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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo criar uma primeira representação das finalidades 
atribuídas à matéria Trabalhos Manuais com relação aos saberes matemáticos, mais 
especificamente no final do século XIX, tendo como fonte principal os artigos de Ramon 
Roca e Alfredo Bresser sobre Trabalhos Manuais publicados pela Revista A Eschola Publica 
nos anos de 1896 a 1897 em São Paulo. A base teórico-metodológica advinda da História 
Cultural permite identificar as relações existentes entre a matéria Trabalhos Manuais e os 
saberes matemáticos, além de fomentar o olhar para as distintas finalidades atribuídas a tal 
matéria: direcionar o aluno para atividades profissionais e promover a atividade física do 
aluno. 

Palavras-chave: Trabalho Manual; Saberes Matemáticos; Revista A Eschola Publica. 

 

POR QUE TRABALHOS MANUAIS? 

A constituição da pesquisa de mestrado “Do ensino intuitivo para a escola ativa: os 

saberes geométricos nos programas do curso primário paulista, 1890 – 1950”, com o intuito 

de construir uma representação das transformações que sofreram os saberes geométricos 

nos programas do curso primário de 1890 a 1950 possibilitou a abertura de novos caminhos 

para futuras investigações.  

A análise realizada acerca das matérias escolares1 que envolviam saberes 

geométricos nos programas primários paulistas permitiu identificar uma matéria em especial, 

os Trabalhos Manuais, que presente em todos os programas, trazia como função amparar o 

ensino dos saberes geométricos propostos pelas matérias de Geometria, Formas e 

Desenho. 

Mais que a presença assídua de tal matéria nos programas escolares e a visível 

relação com os saberes matemáticos, os Trabalhos Manuais era constituído por atividades 

de recorte de figuras planas, modelagem, cartonagem e dobradura de sólidos geométricos, 

o que destacava o manuseio pelo aluno, grande marca das vagas pedagógicas que 

                                            
1
 Devido à temática referir-se às matérias de ensino do curso primário, a história das disciplinas 

escolares fomentou teoricamente a pesquisa, mais especificamente a história das matérias escolares. 
Tal distinção deve ser atribuída ao nível de ensino estudado, o curso primário e as finalidades a que 
ele se remete, em que a estreita relação com a pedagogia emerge a necessidade de se tratar de 
matérias  e não de disciplinas visto que a questão disciplinar distancia-se dessa modalidade escolar 
(VALENTE, 2014, no prelo). 
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vigoraram no período, o método intuitivo e a escola ativa, de modo a salientar a importância 

ímpar da matéria Trabalhos Manuais no período de 1890 a 1950.  

Esse estudo preliminar sobre a matéria Trabalhos Manuais segundo os programas 

primários paulistas decorre imediatamente a necessidade de abrir o ângulo de visão. Ao se 

tratar de uma matéria dinâmica e que desde 1890 carrega consigo a base para fomentar o 

desenvolvimento das atividades e da prática do aluno, as revistas pedagógicas tornam-se 

grandes aliadas na compreensão deste movimento de inovações advindas das vagas 

pedagógicas e mudanças no modo de tratar e conceber os Trabalhos Manuais com relação 

aos saberes matemáticos. 

Deste modo, a fim de compreender as transformações da trajetória dos saberes 

matemáticos imbuídos na matéria Trabalhos Manuais e sua influência nas mudanças das 

finalidades2 do ensino primário de 1890 a 1970, período esse delimitado devido à criação e 

estabelecimento dos Grupos Escolares, este estudo fará um primeiro traçado utilizando 

como fontes a revista pedagógica A Eschola Publica ainda tomando como espaço de 

investigação o estado de São Paulo. 

Este olhar à revista A Eschola Publica, possibilitará contribuir na criação de um 

panorama dos saberes matemáticos difundidos pela matéria Trabalhos Manuais, além de 

construir uma representação3 das finalidades atribuídas à matéria Trabalhos Manuais com 

relação aos saberes matemáticos, mais especificamente no final do século XIX, momento 

em que São Paulo (local de criação e edição do periódico analisado) apresenta diversas 

inovações educacionais advindas da Pedagogia Moderna.  

 

A REVISTA A ESCHOLA PUBLICA E A MODERNIDADE PEDAGÓGICA 

Como explicitado anteriormente, utilizaremos como fonte principal a revista 

pedagógica A Eschola Publica veiculada em duas fases no período de 1893 a 1897, a 

primeira de 1893 a 1894 com onze publicações e a segunda fase de 1896 a 1897 com oito 

publicações. Neste estudo privilegiamos a segunda fase deste periódico que apresenta em 

sete publicações artigos que se referem aos Trabalhos Manuais. 

