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Resumo: Neste artigo são apresentados resultados parciais que vêm sendo desenvolvidos pela realização de uma
pesquisa de doutoramento em andamento. Tomando como ponto de partida a pesquisa efetuada por Valente (2016),
este texto buscou responder a seguinte questão: que concepção sobre o saber Desenho do curso primário foi possível
identificar a partir do exame aos programas de ensino de São Paulo dos anos de 1905, 1921, 1918 e 1925 O estudo
está pautado nas referências vindas da história cultural (CHARTIER, 1990). Os resultados mostram que o ensino do
Desenho foi encarado nesses programas como uma rubrica de rudimentos.

Résumé: Dans cet article sont présentés les résultats partiels qui ont été obtenus pour la réalisation d&39;une
recherche doctorale en cours. Prenant comme point de départ l&39;enquête menée par Valente (2016), ce texte a
cherché à répondre à la question suivante: quelle conception du savoir Dessin de l’école primaire était possible
d’identifier à partir de l&39;examen aux programmes d’enseignement de São Paulo des années 1905, 1921 et 1925
L&39;étude adopte les cadres venant des références théorique de l&39;histoire culturelle (CHARTIER, 1990). Les
résultats montrent que l&39;enseignement du Dessin a été vu dans ces programmes comme des rudiments.

Introdução

Este texto ateve-se à análise de organização do Desenho no curso primário paulista. Dessa forma, buscou identificar
por meio das propostas de programas de ensino elaboradas pelo Estado de São Paulo que concepção adquiriu o
saber Desenho ao longo do tempo. Foram tomados como pressupostos teórico-metodológicos para a análise, os
estudos de Chervel (1990) para o entendimento de finalidades escolares e as contribuições de Trouvé (2008, 2010)
acerca do par elementar/rudimentar. Buscar-se-á mostrar que o Desenho, enquanto um dos saberes fundamentais do
curso primário deste Estado, foi encarado como uma rubrica de rudimentos.

A importância das finalidades
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Em artigo sobre a matemática presente nos primeiros anos escolares, Valente (2016) inicia sua discussão
questionando a ideia do senso comum de considerar os saberes elementares matemáticos como os passos iniciais
para a aprendizagem desta disciplina. Ademais, de considerar a matemática dos primeiros anos escolares como
sendo prioritariamente uma matemática elementar.

Ao interrogar tal forma de pensamento, este autor mostra que os saberes elementares matemáticos, longe de
permanecerem invariáveis, sofrem mudanças ao longo do tempo face aos diferentes movimentos pedagógicos da
época. É no interior desses movimentos que há, segundo ele “diferentes modos de conceber a escola, as suas
finalidades, a maneira de conduzir o ensino, o modo de avaliar a aprendizagem” (VALENTE, 2016, p. 35, grifos meus).
Sem dúvidas, além destes movimentos serem carregados de finalidades próprias, essas mesmas finalidades dizem
muito sobre as justificativas para o ensino de determinado saber.

Neste sentido, uma contribuição importante para este texto refere-se ao estudo de Chervel (1990). Na opinião desse
historiador, relativo às finalidades escolares, a instituição escolar é, em cada época, tributária de um complexo de
objetivos que se entrelaçam e se combinam numa proporção bastante delicada. Organizar, classificar e identificar
esses objetivos ou essas finalidades é uma das tarefas do historiador das disciplinas escolares. Distribuindo-as em
duas grandes categorias: as finalidades de objetivo (presentes no campo teórico) e as finalidades reais (colocadas em
prática pela escola e pensadas a partir das finalidades de objetivo), o autor esclarece que o seu estudo “deve ser
conduzido simultaneamente sobre os dois planos, [...], a dos objetivos fixados e da realidade pedagógica” (CHERVEL,
1990, p. 191). No entanto, para este texto optamos pela análise das finalidades de objetivo por conta dos documentos
tomados para análise.

