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RESUMO 

Este artigo apresenta os entendimentos de educadores e pedagogos brasileiros acerca de 
indicações que são reivindicadas para o ensino do Desenho como matéria escolar, com o 
propósito de compreender as finalidades de objetivo, baseado em Chervel, desse saber 
elementar e o seu papel no contexto das escolas primárias. Para isso, foram selecionadas 
as Revista de Ensino (1912) e a Revista de Educação (1939, 1943). Por demarcar períodos 
de acentuadas transformações educativas, muitas são as finalidades atribuídas ao ensino 
do Desenho. Foi possível observar que a escola e, sobretudo, a escola primária priorizava o 
aspecto educativo e menos o aspecto instrutivo. Foi unânime o discurso de que a finalidade 
do Desenho não era voltar-se para a arte, para a formação de crianças artistas. Na Revista 
de Ensino, a defesa era de que o Desenho além de desenvolver o gosto, teria como 
finalidade educar a vista e também a observação, cujo primeiro passo era a representação 
natural dos objetos simples. Já os autores da Revista de Educação, pautados nas 
observações psicológicas, defendiam uma ação mais livre por parte da criança, invertendo-
se a lógica de antes. Como auxiliar de outras matérias do curso primário, deveria ser 
ensinado, ao que tudo indica, pelo método de ensino analítico, ou seja, pela decomposição 
do todo em partes. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Este trabalho se propõe a apresentar os entendimentos de educadores e pedagogos 

brasileiros acerca das indicações que são reclamadas para o ensino do Desenho no âmbito 

das escolas primárias. Nessa empreitada e, tomando por base revistas de ensino de 

diferentes tempos e contextos, localizadas no repositório de conteúdo digital1 do GHEMAT – 

Grupo de História da Educação Matemática, visa ainda compreender as finalidades de 

objetivo2 desse saber elementar e seu papel atrelado ao contexto escolar. 

                                            
1
 Sediado na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Campus Florianópolis, este 

repositório, de domínio público, contém vasta documentação (leis, reformas, decretos, revistas, entre 
outros) sobre o ensino primário brasileiro, sob a coordenação do professor David Costa e, alimentado 
por pesquisadores de dezoito estados inseridos no projeto de âmbito do GHEMAT, intitulado “A 
constituição dos Saberes Elementares Matemáticos: a Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso 
primário em perspectiva histórico-comparativa” com financiamento do CNPq.  
2
 Adoto aqui o entendimento de Chervel (1990) sobre o que ele denomina de finalidades de objetivo. 

Para este historiador, o estudo das finalidades de ensino deve começar evidentemente pela 
exploração de textos oficiais programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, acordos, decretos, 
etc. É também necessário ao historiador, saber distinguir entre as finalidades de objetivo – aquelas 
presentes nos documentos – e as finalidades reais – aquelas realmente colocadas em prática, pois o 
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Com foco na análise dos diferentes discursos que ecoaram no Brasil durante as 

primeiras décadas do século XX e aqueles pronunciados a partir da década de 30 (também 

do século XX), veiculados em periódicos pedagógicos, será possível construir, ainda que de 

forma inicial, uma narrativa histórica – produção de uma representação sobre o passado da 

educação matemática (VALENTE, 2013) – à luz das transformações percebidas no interior 

da escola primária relativas às finalidades do Desenho.  

 Para a realização desse intento, priorizamos como “lentes” a Revista de Ensino3 

(edições de março e junho de 1912) e a Revista de Educação4 (edições de 1939 e 1943). A 

escolha dessas revistas se justifica, a princípio, por constituir a segunda etapa do projeto5 de 

âmbito maior do GHEMAT. Ao mesmo tempo, por apresentarem um razoável número de 

artigos com discussões sobre o tratamento do Desenho como um dos saberes necessários 

à educação dos anos iniciais e, depois pelo fato de que tais periódicos representam um 

importante material de suporte que abarca discursos educacionais de importantes 

educadores da época (MATHIESON, 2013). Especificamente em relação aos anos de 

publicação dessas revistas, estes se devem ao fato do alcance cronológico e que 

possibilitam adentrar nos debates que demarcaram as vagas pedagógicas de cada período. 

  

UM POUCO MAIS SOBRE A REVISTA DE ENSINO (1912) 

 A Revista de Ensino, órgão da Associação Beneficente do Professorado Público de 

São Paulo, tem seu primeiro número de edição no ano de 1902. Subsidiada pelo Governo 

do Estado6 e, de publicação bimestral7, a revista tinha, à época, como redator chefe Arnaldo 

de Oliveira Barreto, “ex-aluno da Escola Normal do Carmo8 e autor de manuais de leitura 

                                                                                                                                        
problema das finalidades de ensino é um dos mais complexos e sutis com os quais se vê confrontada 
a história do ensino. Desse modo, vale ressaltar que neste texto não buscaremos analisar as 
finalidades reais, postas em práticas no ambiente escolar, mas desvendar as finalidades de objetivo, 
isto é, aquelas presentes nos textos oficiais, nas revistas, nos livros e manuais de ensino, etc. Nesse 
sentido, nas revistas aqui consultadas foi possível identificar as finalidades de objetivo visto que elas 
não tratam do esboço de execução de tarefas escolares mas, da organização do discurso, perante a 
oficialidade presente em leis, decretos, programas. 
3
 Publicação da Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo. 