                                            
2
 O conceito de finalidade advém dos estudos de Chervel (1990), que ao discutir sobre história das 

disciplinas escolares salienta que em diferentes épocas aparecem finalidades de todas as ordens 
impostas ao ensino e esse conjunto de finalidades “consigna à escola sua função educativa” 
(CHERVEL, 1990, p. 188, grifos do autor). 
(CHERVEL, 1990, p. 188, grifos do autor). 
3
 O termo representação aqui apresentado refere-se ao conceito de Chartier (2010) que a 

compreende como uma apreensão do real que: “permite vincular estreitamente as posições e as 
relações sociais com a maneira como os indivíduos e os grupos se percebem e percebem os demais” 
(CHARTIER, 2010, p. 49).  
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Os professores João Borges, René Barreto, Pedro Voss, Aristides de Castro, 

Joaquim de Brito, Arnaldo Barreto, Ramon Roca, Alfredo Bresser, Benedicto Tolosa, Oscar 

Thompson, Joaquim de Sant’Anna e Romão Puiggari compõe o corpo editorial efetivo de 

doze membros, todos formados pela Escola Normal da Capital e participantes ativos do 

movimento cultural e político do período, que posteriormente, viriam ocupar postos 

administrativos importantes no âmbito da Diretoria Geral da Instrução Pública do Estado de 

São Paulo (PINTO, 2000). 

Criada quase que concomitantemente à estruturação dos Grupos Escolares, a 

revista A Eschola Publica traz de berço as apropriações da modernidade pedagógica e 

emana suas raízes advindas da Pedagogia Moderna e do método por ela difundido, o 

método intuitivo. A revista é voltada para a inovação educacional mediante abordagem das 

questões e conteúdos do ensino das matérias do currículo da escola primária, e 

representativo de importantes transformações ocorridas no âmbito educacional paulista.  

A Pedagogia Moderna surge em meados do século XIX primeiramente na Europa e 

em 1890 desembarca no Brasil. Concebida a partir do descontentamento pelo ensino 

baseado na memória, abstração e repetição calcados pela metodologia tradicional de 

ensino, apresenta como proposta um ensino concreto, racional e ativo, fornecendo uma 

“pedagogia prática”: 

Na qual a arte de ensinar é prescrita como boa imitação de práticas 
modelares; em que “ensinar a ensinar” é fornecer bons moldes, seja 
na forma de roteiros de lições, seja na de práticas exemplares cuja 
visibilidade é assegurada por estratégias de formação docente, 
preferencialmente dadas a ver em escolas-modelos, anexas às 
escolas normais (CARVALHO, 2011, p.186). 

Esta pedagogia prática é apropriada4 pela revista A Eschola Publica, além de 

gravuras, cantos escolares, curiosidades científicas, notícias, crítica bibliográfica, a revista A 

Eschola Publica forneceu uma extensa parte pedagógica, “puramente de methodologia 

pratica” e um Pantheon Escolar com retratos dos mais eminentes colaboradores do mundo 

pedagógico (REVISTA A ESCHOLA PUBLICA, 1896a). 

Tal relação do periódico A Eschola Publica com a Pedagogia Moderna evidencia-se 

desde a capa do primeiro exemplar da segunda fase datado de março de 1896. Como se 

observa na Figura 1, o cabeçalho da revista apresenta a que veio, fornecer subsídios à 

                                            
4
 O conceito de apropriação é advindo dos estudos de Chartier (2010) que o compreende como “uma 

história social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são 
sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem” (p. 27). Aqui 
apontamos que a revista apropriou-se do ideário da Pedagogia Moderna a partir da pedagogia 
prática, ou seja, a partir de tais preceitos criou sua própria representação desta pedagogia, mantendo 
alguns princípios e adaptando outros.  
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disseminação e apropriação da “Pedagogia Pratica”, uma pedagogia em que o mestre 

fornece atividades direcionadas ao aluno. 

 
Figura 1 – Capa A Revista Eschola Publica, ano 1, nº1, março de 1896. 