Esse mesmo autor é ainda usado para justificar a escolha pelos programas de ensino. De acordo com ele, para uma
primeira investigação dessas finalidades é sugerido a exploração de um corpus documental composto de textos
oficiais programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, ou seja, com tudo aquilo que o historiador/pesquisador
dispõe para realizar o seu trabalho, de modo a poder dar solução à sua problemática de pesquisa. Assim, como nos
adverte Chervel (1990), as justificativas oficiais são o primeiro caminho para a investigação de qualquer tema.

Portanto, as diferentes finalidades que são atribuídas à escola e, especificamente, ao ensino de determinada matéria
escolar, como o caso aqui do saber Desenho, podem ser analisadas sob a ótica da concepção elementar/rudimentar.
Desse modo, caberia, antes de evidenciar as transformações das finalidades do Desenho identificadas pela análise
dos programas de ensino de São Paulo, uma caracterização dessas duas categorias. Tal caracterização é tomada dos
estudos de Alain Trouvé (2008, 2010).

O elementar e o rudimentar como ferramentas teóricas para pensar as finalidades do ensino do Desenho

Considerada, então, essa perspectiva, um estudo que faz referência a noção de saber elementar do ponto de vista
filosófico e pedagógico foi desenvolvido por Alain Trouvé (2008, 2010). Resultado da sua tese de doutorado, seu
estudo (TROUVÉ, 2008) vai de encontro ao senso comum pedagógico de pensar a noção de saber elementar ausente
de problematização. Esse olhar não problematizado pode levar à naturalização de componentes importantes do saber
escolar. No risco, por exemplo, de tomar-se a ideia de que tudo que é simples é elementar, deixando de ser
questionando, por exemplo, “por quem e em relação ao que este simples é simples” (TROUVÉ, 2008, p. 07). Também
há nisso um ingrediente fundamental que passa despercebido: o tempo, pois, coisas que podem ser consideradas
como elementares, digamos, primeiras e fundamentais num dado movimento pedagógico, podem sofrer
transformações noutro.

Assim, na síntese elaborada por Michel Fabre está apresentada a problemática da pesquisa de Trouvé: “O elementar
é uma noção racionalista que designa os princípios de uma ciência, ou uma noção empirista referente à gênese do
saber Ela revela o inteligível, o sensível ou ainda a combinação dos dois” (TROUVÉ, 2008, p. 07).

Para explicar o recuo à noção de elementar e, consequentemente, à dualidade racionalista/empirista, Trouvé (2008)
recorreu à filosofia e à pedagogia.
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[...] a referência aos “elementos” e à elementaridade não foi, desde sua origem antiga,
somente uma preocupação da filosofia do conhecimento, foi também resultado de nossa
modernidade erudita e pedagógica. De fato, tanto no domínio da filosofia quanto neste da
pedagogia, a modernidade (isto é, depois da virada cartesiana) pensou em termos de
“elementos”, não somente para fundamentar o conhecimento e hierarquizar os saberes de
toda natureza, mas também para procurar saber como transmiti-los (TROUVÉ, 2008, p.
11).

Pelo visto, a noção de elementar não estava associada somente com as origens, mas a pontos de vista de
concepções diferentes, levando-a a assumir um caráter polissêmico e paradoxal. A polissemia é problematizada pelo
autor da seguinte forma: o elementar corresponde ao mínimo indispensável da instrução ou o saber elementar designa
igualmente os elementos do saber, em particular esses das ciências tal como tem sido na tradição enciclopedista
Nesse caso, há duas significações opostas: pode ser entendido como os primeiros passos na aprendizagem ou como
os fundamentos do conhecimento, os elementos das ciências. Em suma, trata-se de um elementar pedagógico ou
científico (TROUVÉ, 2010). Em relação ao seu caráter paradoxal esse reside no fato de que conjuga, ao mesmo
tempo, o relativo e o universal.

Quando Faria Filho (2000, p. 138) investigou a instrução primária brasileira do século XIX e afirmou que a palavra
elementar, mesmo etimologicamente, mantinha a ideia de rudimentar, mas permitia “pensar, também, naquilo que é o
‘princípio básico, o elemento primeiro’, e do qual nada mais pode ser subtraído do processo de instrução”, ao que
parece, o autor deixou de considerar que elementar e rudimentar evocam duas categorias distintas. A primeira mais
ligada à corrente racionalista e a segunda à corrente empirista, o que leva a considerar que “elas não resultam no
mesmo modelo pedagógico” (TROUVÉ, 2008, p. 13).