4
 Publicação do Departamento do Estado de São Paulo. 

5
 Anteriormente citado, tal projeto teve como primeira fase o levantamento de fontes oficiais. Esta 

segunda etapa tem como ênfase o estudo das revistas pedagógicas. 
6
 Entretanto, segundo Barreiros (2011) durante os anos de 1905 e 1910, a Revista comprometeu sua 

periocidade ao tentar sobreviver com recursos financeiros próprios.  
7
 A publicação bimestral ocorre até o ano de 1917, alterando-se para trimestral até seu fechamento, 

no ano de 1918 (BARREIROS, 2011). 
8
 Localizada no estado de São Paulo. 
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infantil” (BARREIROS, p.52, 2011) e como redator secretário Romão Puiggari, além dos 

chamados redatores efetivos9.  

Na apresentação que consta no número 1 da revista, datada de 1° de abril de 1902, 

ao mesmo tempo em que expõe ao público a satisfação pela publicação inicial da mesma, é 

esclarecido que a revista além de facilitar a tarefa do mestre por meio da divulgação dos 

melhores métodos e processos de ensino também ousaria em orientar o governo e os 

legisladores na elaboração das leis futuras sobre a instrução pública paulista. Com o 

propósito de alcançar o professorado, transferindo para este a principal função de executor 

das leis, a revista deixa claro que a escola é uma parcela da sociedade e que por isso,  

 

(...) o professor tem obrigação, sob o ponto de vista da honestidade, de 
contribuir com a sua observação ou com os seus estudos, para que esse 
ambiente seja o mais adequado e o mais perfeito para a formação do 
espírito e do caráter daqueles que vão dirigir ou constituir a sociedade de 
amanhã (REVISTA DE ENSINO, 1902, p.5).  

 
 

As informações veiculadas por esse periódico vão desde a análise das temáticas 

referentes às “Questões gerais”, até as questões de cunho mais pontuais e que se dirigem à 

Pedagogia Prática do professor (tais como, o ensino da língua portuguesa, da matemática, 

da história, da literatura infantil, da música, do ensino militar, da educação física etc.). Na 

opinião de Catani (1996) esses estudos não pretendiam esboçar quadros exaustivos ou 

interpretações únicas e acabadas sobre esses interesses do ensino, mas constituir “material 

extremamente útil para dar a conhecer representações, práticas e produções que informam 

a pedagogia das disciplinas escolares em diversos momentos, e como tal devem ser 

trabalhados e utilizados” (CATANI, 1996, p.126).  

Editada e revisada por nomes reconhecidos na educação, ex-normalistas da Escola 

Normal do Carmo, autores de compêndios e de manuais que foram utilizados nos Grupos 

Escolares (BARREIROS, 2011) tal revista dava visibilidade às opiniões e aos assuntos que 

mais interessavam ao contexto da época.  

Para o historiador François Sirinelli, estudioso da história política, cultural e 

intelectual francesa, entre as estruturas mais elementares de sociabilidade, as revistas 

exercem papel importante. Ao mesmo tempo em que se revelam como um observatório de 

primeiro plano da sociabilidade de microcosmos intelectuais, também adquirem um lugar 

precioso para a análise do movimento no campo das ideias. Além de conferirem uma 

                                            
9
 São eles: Joaquim Luiz de Brito, João Pinto e Silva, João Lourenço Rodrigues, Alfredo Bresser da 

Silveira, Emílio Mario Arantes, Ramon Roca Dordal e João Chrysostomo B. dos Reis Junior.  
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estrutura ao campo intelectual por meio de forças antagônicas de adesão e de exclusão 

(amizades, influências e, por outro lado os debates suscitados e as cisões provenientes), 

uma revista “é antes de tudo um lugar de fermentação intelectual e de relação afetiva (...) 

viveiro e espaço de sociabilidade” (SIRINELLI, 2003, p.249). Os outros meios que o autor 

intitula como estruturas de sociabilidade são os manifestos e abaixo-assinados.  

Ainda segundo ele, tais estruturas de sociabilidade variam, naturalmente, com as 

épocas e os subgrupos de intelectuais10 estudados. Porém, vale ressaltar, que para este 

texto não é nossa intenção, ao menos nessas revistas, construir a definição de um 

intelectual a partir de seus personagens, do ponto de vista sirinelliano, nem tão pouco 

caracterizar e analisar as relações sociais que foram estabelecidas no interior desta revista 

por seus redatores. Neste momento, busca-se a partir do exame a tal revista familiarizar-se 

com os discursos desses professores/educadores11 na tentativa de identificar os 

entendimentos que foram evidenciados na defesa do Desenho como matéria escolar. É 

nisso que deteremos nossa atenção adiante. 