 
Fonte: REVISTA A ESCHOLA PUBLICA (1896a) 

 

 A sessão mais importante da revista, denominada Pedagogia Pratica apresenta 

modelos de lições das matérias de ensino, a saber: Aritmética, Física e Quimica, Geografia, 

Astronomia, Leitura Expressiva, Zoologia, Botânica, Sistema métrico, Geometria e Trabalho 

Manual. Segundo Carvalho (2011) estes artigos de Pedagogia Prática fornecem ao 

professor coisas para usar, como se tratasse de uma caixa de utensílios, que remetem à 

concepção adotada pela Pedagogia Moderna, onde a imitação de práticas exemplares é 

identificada como princípio no qual ensinar a ensinar é entendido como fornecer bons 

moldes, e é a isto que a revista preza. 

 Os artigos que analisaremos a seguir referem-se a esta seção que conferem caráter 

mais prático, e alguns artigos específicos que abordam em particular ao tema Trabalhos 

Manuais de teor teórico. 

 

A PEDAGOGIA PRATICA: TRABALHOS MANUAIS 

 Nas oito edições analisadas neste estudo, foram encontrados nove artigos referentes 

aos Trabalhos Manuais, somente o exemplar nº 6 de junho de 1897 não aborda nenhum 

artigo referente aos Trabalhos Manuais. A Tabela 1 ilustra os artigos em suas respectivas 

revistas, seções e tema principal de abordagem: 
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Tabela 1 – Artigos da revista A Eschola Publica envolvendo Trabalhos Manuais 

EDIÇÃO SEÇÃO NOME DO ARTIGO TEMA GERAL 

Ano 1 – nº 1 – 
março/1896 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual 
Introdução aos Trabalhos 

manuais 

Ano 1 – nº 2 – 
junho/1896 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual 
Lições de dobrado e 

tecido 

Não especificado 
Trabalho Manual – Sua 
importância no ensino 

Discussões sobre a 
importância dos 

Trabalhos manuais - 
Congresso de Trabalho 

Manual 

Ano 1 – nº 3 – 
setembro/1896 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual Cartonagem 

Não especificado 
Trabalho Manual – Sua 
importância no ensino 

Programa aprovado pelo 
Congresso de Trabalho 

Manual  

Ano 1 – nº 4 – 
dezembro/1896 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual Cartonagem 

Ano 2 – nº 5 – 
março/1897 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual 

Modelagem e programa 
para as escolas primárias 

preliminares e Grupos 
Escolares 

Ano 2 – nº 7 – 
setembro/1897 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual 
Lições de tecido e 

modelagem 

Ano 2 – nº 8 – 
dezembro/1897 

Pedagogia Pratica Trabalho Manual Lições de recorte 

Fonte: o próprio autor. 
 

 Como já especificado, os artigos da seção Pedagogia Pratica fornecem ao leitor, na 

maioria das vezes professor ou aluno da escola Normal, exemplos de trabalhos a serem 

executados nas classes primárias em todos os anos do ensino. Iniciaremos a análise com 

tais textos, todos de autoria de Alfredo Bresser5. 

 O artigo datado de março de 1896 é o primeiro da sequência, desse modo, 

apresenta uma fala sobre a importância do Trabalho Manual, que é apontado como um dos 

fatores de desenvolvimento físico do aluno e que somente quem possui educação 

                                            
5
 Alfredo Bresser da Silveira nasceu em São Paulo em 25 de março de 1872, formou-se pela Escola 

Normal de São Paulo em 1890 e por 25 anos atuou exclusivamente como educador e tornou-se figura 
de destaque no magistério paulista. Foi professor e diretor da Segunda Escola Modelo da capital 
paulista e também diretor do Grupo Escolar do Carmo. Escreveu importantes literaturas escolares 
dedicadas ao manuscrito, desenho e trabalhos manuais. Faleceu aos 44 anos em 10 de abril de 
1916, no qual ocupava a vice presidência da “Associação Beneficiente do Professorado Publico” e o 
cargo de diretor da Escola Profissional Masculina (ROCCO, 1946, p. 114). 
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pedagógica pode ministrar tais conteúdos, pois conhecendo a arte ensina-se além da 

utilidade prática dos Trabalhos Manuais, almejando também seu fim educativo. 