Para uma melhor compreensão dessas assertivas, Trouvé (2008) nos apresenta as duas correntes filosóficas que
explicam a noção de saber elementar: uma corrente racionalista e uma corrente empirista.

Constatamos que embora haja um consenso em começar as aprendizagens pelos elementos do saber os mais
simples, estas concepções não compartilham da mesma ideia em relação à concepção do simples e do elementar.
Enquanto a primeira considera que o simples está na abstração e o saber elementar dever aplicar-se às disciplinas
mais abstratas (como a Geometria), fazendo apelo à atividade intelectual, a outra corrente defende que o simples
deveria corresponder à concretude e o saber elementar estar ligado às disciplinas mais concretas (como nas lições de
coisas), privilegiando, assim, a experiência sensível do sujeito (TROUVÉ, 2008). Outra diferença importante é que na
concepção racionalista a progressão da aprendizagem deve se encaminhar do geral ao particular; já na concepção
empirista, deve ir da experiência para as coisas particulares.

Em continuidade à pesquisa desenvolvida no ano de 2008, Trouvé (2010) examinou as grandes doutrinas fundadoras
da noção de saber elementar. Porém, desta vez confrontou a noção de elementar pelo olhar das questões e dos
debates da atualidade. Em outras palavras, buscou responder as seguintes questões: o que é preciso ensinar De que
maneira ensinar Preocupando-se, assim, com a epistemologia e a didática do conhecimento.

Nesse seu texto, o autor ao tratar dos processos de aprendizagem de saberes elementares, como a leitura e a escrita,
e suas relações com as finalidades da escola primária, ressaltou a importância de que

[...] a história da Escola primária se desenvolve sob uma dupla tensão. A primeira dizendo
respeito aos conteúdos e a segunda aos métodos. Com efeito, desde a sua aparição no
início do século XIX, a instituição escolar encontra-se dividida entre duas concepções de
saber elementar. Elas tomam a forma das seguintes alternativas: o elementar deve
representar o rudimentar, o saber mínimo que a escola deverá garantir a todos (ao menos
o saber ler, escrever e contar) Ou dever-se-á pensar no elementar no sentido dos
“elementos” dos saberes em todas as suas dimensões (científicas, literárias, estéticas,
jurídicas, morais, técnicas, profissionais etc.) [...] Em suma: as finalidades da escola
primária devem ser utilitárias e instrumentais ou culturais e científicas O problema se
redobra no que diz respeito a questão dos métodos de ensino. De fato, trata-se de ensinar
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as primeiras noções segundo a “ordem das razões”, submetendo sua aprendizagem à
ordem lógica das matérias e de seus elementos, progredindo do simples ao complexo por
deduções sucessivas Ou trata-se de seguir a ordem empírica e “natural” do
desenvolvimento psicológico das ideias, progredindo, certamente, do simples ao complexo,
mas segundo a marcha indutiva que parte do sensível para chegar próximo ao inteligível
(TROUVÉ, 2010, p. 35-36).

Portanto, tomando como parâmetros estes dados e parafraseando Valente (2016), é possível mais uma vez nos
perguntarmos: que traços dessa herança pedagógica dual – racionalista/empirista – se fizeram presentes na
caracterização do saber matemático Desenho a partir do exame de programas paulistas das duas primeiras décadas
do século XX Ademais, o que isso revela de finalidades para o ensino do Desenho

Os programas de ensino de São Paulo de 1905, 1918, 1921 e 1925: que finalidades revelam

O Estado de São Paulo ganhou vanguarda nacional no período da chamada Primeira República (1889-1930).
Constituindo-se como signo do progresso, a escola paulista logo logrou êxito por dois motivos: pela lógica que presidia
a sua institucionalização e pela força exemplar que passava a ter nas iniciativas de remodelação escolar de outros
estados (CARVALHO, 2000).