 

O ENSINO E AS FINALIDADES DO DESENHO NA ESCOLA PRIMÁRIA PELA 

“LENTE” DA REVISTA DE ENSINO (1912) 

Para a “nova escola” que surgia o ensino do Desenho deveria ser posto em prática, 

nos diferentes estabelecimentos de ensino primário, de acordo com o método preconizado e 

propagado por grandes intelectuais da época experts no assunto. 

Em conferência realizada na Escola Normal de Piracicaba, em 1911, Benedito Maria 

Tolosa12 reafirma tal posicionamento da seguinte maneira: “o que a necessidade atual está 

reclamando é o esclarecimento do como se deve e se pode traduzir na prática o 

                                            
10

 Sobre esta temática consultar: “Les intellectuels en France: de l’affaire Dreyfus à nous jours (Ory; 
Sirinelli, 2008) e “Le hasard ou la nécessité? Une histoire em chantier: l’histoire des intellectuels 
(Sirinelli, 1986). 
11

 Vale ressaltar que na pesquisa de doutoramento que desenvolvemos (em andamento e com 
previsão de término em 2017) provisoriamente intitulada “Intelectuais e o ensino primário no Brasil: o 
papel do Desenho e da Geometria como matérias escolares, 1890-1950” buscamos analisar o 
discurso dos intelectuais da educação brasileira acerca das finalidades de objetivo visando o ensino 
dos saberes Desenho e Geometria para os anos iniciais escolares. Nesse sentido, tal artigo se 
articula a esta produção maior pelo fato de que partindo da definição de intelectual que é dada por 
Sirinelli (2003), como sendo de duas acepções, “uma ampla e sociocultural, englobando os criadores 
e os ‘mediadores’ culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento. No primeiro 
caso, estão abrangidos tanto o jornalista como o escritor, o professor secundário como o erudito [...]” 
(SIRINELLI, 2003, p.242), considera-se o professor também como um intelectual criador ou mediador 
em potencial, em outros casos, receptores de cultura. 
12

 Foi professor, diretor e inspetor de ensino pelo Estado de São Paulo, lugar também de nascimento. 
Formou-se pela Escola Modelo Caetano de Campos e já, na década de 1890, consolidava seu 
prestígio como grande representante da geração de normalistas republicanos, chegando, inclusive, a 
trabalhar com o professor Oscar Thompson. Foi também fundador de alguns grupos escolares, a 
exemplo do Grupo escolar Dr. Augusto Reis.  
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ensinamento dos grandes pensadores para o desenvolvimento da escola primária, e para 

torná-la apta a sua grande missão educativa” (REVISTA DE ENSINO, 1912a, p. 19-20). 

Para ele, de modo geral, a escola deveria preocupar-se com o seu papel eminentemente 

educador tomando o ensino como meio e não um fim em si mesmo. Assim relata: 

 

Está aceito por todos os pedagogistas que a escola não tem por missão 
somente instruir crianças, incutindo-lhes nos tenros espíritos uma erudição 
vasta, inassimilável e ineficaz. O fim da educação, sendo o desenvolvimento 
harmônico de todas as forças da natureza humana para adaptar os 
indivíduos a um fim social, deve naturalmente ser, e, realmente o é, 
auxiliado por uma certa soma de noções instrutivas, não se perdendo, 
porém, de vista que a instrução deve ser considerada apenas como um 
mero auxiliar da educação e não como um fim a atingir (REVISTA DE 
ENSINO, 1912, p.20). 

 

 Do exposto, nota-se claramente que a finalidade da educação era adaptar o 

indivíduo para o meio social do qual ele faz parte. Vê-se também a necessidade de dar à 

escola um caráter educador, ultrapassando a questão meramente instrutiva, a qual baseava-

se numa erudição vasta, mas ao mesmo tempo, ineficaz, com vistas ao treinamento de 

atividades repetitivas e mecânicas. Ao que parece, a educação é entendida, neste sentido, 

como a responsável pela formação completa do indivíduo, aquela que prepara à criança 

para um fim social, prático, completo do ser. No entanto, a compreensão de cada um destes 

termos pode variar de acordo com diferentes filosofias e pontos de vistas isolados13. Para a 

historiadora Rosa Fátima, a diferenciação entre educar e instruir14 não era simples questão 

de significação de palavras. 

 

Ela reportava a uma clara concepção de ensino – educar pressupunha um 
compromisso com a formação integral da criança que ia muito além da 
simples transmissão de conhecimentos úteis dados pela instrução e 
implicava essencialmente a formação do caráter mediante a aprendizagem 
da disciplina social – obediência, asseio, ordem, pontualidade, amor ao 
trabalho, honestidade, respeitos às autoridades – virtudes morais e valores 
cívico-patrióticos, necessários à formação do espírito de nacionalidade 
(SOUZA, p. 02, 2004). 