 Para mais, confere que se ministrado como educação formal, desenvolve as forças 

físicas e mentais dos alunos, inspirando-lhes amor, respeito e gosto pelo trabalho, de modo 

a propiciar às crianças independência e confiança além de educar a vista e as mãos. Estes 

preceitos tratam-se de apropriações do ideário da época, em que o ensino primário tinha 

como finalidade formar o futuro trabalhador (SOUZA, 2000). Ressaltada a relevância do 

ensino dos Trabalhos Manuais, o autor apresenta regras gerais para boa execução dos 

trabalhos pelas crianças, são elas: 

1ª O trabalho deve sempre que fôr possivel, ser de utilidade; 
2ª Deve ser variado; 
3ª Deve ser facil, para que possa ser feito sem auxilio; 
4ª Não deve ser encarado como brinquedo; 
5ª Os objetos feitos devem ser propriedade de quem os tiver 
executado (REVISTA A ESCHOLA PUBLICA, 1896a, p. 24). 

 Tais regras devem ser seguidas em todo tipo de trabalho executado pelo aluno. 

Nessa seção de Pedagogia Pratica são abordados e exemplificados os Trabalhos Manuais 

de Dobraduras, Recorte, Tecido, Cartonagem e Modelagem. As lições, como são chamados 

os trabalhos no periódico, são divididas segundo os anos das escolas preliminares, que 

segundo o programa de 18946 possui quatro anos de duração. Assim, as lições são 

propostas de modo mais simples no primeiro ano e gradativamente aumentam sua 

dificuldade até o terceiro ano. 

 Todas as lições empregam massivamente saberes geométricos elementares para 

construção dos trabalhos, ao ponto de ao mencionar os primeiros passos sobre a 

cartonagem, explica que se trata de uma construção por meio de papel cartão de sólidos 

geométricos e objetos usuais, no qual se pode considerá-la como o ensino concreto da 

geometria (REVISTA A ESCHOLA PUBLICA, 1896c). Acredito que esta afirmação deva-se à 

construção e trabalho final obtido pela cartonagem, pois para a construção os alunos devem 

desenhar os quadrados, triângulos, retângulos, circunferências com perfeição de um 

geômetra para posteriormente obter o sólido geométrico.  

 As lições de modelagem, logo ao primeiro ano, já apresentam diversos conceitos que 

remetem aos saberes matemáticos, ao explicar sobre a construção do cubo, o texto de 

Alfredo Bresser, aponta como o professor deve executar os passos e explicar a seus alunos, 

de modo a obter ao fim um modelo perfeito: 

                                            
6
 O programa é oficializado pelo Decreto 248 de 26 de julho de 1894 – Approva o regimento interno 

das escolas públicas. Assinado por Bernardino de Campos, presidente do Estado de São Paulo. 
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Nesta lição devem ser observadas as mesmas prescripções da 
precedente e o mesmo methodo. Construida uma esphera, ser-lhes-á 
feita uma leve massa em um dos lados, batendo-a brandamente 
sobre a taboa, e do lado opposto uma outra igual e parallela a esta. 
Perpendiculares a estas, e oppostas duas a duas, serão feitas mais 
quatro. A continuação paciente e delicada de bater sobre a taboa, 
com o fim de fazer crescer essas seis mossas, que a principio serão 
circulares, fal-as-á, pelo encontro das suas extremidaddes, irem 
tomando a fórma de quadrados e a esphera a de cubo. Na pimeira 
lição esse cubo será certamente, imperfeito, as suas quinas não 
serão bem parallelas ou perpendiculares e os cantos principalmente, 
serão arredondados, porém, o professor paciente conseguirá, com a 
repetição deste exercício, trabalhos perfeitos (REVISTA A ESCHOLA 
PUBLICA, 1897a, p. 50-51). 

 Nas lições de dobrado, indicadas para os primeiros e segundos anos, o mestre 

fornece passos em que o aluno dobra um quadrado de papel por diversas vezes de modo a 

compor uma caixinha ou outras formas, nesses passos os termos geométricos quadrado, 

retângulo, vértice, base, diagonais, trapézio, ângulos, paralela e bissetriz são empregados o 

que ressalta a relação entre o Trabalho Manual e os saberes matemáticos, nesse caso, 

mais especificamente os saberes geométricos. 

 Os trabalhos de recorte e tecido também remetem aos saberes geométricos, os 

alunos para trançar o tecido devem primeiramente recortar tiras retangulares de papel de 

mesmo comprimento e altura, o que necessita de atenção e conhecimento da figura 

geométrica retângulo, além disso, os tecidos formam imagens geométricas que devem ser 

observadas na gravura pelo aluno e executadas ao trançar, como se observa na Figura 2:  

 
Figura 2 – Lição de tecido 

 
Fonte: REVISTA A ESCHOLA PUBLICA (1897b) 

 

 As lições de recorte têm como principal função o desenvolvimento artístico dos 

alunos, tratam-se de figuras simétricas recortadas sobre folhas de papel dobradas por 

algumas vezes. Estes recortes exigem destreza no traço prévio do desenho a ser recortado 

do papel dobrado, os alunos repetem os desenhos e cortes executados pelo professor como 
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se observa na Figura 3 que apresenta tanto o desenho do recorte, quanto o resultado final 

após o desdobramento do papel. 