Essa remodelação escolar se chamava grupos escolares paulistas, os quais surgidos no corpo das leis de 1893, mas
somente regulamentados e instalados no Estado a partir de 1894 (VIDAL, 2006), firmou-se como parâmetros para a
organização das escolas públicas republicanas. Dentre outras coisas, representavam todo um conjunto de saberes, de
projetos políticos que colocava em circulação o modelo de escolas seriadas e sequencial (FARIA FILHO E VIDAL,
2000; VIDAL, 2006).

Para além de uma organização física, administrativa e metodológica do ensino primário nos grupos escolares, houve
também uma nova apresentação dos programas de ensino os quais, ao longo dos anos, apresentaram propostas
culturais elaboradas pelo Estado para o público escolar (SHIEH, 2010). Este processo, longe de ser neutro, é sempre
visto como fruto de percepções sociais que buscam “legitimar um projeto reformador ou justificar, para os próprios
indivíduos, as suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1990, p. 17).

Após o primeiro programa paulista de 1894 de caráter ambicioso e, por isso, impraticável na visão de inspetores e
diretores de grupos escolares do estado de São Paulo (SOUZA, 2009), o próximo programa a regulamentar o ensino
do Desenho nas escolas modelo e grupos escolares é o programa de 1905. Oficializado pelo Decreto n. 1281 tinha
duração de quatro anos. Assinado por Jorge Tibiriçá e J. Cardoso de Almeida, o programa de 1905 apresentava nova
distribuição de conteúdos, apostando, assim, numa organização menos detalhada.

Examinando o referido programa, após um ensino de Desenho mais atrelado à Geometria com vistas a desenvolver
habilidade manual e visual (programa de 1894), o Desenho no programa de 1905 apresenta algumas características
diferenciadas. Primeiramente, a despretensão de rigor geométrico na execução dos desenhos. Em segundo lugar, a
formação das crianças deveria se diferenciar da anterior e visar à representação de objetos fáceis, simples, a partir do
desenho de objetos presentes na natureza. Em terceiro, o traçado executado pelos alunos deveria ser copiado do
natural, isto é, livre de regras e definições, prevalecendo assim o exercício do gosto próprio da criança e do
desenvolvimento do sentido estético.

Neste sentido, vem de D’Enfert (2016) uma contribuição importante. De acordo com esse pesquisador francês, no
início do século XX, o método geométrico ou método de M. Guillaume sofreu duras críticas por parte tanto de
professores de desenho quanto dos artistas, de críticos ou de historiadores da arte. Acusado de ser um método
abstrato e morto, a primeira crítica referia-se à “dominação exclusiva da geometria, a preeminência da linha e do
contorno, mas também dos modelos antigos” (D’ENFERT, 2016, p.24). O autor justifica que esse procedimento levava
os alunos a só observarem as formas através das linhas geométricas e esculturas antigas, bem como, a reproduzirem
fiel e servilmente as figuras, podando toda a criatividade da criança e oferecendo riscos às indústrias da arte do país
(D’ENFERT, 2016). Outro motivo é que este método “negligenciava a observação direta das coisas reais e da
‘natureza viva’ [...]” além de não “levar em conta a idade das crianças, suas ‘aptidões nativas’, e seu ‘desenvolvimento
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natural’ (D’ENFERT, 2016, p. 24).

Escultor, Eugène Guillaume acreditava que toda forma era decomposta em figuras geométricas simples
caracterizando, deste modo, o ensino do desenho linear baseado na geometria elementar. Conforme, Beguery (2003,
p. 233), “Eugène Guillaume propusera um verdadeiro ensino elementar pensado a partir da progressividade de seus
elementos, indo do simples para o complexo, respondendo às exigências éticas de uma escola pragmática”.