 

                                            
13

 Uma discussão interessante e mais profunda, neste sentido, pode ser vista no livro “La notion de 
savoir élémentaire à l’école: doctrines et enjeux” do francês Alain Trouvé, no qual o autor faz um 
resgate histórico das raízes que remontam à noção de saber elementar do ponto de vista da escola 
primária, a partir das teorias filosóficas e psicológicas. E, é justamente nesse primoroso e intenso 
debate que o autor apresenta referências sobre o educar e o instruir de acordo com cada tempo, 
exigência pedagógica e autor tomados. Em outras palavras, a defesa por cada uma delas mudou 
significativamente no tempo. 
14

 Para uma discussão sobre o caráter etimológico destes verbos, ver Barbosa Lima et al (2006). 
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E, no caso das crianças que são confiadas à escola pública primária, seguia o 

mesmo modelo? Para esse caso, ele responde. 

 

A escola primária, por um engano inexplicável, tentaram dar um caráter 
excessivamente erudito, exigindo dela para seus alunos uma larga soma de 
conhecimentos, inassimiláveis no fugaz período de 4 anos letivos, em vez 
de – o que seria mais razoável, - pedir-lhe apenas uma dose necessária de 
instrução, tanto quanto bastasse como proveitoso auxiliar para o 
desdobramento de uma educação integral dos alunos que lhe são confiados 
(REVISTA DE ENSINO, 1912a, p.21). 

 Há nesse trecho uma similitude com o que foi apontado anteriormente. Entretanto, 

algo mais é revelado. Trata-se da crítica exacerbada ao quantitativo de conhecimentos 

dados no rápido período de tempo15 ofertado. Nisso, reside o caráter instrutivo do ensino, ou 

seja, a sua ênfase nos conteúdos. Essa mesma observação fez Puiggari em 1902. Segundo 

ele, já era tempo de abandonar o período romântico da organização do ensino para entrar 

definitivamente na marcha da sistematização escolar. Em defesa da máxima “sem um bom 

programa não há boa escola” (REVISTA DE ENSINO, 1902, p.14) reivindicava a dosagem 

de cada matéria de modo a limitar os programas de ensino, bem como, a necessidade de 

estabelecer um desenvolvimento paralelo nas matérias correlativas. Nesse sentido, que 

lugar ocupava o Desenho?  

 Antes de responder tal questionamento é válido registrar que além da concordância 

relativa a questão dos programas, Tolosa e Puiggari foram unânimes em afirmar que a 

escola pública primária deveria ser eminentemente educadora e dirigir-se aos aspectos 

físico, intelectual e moral da criança, de formação do caráter. “A escola tem de preparar as 

crianças para serem homens. O homem, porém, só é completo, quando possui espírito, 

coração e caráter” (REVISTA DE ENSINO, 1912a, p. 23). Desse modo, como então era 

visto o ensino do Desenho numa escola primária que reclamava mais educação e menos 

instrução? Seria pelo viés de formação pela tríade (física, intelectual e moral e de caráter) 

ou pela defesa da via lógica conteudista? 

 Para Ramon Roca, a habilidade de desenhar precisava ser adquirida pelo aluno, 

como preparo indispensável para qualquer ofício, arte ou ramo de conhecimentos a que 

viesse realizar e dedicar-se posteriormente. Vê-se, portanto, uma primeira característica do 

Desenho, que ao que tudo indica, estava ali para atender “às finalidades de modernização 

do país e de formação das camadas populares; conteúdos que correspondessem ao 

                                            
15

 Vale ressaltar que neste período vigorava o programa de ensino dos grupos escolares e escolas 
modelo aprovado pelo decreto de n.1281, de 24 de abril de 1905, com as matérias escolares 
ofertadas em quatros anos.  
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princípio da educação integral e fossem atestados pelos países mais civilizados” (SOUZA, 

2000, p.16). 

 De modo mais específico e próximo à realidade escolar, o Desenho tinha como 

principal fim educar a vista, “habituando a ver com justeza e representar com facilidade o 

objeto visto” (REVISTA DE ENSINO, 1912b, p.68). Nesse sentido, o processo começaria na 

presença de modelos simples cujas dimensões adaptassem bem ao papel utilizado para o 

desenho. A ideia era a representação desses objetos de maneira mais primitiva, pois não 

era exigido dos alunos uma perfeição no desenho, a realização de um “bonito quadro”, visto 

que “sendo o desenho considerado como arte, não é dado que as crianças sejam já artistas” 

(REVISTA DE ENSINO, 1912b, p.61, grifos no original), o que demandaria um dom especial 

ou uma vocação espontânea. Havia nesse momento uma confusão entre arte e desenho, 

todavia, ressaltava: 

 

Alcançando isto, parece que teremos obtido o que é possível na escola 
primária, despertando na criança a sua vocação, ou quando menos, 
começando a fazer a sua educação, ensinando-lhe a observar, a ver os 
objetos nas suas dimensões e disposição, facilitando-lhe o modo de os 
representar (REVISTA DE ENSINO, 1912b, p. 63-64, grifo no original).  

