de medidas sem ver um metro. 

 A edição de abril de 1930 da Revista do Ensino apresenta considerações sobre a 

Metodologia da Aritmética a partir das aulas da professora Alda Lodi, que focou sobre a 

seguinte tese: “Arithmetica – Utilidade do seu ensino – Caracter de utilidade pratica – Seu 

caracter educativo.”  Antes de fazermos considerações sobre a metodologia para o ensino do 

sistema métrico decimal, cumpre esclarecermos quem foi a ilustre expositora. 

Alda Lodi (1898-2002) nasceu em Belo Horizonte e atuou em diversas instituições de 

ensino. Foi uma das docentes enviadas à Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, 

para o Teacher’s College, pelo governo mineiro, para realizar um curso de especialização e, 

posteriormente, trabalhar com a formação de professoras em exercício, dentro das propostas 
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das reformas educacionais de 1927/1928. Este foi um período em que a Escola Nova era 

implantada em Minas Gerais.  

Na sétima aula do curso, Alda Lodi faz menção ao sistema métrico, enfatizando que o 

seu ensino deve ser realizado ao longo dos quatro anos primários, iniciando-se no primeiro 

ano. A expositora justifica esse ponto de vista afirmando que, desde a primeira infância, as 

crianças já se deparam com unidades como litro, quilo e metro. Às professoras competiria 

proporcionar atividades para as crianças, nas quais estas se deparassem com problemas em 

que elas “se satisfaçam com os processos da arithmetica para a solução delle e 

comprehendam a significação, as vantagens e a necessidade dessa technica” (REVISTA DO 

ENSINO, 1930, n. 44, p. 47).  

Segundo o autor, Alda Lodi destaca a importância da motivação no ensino. Para ela, 

 
A creança não estuda arithmetica por arithmetica, mas realiza as suas actividades e 
resolve problemas que se lhe offerencem no caminho. Um problema não deve ser uma 
construcção abstracta, talhada ao gosto da professora, mas deve ser uma situação 
real, realmente surgida na vida escolar e cuja solução seja desejada, sentida e 
procurada pelos alumnos. 
A maioria dos problemas elaborados em nossos manuaes só podiam ser appplicados 
como gymnastica mental, mas mesmo assim auxiliando o trabalho já feito através dos 
problemas da vida real.  
É necessário que os problemas não se restrinjam a uma phrase lacônica, que não 
pode bem exprimir uma situação. Pelo contrario, devem ser contidos dentro de uma 
historia, sem preocupação de brevidade, em linguagem familiar, por modo que os 
alumnos apprehendam immediatamente os seus termos e caminhem para a sua 
solução. (REVISTA DO ENSINO, 1930, n. 44, p. 46 - 47). 

 

 
O argumento de Alda Lodi para se trabalhar com o sistema métrico, desde o primeiro 

ano da escola primária, coaduna-se com o Decreto de 1925. No entanto, não é apresentada, 

na Revista, qualquer proposta concreta da educadora de como tratar esse tópico específico 

com as crianças. 

 

PALAVRAS FINAIS 
 
 

Para cumprir os objetivos da nossa investigação, no período estudado, dentre os doze 

números da Revista de Ensino analisados, tivemos acesso a poucos que focassem o sistema 

métrico, entretanto, conseguimos algumas informações relevantes, propiciando inferências 

sobre as práticas docentes em relação ao referido tópico. 

Verificamos que havia, por parte do governo, uma preocupação com o ensino do 

sistema métrico decimal, inclusive, especificando-se detalhadamente os conteúdos a serem 

trabalhados, como é o caso dos decretos n. 4508, de 1916 e n. 4930, de 1918. Não obstante, 
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a publicação das observações em torno do sistema métrico, que constam na Revista do 

Ensino de fevereiro de 1930, indica que o ensino e a aprendizagem deste tópico eram 

deficientes.  Denuncia-se que o ensino acontecia sem que os alunos tivessem em mãos o 

metro, a despeito de os decretos n. 6655, de 1924, e n. 7970, de 1927, prescreverem que o 

Estado proveria as escolas de uma coleção dos pesos e medidas métricos.  

O fato de Alda Lodi, em seu curso para os professores, enfatizar que, logo no primeiro 

ano da escola primária, as crianças já tivessem contato com os pesos e medidas – algo 

prescrito no Decreto 7970, de 1925 – leva-nos a crer que essa determinação, muito 

provavelmente, não era seguida por todas as instituições escolares. 

A análise das revistas indica uma outra realidade em relação ao ensino do sistema 

métrico; as escolas careciam de materiais, faltava uma metodologia adequada que levasse 

as crianças a apreenderem a teoria e utilizarem o metro, o quilograma e o litro em sua vida 

diária. Comprometia-se a formação do cidadão para operar com os padrões métricos e, 

consequentemente, a sua inserção no “mundo moderno” que se preconizava naquelas 

décadas.  

Os cursos de aperfeiçoamento, pelo que pudemos verificar através dos relatórios 

publicados nas revistas, não tinham um direcionamento para discutir e desenvolver 

metodologias que auxiliassem as professoras no tocante ao ensino do sistema métrico 

decimal. Apenas na edição de fevereiro de 1930, existem algumas orientações para um 

trabalho efetivo em sala de aula com o centímetro e o decímetro. 

Ao que parece, de um modo geral, o ensino intuitivo não era aplicado quando o 

assunto era o sistema métrico; essa premissa toma corpo ao se afirmar, em um dos números 

da revista, que “a maior parte dos professores esquece que o ensino primario deve ser, antes 

de tudo, pratico”.   

Ficam, por ser respondidas, as questões: até que ponto as determinações dos 

decretos eram cumpridas? Os(as) professores(as) que atuavam nas instituições primárias de 

Minas Gerais estavam suficientemente esclarecidos(as) sobre as operações com números 

decimais e como operar com as medidas decimais?  
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