Acusado de não se aproveitar das potencialidades infantis e de continuar atrelado ao método de ensino sintético,
caracterizado por partir das partes para o todo, o método geométrico de Guillaume ganha um forte opositor: o filósofo
Félix Ravaisson. Orientado pela exigência dos sentidos, Ravaisson, por sua vez, pretendia, em nome da arte, o
desenvolvimento de um desenho artístico e acadêmico a partir de modelos em gesso, de estampas e de reprodução.
A defesa por uma educação artística, levou Ravaisson a recusar toda a subserviência da arte à racionalidade
científica, isto é, à ciência (BEGUERY, 2003).

Mesmo apresentando pouquíssimas alterações em relação ao programa de 1905, treze anos depois por meio do
Decreto n. 2944, de 8 de agosto de 1918, assinado por Altino Arantes e Oscar Rodrigues Alves, é colocado à
disposição do público um novo programa de ensino para os grupos escolares. O Decreto n. 2944 que aprovou o
Regulamento para a execução da Lei n. 1579, de 19 de dezembro de 1917, estabeleceu como conteúdos para o
ensino do Desenho praticamente os mesmos que foram apresentados no programa anterior. A única ressalva é a
presença de mais um tipo de desenho: o de invenção. Todavia, continuamos com uma concepção naturalista
respaldada na observação do objeto real.

Em suma, este Decreto é o último a apresentar o programa de ensino específico para os grupos escolares antes da
Reforma decretada por Sampaio Dória, em 1920, a qual

[...] inverteu a lógica que vinha orientando a institucionalização e a expansão da escola no
estado, ao pôr em cena um programa de inclusão escolar das populações então
marginalizadas, fundamentalmente comprometido com duas metas principais: a
erradicação do analfabetismo e a difusão de um modelo escolar de educação básica capaz
de promover a formação do cidadão republicano (CARVALHO, 2011, p. 05).

A fim de combater os altos índices de analfabetismo no Estado de São Paulo, Sampaio Dória, sucessor de Oscar
Thompson na Diretoria Geral da Instrução Pública, organizou esta Reforma da Instrução Pública do Estado.
Regulamentado pela Lei n.1750, de 8 de dezembro de 1920 e instituído pelo Decreto n. 3356, de 31 de maio de 1921,
o programa a ser ministrado nos grupos escolares, tem carga horária reduzida para somente dois anos de duração.

Na análise deste programa, percebemos que novamente a natureza exerce o papel principal de fonte de inspiração
para a execução dos desenhos. É praticamente ela que dita o ritmo da aprendizagem em Desenho pois torna-se um
manancial inesgotável de motivos que as crianças utilizam para reproduzir o que veem, sabem e imaginam. Essa
reprodução pelo desenho buscava preparar o aluno para o meio em que ele estava inserido. Lugar este onde teria de
agir e exercer alguma atividade futura. Dizia Sampaio Dória que “[...] formar o cidadão não era dotá-lo de um
conhecimento enciclopédico [...], mas formá-lo desenvolvendo sua capacidade de conhecer, sentir, querer e agir como
tal” (CARVALHO, 2010, p. 101). A ligação com a vida prática, a vida de todos os dias era algo mais importante.

A este ensino de Desenho se atribuía a função de desenvolver a observação e a imaginação das crianças. Para os
defensores deste programa era mais significativo que os desenhos fossem executados sem o auxílio de modelos. Isto
é, que as crianças desenhassem como soubessem, ilustrando apenas as imagens que tivessem sobre tais assuntos.
Aqui a referência explícita ao método natural não é mais invocada, todavia, sua essência é mantida. Ao que tudo
indica, por conta de uma certa naturalização deste método já estabelecida em programas anteriores. As informações
resumidas do programa de 1921 não obteve êxito por muito tempo e logo deixaram de ser adotadas pelas escolas.
Pois, a “uma escola de alfabetização intensiva contrapunha-se propostas de uma escola integral e renovada” (SOUZA,
2009, p. 120).