 
 Por esta citação, nota-se que o Desenho não só educava a observação mas também 

ajudava o sentido da visão, proporcionando à criança a tarefa de cuidadosamente verificar 

as miudezas de detalhes e os possíveis contornos que tinha para esboçar. Há nisso, o que o 

autor designa como um processo de metodização racional e lógica marcada pelos passos a 

seguir, “do simples, para o composto, do fácil ao mais complicado” (REVISTA DE ENSINO, 

1912b, p.64). Ao que tudo indica, aparece aí a abordagem indutiva fundamentada no 

método de ensino intuitivo ou lições de coisas. Certa ênfase é apresenta em Memorial sobre 

o ensino público do estado de São Paulo na Revista de Ensino de 1904 por Hippolyto Pujol 

na qual afirma: 

 

O ensino nas escolas de S. Paulo é ministrado segundo os processos 
intuitivos. As lições são empíricas e concretas e encaminhadas de modo 
que as faculdades dos alunos sejam provocadas a desenvolvimento gradual 
e harmônico. Principalmente a faculdade de observação é a que os 
professores paulistas, de acordo com a pedagogia moderna, mais procuram 
desenvolver, fazendo os alunos adquirirem pela intuição o conhecimento 
direto e imediato das coisas (REVISTA DE ENSINO, 1904, p.553, grifos 
nossos). 

 
 Tal pedagogia moderna baseada, principalmente, nos estudos do suíço Pestalozzi, é 

vista por Carvalho (2000) como uma pedagogia estruturada “sobre o primado da visibilidade, 
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propondo-se como arte cujo segredo é a boa imitação de modelos” (CARVALHO, 2000, p. 

111, grifo da autora). 

A marcha dessa ação seria então assim, mais ou menos, realizada: 

 

Não se dará um exercício de redução ou aumento senão depois que o aluno 
tiver vencido facilmente os primeiros exercícios, e quando estiver apto a 
fazer ideia de relatividade, podendo, por assim dizer, desenhar de memória. 
A análise do objeto a representar, isto é, a sua cuidadosa observação por 
parte dos alunos é sempre necessária, mesmo que o objeto tenha de ser 
representado em tamanho natural (REVISTA DE ENSINO, 1912b, p.68). 

 

 Há nessa passagem a ideia de graduação de nível. O aluno só passa para a etapa 

seguinte quando for capaz de esboçar e representar outros objetos – coisas e animais - 

mais complicados e que exigem da atenção e confiança dele, de modo a dar uma “ideia da 

coisa representada, e com a elegância possível, começando a determinar o claro-escuro, 

isto é, dar vida à coisa representada, último passo na escola primária” (REVISTA DE 

ENSINO, 1912b, p.67, grifos no original).  

 No entanto, para chegar a tal fase, tudo isso passava pela elaboração de dois tipos 

de desenho: o natural e o de memória. O ensino do desenho natural tinha como finalidade a 

representação da coisa ou objeto visto. Nesse caso, dava-se um modelo (exemplo, uma 

fruta) e a cópia do natural ocorria quando o aluno conseguia representá-lo em seu tamanho 

aproximado ou equivalente a isso. Para a escolha desses objetos, Ramon Roca16 sugeria 

aos professores seguir uma ordem comum, ou seja, separá-los, por exemplo, por objetos 

diversos, objetos usuais com arestas e faces retas ou curvas não simétricas, pequenos 

objetos com arestas ou linhas retas e curvas etc. Nisso, além de estarem trabalhando e 

coordenando os movimentos da mão, treinavam-na para o desenho de elementos 

geométricos específicos.  

 O aperfeiçoamento desta técnica vem com o desenho de memória, conforme 

explicitado na citação anterior. Por ser um pouco mais difícil, já que exige dos alunos uma 

paciência e observação constantes, recomenda Roca que o mestre determine os limites ou 

o campo de atuação no qual eles possam exercitar-se. Nesses encaminhamentos, verifica-

se também um papel atribuído ao professor. É ele o responsável por apresentar os modelos 

                                            
16

 Ramon Roca Dordal (1854-1938) é de origem espanhola. Mudou-se para o Brasil, aos 19 anos, e 
trabalhou durante dez anos na cidade do Rio de Janeiro como desenhista de estrada de ferro e 
tipografo do Jornal do Commercio. Diplomou-se na Escola Normal de São Paulo e na década de 80, 
do século XX, lecionou na Escola Modelo do Carmo, onde permaneceu por volta de 10 anos. Foi 
diretor do 1º Grupo Escolar do Braz, colaborador da Revista Eschola Publica e redator oficial da 
Revista de Ensino (PASQUIM, 2010), na qual é autor dos seguintes artigos: “Em classe e para 
classe. O ensino de desenho – Observações gerais – Método e processos” e “A nova escola. O 
ensino precisa ser intuitivo e também utilitário”, ambos da Revista de Ensino (edições n. 1 e 2, 1912).  
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que serão desenhados, ensaiar e executar os desenhos que são solicitados em classe, 

esperar o momento adequado para entrega do papel no qual é executado o desenho, 

animar os alunos, caminhar entre as bancas, verificar, indicar e julgar o trabalho executado 

pelos seus alunos. Ao que parece, pela maioria dos verbos utilizados, tais papeis designam 

uma atividade centrada mais no mestre do que no aluno que emprega sua observação e 

percepção sensível no ensaio, execução e realização da tarefa solicitada. Serão esses 

papeis redefinidos a partir das novas configurações e estratégias que se difundem durante 

as décadas de 30 e 40 do século XX circuladas em revistas da época? 