 
Figura 3 – Lição de recorte 

 
Fonte: REVISTA A ESCHOLA PUBLICA (1897c) 

 

 Juntamente às lições já aqui referenciadas, o número 5 da revista de março de 1897 

apresenta ao final da edição os programas de ensino para as escolas provisórias 

preliminares e para os Grupos Escolares. O programa das escolas preliminares é delimitado 

por matérias, deste modo uma página é destinada ao programa de Trabalhos Manuais, os 

exercícios de dobramento, tecidos, modelagem, colagem, recorte e costura são divididos 

nos três anos de duração, e mesmo sendo largamente discutida a importância do ensino da 

cartonagem, este não pertence ao programa das escolas preliminares. 

 O programa destinado aos Grupos Escolares é delimitado pelas áreas do 

conhecimento: educação intellectual, educação physica e educação moral, os Trabalhos 

Manuais ocupam espaço na área de educação physica e divididos em cinco anos, 

apresentam praticamente os mesmos conteúdos apontados para as escolas preliminares, 

somente são mais extensos em exemplos e detalhes. Os exercícios de cartonagem são 

propostos neste programa, somente no quarto ano, entretanto não são delimitados os 

trabalhos a serem executados. Vale ressaltar que este programa disponível na revista A 

Eschola Publica não se trata do programa paulista de 1894, estes diferem nos anos de 

duração dos Grupos Escolares (na revista com 5 anos e em 1894 com 4 anos), no entanto a 

escrita de ambos muito se assemelha. 

 Os dois programas propostos na revista e o programa paulista de 1894 apresentam 

em comum uma seção dentro da matéria de Trabalhos Manuais destinada exclusivamente 

ao sexo feminino, trata-se das lições de costuras e bordados utilizando linhas e agulhas. 

Diferentemente das lições de tecido, em que ambos os sexos executam, devido a proposta 

de tais exercícios anteriormente apresentados, as lições de costura dedicadas as meninas 

conferem a aprendizagem de um ofício unicamente feminino. 

 Tudo indica que a presença dos Trabalhos Manuais na seção de educação physica 

se deve à relação desta matéria com a prática do aluno, nesta o aprendiz segue passos 
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orientados pelo professor, de modo a construir objetos finais, resultando em algo físico. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a matéria é prática e dinâmica, sem a destreza e 

conhecimento das formas, medidas, e noções geométricas, seria impossível que o aluno 

executasse tais trabalhos. 

 Ao observar o restante do programa, pode-se verificar a relação entre a matéria de 

Trabalhos Manuais e as matérias Forma, Geometria e Desenho, estas se interligam na 

construção do conhecimento espacial, geométrico e da habilidade intelectual e manual dos 

alunos. 

 Dois artigos de autoria de Ramon Roca7, não pertencentes à seção de Pedagogia 

Pratica, também merecem análise, são esses intitulados: “Trabalho Manual – Sua 

importância no ensino”. Tais artigos apresentam uma discussão sobre a importância e 

necessidade de instituição da matéria Trabalhos Manuais em todas as escolas, sejam elas 

de ensino primário ou secundário. Tais debates anunciados no Congresso de Trabalho 

Manual, realizado em Buenos Aires cogitam a integralização do ensino publico com “tão 

importante ramo da pedagogia pratica moderna”, os Trabalhos Manuais (REVISTA A 

ESCHOLA PUBLICA, 1896b, p. 113). 

 Ao trazer tais debates para o olhar brasileiro, o autor aponta que a revolução 

pedagógica, advinda com a Pedagogia Moderna consistiu principalmente em desenvolver as 

faculdades do educando a uma ação educadora do ensino, para isso os programas 

escolares foram alargados agregando matérias referentes as ciências físicas e naturais, 

harmonizando a educação intelectual e desenvolvendo o crescimento físico, no entanto 

estes programas não se tornaram suficientes: 

E até bem poucos annos temos vivido enganados em tão risonha 
confiança, deixando atrophiar-se na inacção as faculdades artísticas 
e creadoras da criança, que são precisamente as que determinam o 
caracter psychico individual, pois são por assim dizer, como a 
resultante de todos os outros poderes do corpo e do espírito, em sua 
applicação ao que constitue a missão do homem sobre a terra, em 
sua applicação ao trabalho (REVISTA A ESCHOLA PUBLICA, 
1896b, p. 115). 