 A conclusão a que chegou Roca em relação ao papel da escola primária foi de que 

ela não tem como finalidade apresentar crianças prodígio mas, “educar e desenvolver todas 

as faculdades, aconselhando e guiando os fortes, animando e encorajando os fracos” 

(REVISTA DE ENSINO, 1912b, p.71).  

 Já em relação ao ensino do Desenho foi enfático. 

 

Na escola primária, o desenho, não tem por fim formar artistas ou 
apresentar obras de arte. Tal intuito é quimérico e absurdo. A escola 
primária deve concorrer para aperfeiçoar os sentidos da criança, 
despertando-lhe a atenção para as coisas que as rodeiam, encaminhando-a 
na aquisição dos conhecimentos e na formação da vontade. O desenho 
vem desenvolver-lhe o gosto e educar-lhe a vista (REVISTA DE ENSINO, 
1912b, p.71, grifos do autor).  

  

 Claramente, para o supracitado autor, a escola não deve visar que o ensino do 

Desenho seja confundido com arte. Não está no script dessa escola que os alunos tornem-

se artistas ou muito menos profundos conhecedores da técnica da arte. Interessa que o 

ensino seja utilitário “que prepare o aluno para o meio em que ele tem de agir, em que 

precisa exercer sua atividade, em que há de ser um elemento de prosperidade” (REVISTA 

DE ENSINO, 1912c, p.53, grifo do autor).  

 Por último, Roca considera que o Desenho realizado pelas crianças de primeiro ano 

deve ser visto como uma forma de exercício recreativo e relaxante. E que a partir do terceiro 

e quarto anos é de esperar que se consiga alguma coisa, mesmo com a desvantagem para 

o educando produzida pelos métodos atuais empregados. Tal crítica refere-se ao método de 

ensino intuitivo que mesmo sendo visto por ele como o único capaz de garantir progressos e 

resultados satisfatórios, continua em grande parte, a fazer um ensino que representa 

trabalho e, que ao invés de priorizar o ensino dos fatos e circunstâncias relacionadas com a 

vida da criança, o mestre explica-lhes coisas muito alheias e às vezes incompreensíveis. 

Assim, a “nova escola” almejada por Roca deveria ser “querida”, atraente e profícua na qual 

o professor teria de realizar a maior parte do trabalho, preparando, por meio da instrução e 
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da educação, a criança para a vida real, social, moral e crescimento para a mais completa 

vida física. Um discurso próximo àquele proferido por Tolosa em que salienta a importante 

faceta do mestre caracterizando-o como o elemento capital da escola, a alma que deveria 

animar vigorosamente o ensino escolar transformando as crianças em homens ativos e 

aptos para a vida social, para a realização de atividades cidadãs integralmente educativas. 

 

AS FINALIDADES DO ENSINO DO DESENHO E A FUNÇÃO DA ESCOLA 

PRIMÁRIA PELA LENTE DA REVISTA DE EDUCAÇÃO (1939, 1943) 

 A partir da década de 20 novos ventos sopram a favor da escola primária. Muitos são 

os sinais de que os modelos pedagógicos que vinham delimitando as iniciativas de 

institucionalização da escola primária no Brasil perdem o “fôlego”, por conta de 

deslocamentos teóricos e doutrinários que passam a reconstruir o cenário educacional, 

sobretudo, o cenário paulista (CARVALHO, 2000). Nesse movimento de tentativa de 

legitimação do saber pedagógico como modelo a ser adotado, surgem reformas, diferentes 

práticas escolares e discursos que tiveram como objetivo colocar em ação tudo aquilo que 

estava posto e que era teoricamente recomendado. Exemplos disso foi a Reforma Sampaio 

Dória17, ocorrida em São Paulo no ano de 1920 e o papel assumido por Lourenço Filho18 na 

frente da Diretoria Geral da Instrução Pública paulista em 1930, além de outros movimentos 

paralelos a esses. 

Será então, no período da chamada Pedagogia da Escola Nova19, a qual fazia forte 

apelo para o olhar do corpo infantil da criança e do potencial educativo de novas 

modalidades de organização do tempo e do espaço escolares, que configura-se uma(s) 

nova(s) finalidade(s) para o ensino do Desenho, diferentemente daquela(s) que foi(foram) 

defendida(s) por representantes da Revista de Ensino (1912)? Na busca pela resposta, 

tomaremos aqui, o caso da Revista de Educação20, edições de 1939 e 1943.  

 

O QUE DIZEM TAIS REVISTAS? 

                                            
17

 Tal reforma provocou “desconforto” naqueles republicanos defensores dos velhos padrões de 
pensamento referentes à instrução primária. 
18

 No final desse mesmo ano, o próprio Lourenço solicita às escolas que elaborem seus programas 
para o ano de 1931 levando em consideração os estudos da psicologia infantil com os da 
organização escolar, devendo ao professor moldar o programa ao seu meio e aos grupos de alunos 
(SOUZA, 2009). 
19

 Adoto aqui o termo utilizado pela historiadora Martha Carvalho. 
20

 Para mais informações sobre tal revista, consultar o trabalho realizado por Mello (2007). 
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“O desenho na escola primária” é o título do trabalho de autoria de José Benedito 

Madureira21 publicado na Revista de Educação de 1939. Nesse estudo, o autor, sob o 

impacto dos novos interesses da escola, mostra claramente as principais finalidades do 

Desenho. De pronto, o autor ressalta, tomando para si as observações psicológicas como 

referência, que não se deve impor às crianças que iniciem o curso primário reproduzindo 

formas comuns, embora sejam estas consideradas as mais fáceis de serem representadas e 

as que elas já são habituadas a fazer, a seu bel prazer. Para ele, um primeiro passo 

consiste em “deixá-la rabiscar livremente o que a sua imaginação ditar, pois que assim 

procedendo, ter-se-ão desenvolvido, em breve, as suas faculdades motoras, de imaginação 

e observação” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1939, p.74). Convém que haja liberdade de 

escolha. Essa fase é a chamada fase dos desenhos espontâneos. Somente depois que a 

curiosidade da criança voltar-se naturalmente ao estudo natural é o que mestre deve 

escolher os primeiros modelos, simples, de fáceis contornos, ao alcance da classe, como 

folhas, frutas, flores, objetos usuais.  

Neste pequeno trecho percebe-se nitidamente a questão da influência da psicologia 

na determinação dos principais passos da atividade escolar da criança. Herança do modelo 

atual que é fundada sobre bases científicas, “concebida nos marcos da ciência produzida 

como reação de crítica psicológica às velhas ideias” (CARVALHO, 2002, p.402, grifos da 

autora). Em outras palavras, buscava “evidenciar a diferença entre a concepção de atividade 

da criança [...] e a nova concepção acerca da atividade infantil, expressão das modernas 

tendências filosóficas e fundada nos avanços da psicologia” (CARVALHO, 2002, p.402). 

Outra questão central também evidenciada refere-se ao aguçamento da curiosidade na 

criança e o papel do professor. 

Tocando o discurso, Madureira afirma que a imperfeição dos desenhos não é o que 

interessa mas sim, a expressão que é dada ao desenho infantil através de manifestações 

gráficas representadas pelas linhas retas, curvas, figuras geométricas etc. Resume: “O 

desenho em si, é uma síntese, um todo, um conjunto [...] Do todo para as partes, do 

conjunto para as minúcias, do esboço para os pormenores, eis indicada a marcha a seguir 

no estudo da natureza” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1939, p.74). Nota-se aqui, ao que 

parece, uma defesa do ensino do Desenho por meio do método analítico22 bastante 

difundido, na história da alfabetização brasileira, pelo educador João Köpke e, utilizado no 

ensino da leitura. A ideia consiste, de maneira resumida, em abandonar o método da 

silabação e priorizar como ponto de partida o todo (discurso, por exemplo, sob a forma de 

                                            
21

 “Inspetor, em comissão, do Ensino Secundário e Normal” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1939, p.74), 
conforme apresentado em seu artigo. 
22

 Algo bastante evidenciado no livro de Alain Trouvé (2008). 
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conto) para chegar às partes (as palavras e seus elementos). Caracteriza-se pela 

decomposição de algo que é complexo em elementos simples, constitutivos. No caso do 

Desenho e, em particular dos saberes matemáticos primários, como tal método foi pensado 

e operacionalizado? Enquanto não temos resposta, em face da necessidade de elaborarmos 

um estudo mais detalhado, seguimos apontando as finalidades do Desenho neste artigo.  

 Vê-se ainda que o Desenho, além de ser tomado como auxiliar do ensino de todas 

as disciplinas do programa primário, figura como meio de expressão concreta do 

aprendizado. A seguir, são apresentadas algumas recomendações: 

 

Colocá-lo como matéria à parte, sem que se readapte ou se ajuste às 
situações reais do ensino; fazer a criança desenhar, com o fim de torná-la, 
amanhã, desenhista; organizar uma série de modelos, na ordem crescente 
das dificuldades, sem que estes desenhos se relacionem com a atualidade 
das lições, e dá-los aos alunos, para que os copiem, é fugir à real finalidade 
do desenho no curso elementar. É cometer um erro imperdoável e 
incompatível com a nossa evolução pedagógica [...] A finalidade do desenho 
na escola primária é, sobretudo, educativa (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 
1939, p.75). 