 Ou seja, o fazer proposto pelos Trabalhos Manuais neste período do início da 

república brasileira remete à formação do futuro trabalhador, seja ao propor o ensino de 

                                            
7
 Ramon Roca Dordal nasceu em 1854 na Espanha e veio ao Brasil com 19 anos, trabalhou como 

desenhista na estrada de ferro do Rio de Janeiro e como tipógrafo no Jornal do Commercio. Em 1886 
matriculou-se na Escola Normal de São Paulo e depois de diplomado ocupou a 1ª cadeira de Itatiba e 
posteriormente tornou-se 1º diretor do Grupo Escolar Cel. “Júlio César”, lecionou na 2ª escola modelo 
de São Paulo, chamada “Escola Modelo do Carmo” como auxiliar de Alfredo Bresser por 10 anos. 
Exerceu cargo de 1º Grupo Escolar do Braz e foi colaborado ativo das revistas A Eschola Publica e 
Revista de Ensino. Foi inspetor escolar na cidade de São Paulo até 1919 e faleceu em 1938 com 84 
anos (PASQUIM, 2010, p. 3). 
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elementos de carpintaria aos meninos ou de costura às meninas, trata-se de uma marca do 

momento histórico e da importância do ensino físico, manual decorrente da Pedagogia 

Moderna que aos poucos atingia as legislações, escolas e ideários paulistas. 

 Ainda no congresso de Buenos Aires, um programa de ensino é apresentado como 

modelo, dividido em seis graus, traz o mesmo tipo de trabalhos a serem executados no 

programa aos Grupos Escolares, já comentado neste artigo, no entanto difere na finalidade 

de seu emprego.  

O programa aos Grupos escolares é mais lúdico, direcionado às crianças de forma a 

desenvolver intelectualmente, artisticamente e manualmente a criança, já o programa 

aprovado no congresso remete ao manejo de objetos e ferramentas recorrentes ao trabalho 

com madeira e ornatos, como já mencionado na fala de Roca, visa a aplicação no trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a finalidade de constituir um panorama dos saberes matemáticos difundidos 

pela matéria Trabalhos Manuais, a revista A Eschola Publica, mais especificamente as 

publicações de 1896 a 1897 contribuem largamente na criação deste cenário histórico do 

final do século XIX. 

A edição de nº 2 datada de junho de 1896 da revista profere agradecimentos a 

grande aceitação da mesma por parte do professorado, imprensa e homens eminentes do 

ensino e governo. Edições seguintes reiteram os votos de aceitação e receptividade pela 

comunidade educativa, o que indica o valor de circulação da revista. 

O corpo editorial quase que em totalidade pertencente à Escola Normal paulista, 

revela ainda que os debates e modelos de aula proferidos na revista apresentam-se de 

acordo com as pedagogias mais renovadoras à época, ou seja, a Pedagogia Moderna. 

Essa apropriação da Pedagogia Moderna pode ser observada vivamente nos textos 

de Trabalhos Manuais de Alfredo Bresser que fornecem exercícios que devem ser feitos 

com perfeição e asseio pelo aluno a partir da observação atenta dos movimentos e ordens 

do professor. Mais ainda, os exercícios e trabalhos muito necessitam dos conceitos e termos 

utilizados nas matérias de Geometria, Forma e Desenho, pois recorrem a sólidos 

geométricos e figuras planas para construção da maioria das atividades e às noções de 

ângulos e quinas para obtê-las de modo perfeito. 

A análise da revista A Eschola Publica contribui também para construir uma 

representação das finalidades atribuídas à matéria Trabalhos Manuais com relação aos 

saberes matemáticos, no período referente ao final do século XIX. É possível verificar a 
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grande relação entre os Trabalhos Manuais e o fazer do aluno que se aproxima do fazer do 

trabalho, da vida profissional. 

Esta finalidade identificada nos textos de Alfredo Bresser na seção de Pedagogia 

Pratica e de Ramon Roca com referência ao Congresso de Trabalhos Manuais em Buenos 

Aires, se complementa ao ideário da Pedagogia Moderna, e da própria finalidade atribuída 

ao curso primário nos primeiros anos da República, formar o futuro trabalhador. 
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