Compartilha dessa mesma ideia a professora Adjunta do 5º Grupo Escolar de 

Ribeirão Preto, Urbana ABS. Para ela, longe de ser um trabalho puramente mecânico, o 

Desenho é “operação mental e analítica eminentemente educativa na escola” (REVISTA DE 

EDUCAÇÃO, 1943, p.71). Também aponta que não é finalidade do Desenho na escola 

primária formar artistas. O interessante é encará-lo como linguagem e não como arte. Nesse 

aspecto, aponta que as figuras em traços rápidos (desenho pedagógico) constituem um 

excelente auxiliar de ensino. Nessa caracterização, há também espaço para a defesa da 

utilização do Desenho em diferentes matérias. Por exemplo,  

 

Na aula de cálculos, o mestre explica, desenhando objetos (frutas, 
pássaros, crianças, disputando fatias de bolo, árvores, etc.) (...) Na 
geometria, a criança desenhando aprende a combinar as diferentes figuras 
geométricas, formando estrelas, ladrilhos, rosáceas, animais, etc. (...) Na 
confecção de trabalhos manuais, aproveitam-se também os desenhos das 
crianças (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1943, p.72, grifos nossos).  

 
Outra questão aparente em seu artigo é a sinalização do desenho de memória, 

observação do modelo fora da escola e, a cópia de estampa. Sobre essa última, expressa-

se extremamente contrária e, justifica: “será um criminoso o professor que cuidadosamente 

não combater essa tendência, esse nosso fraco de admirarmos e copiarmos muito o que é 

exótico, desprezando as nossas coisas” (REVISTA DE EDUCAÇÃO, 1943, p.73). Nesse 

caso, revelava-se para ela uma falta de patriotismo grave.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste artigo buscou-se identificar quais entendimentos tiveram educadores e 

pedagogos brasileiros acerca das finalidades do ensino do Desenho na escola primária. 

Para isso, foram tomados os discursos de importantes personagens que se ocuparam dessa 

temática e que por meio da imprensa periódica divulgaram seus trabalhos com o propósito 

de dar visibilidade e sistematizar as informações das quais eram propagadores. 

 Valendo-se das Revista de Ensino (1912) e da Revista de Educação (1939, 1943), 

ambas do Estado de São Paulo, notou-se que são muitas as finalidades de objetivo 

atribuídas ao ensino do Desenho. Passando por diferentes espaços e tempos – vaga 

intuitiva e escolanovista - foi possível observar que a escola e, sobretudo, a escola primária 

deveria priorizar o aspecto educativo e menos o aspecto instrutivo. Nesse sentido, buscava 

preparar a criança para o meio social, para as atividades posteriores à vida escolar, ou seja, 

para torná-lo homem, cidadão futuro. 

 Outro discurso unânime, presente nas duas revistas, remete-se à não exigência por 

parte dos mestres da construção de desenhos perfeitos ou belos, já que o desenho infantil 

não tinha por finalidade formar crianças artistas ou criar obras de arte magistrais. De certo 

modo, não era função apresentar crianças prodígios, nem criança desenhista. A ideia era 

encarar o Desenho como linguagem, não como arte. Entretanto, há algumas diferenças. 

 Para os representantes da Revista de Ensino (1912), o Desenho além de desenvolver 

o gosto, teria como finalidade educar a vista e também a observação por meio, inicialmente, 

de modelos simples apresentados pelos professores e colocados em ponto visível a todos. 

Nesse caso, dava-se o primeiro passo a partir do desenho ao natural e, posteriormente, ao 

desenho de memória. Existia um processo de graduação de aprendizagem no qual o 

professor exercia um papel muito expressivo durante o encaminhamento das atividades. 

 Já em relação aos apontamentos dos autores da Revista de Educação (1939,1943) 

nota-se que, diferentemente do movimento anterior, era dada uma certa liberdade para que a 

criança pudesse escolher os primeiros desenhos a realizar, denominados de desenhos 

espontâneos. Tal possibilidade era justificada pela influência das observações psicológicas 

que, nesse momento, caracterizavam melhor a infância, por meio de experimentações em 

laboratórios, da realização de testes psicológicos e pedagógicos, buscando a classificação 

dos alunos de forma homogênea dando a escola primária um caráter mais social e de base 

científica. Nesse caso, tanto o papel do aluno quanto do mestre já denota algumas variações. 

Mais ainda, o Desenho era tido como um meio de expressão concreta do aprendizado e, 

auxiliar ao ensino de todas as disciplinas do curso primário. Esse mesmo Desenho deveria 

ser, ao que tudo indica, ensinado por meio do método de ensino analítico, isto é, partir do 
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todo para as partes, num processo de decomposição. Algo extremamente inovador para esse 

período e que, por isso, defende-se aqui um estudo mais aprofundado.   
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