O novo programa de ensino aprovado e mandado observar nos estabelecimentos de ensino do Estado (grupos
escolares e escolas isoladas) para os cursos primário e médio em 1925 (ato de 19/02/1925) e publicado pela
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Secretaria do Estado dos Negócios do Interior foi “elaborado visando à unificação do ensino primário de quatro anos
de duração numa clara oposição ao estabelecido durante a reforma Sampaio Dória” (SOUZA, 2009, p. 116). Sem
dúvidas, o programa paulista de 1925 inova em muitas coisas. A passagem pelos quatro anos de curso revela
mudanças e rupturas que possivelmente se configuraram a partir da apropriação de ideias pedagógicas oriundas do
novo movimento pedagógico chamado Escola Nova. A esse respeito, as reformas de ensino, inspiradas nas ideias
escolanovistas, além de terem abalado a supremacia do método intuitivo, marco na renovação e modernização do
ensino, também tenderam a ressignificar tempos e espaços escolares (FARIA FILHO E VIDAL, 2000; SOUZA, 2009).
Uma dessas ressignificações era a busca pela homogeneização das turmas, pela centralidade do aluno no processo
de ensino e aprendizagem dos saberes, do ajuste às matérias por centros de interesse, e da criatividade e da
autonomia como imprescindíveis para o integral desenvolvimento dos alunos.

Nas indicações propostas para o 1º ano está claro que o ensino do Desenho teria fim puramente educativo. Como
forma de expressão do pensamento infantil por meio do uso de linguagem natural, não deveria “ser ensinado como
arte, mas como uma linguagem viva” auxiliando no desenvolvimento da imaginação, da observação e do sentimento
estético das crianças (SÃO PAULO, 1941, p. 14).

Diferentemente da marcha adotada pelo método geométrico cujo entendimento era de que as formas geométricas,
consideradas elementares, eram as partes mais simples e acessíveis às crianças, neste programa, bem como nos
programas de 1905, 1918 e 1921, foi adotado o método natural o qual, satisfazendo uma necessidade inata da
criança, pregava pelo ajuste à natureza da mentalidade infantil, interessando-se não pelas abstrações das formas
geométricas, mas sim pelo desenho de objetos da natureza.

Considerando que as crianças possuem certa facilidade em executar graficamente desenhos que expressam suas
vontades, seus desejos e seus pensamentos é tomado como ponto de partida para o seu ensino o desenho
espontâneo. Nesse tipo de desenho, a motivação acontecia de dentro para fora na qual as crianças impulsionadas
pelos seus interesses pessoais, teriam “toda liberdade na interpretação não só do que imaginam ou sentem, como
também do que observam na natureza” (SÃO PAULO, 1941, p. 14).

Certamente, os estudos que privilegiavam o comportamento humano imprimiram novos rumos ao ensino do Desenho.
Em outras palavras, a pedagogia em voga visava com a incorporação dos conhecimentos originários da psicologia de
base biológica e fisiológica e também da estatística uma “melhor caracterização da infância (e consequentemente do
adulto)” (MONARCHA, 2009, p. 145). Nesse processo, desde que se respeitasse os interesses individuais em cada
idade, toda criança possuía tendência espontânea para desenhar o que viesse a sua cabeça.

No primeiro ano, além do desenho espontâneo, gravitava em torno dos interesses infantis os desenhos inteiramente
livres ou sugeridos pelos professores. O objetivo era, portanto, que elas executassem um desenho natural, próprio de
sua observação e aguçada imaginação. Constata-se, também, que a prática do desenho estava intrinsecamente
ligada ao exercício do olho. Era mais uma de suas finalidades educar a vista das crianças de modo que elas
conseguissem alcançar gradativamente uma representação mais aproximada do natural, do objeto real. Para Vidal
(2000), a escola deveria oferecer situações em que o aluno, a partir da visão (observação) e da ação
(experimentação) pudesse elaborar seu próprio saber. “Deslocado do ‘ouvir’ para o ‘ver’, agora o ensino associava
‘ver’ a ‘fazer’” (VIDAL, 2000, p. 498).

À medida que os anos vão avançando novos modelos são apresentados às crianças e novas sugestões são dadas
pelos professores. Esses, além de apontarem as imperfeições do desenho estimulando-as com críticas animadoras,
também procuravam habilitá-las a executarem desenhos inteligíveis que representassem o aspecto geral, a forma
característica dos objetos copiados. Nesse processo, com mais ênfase no Desenho do natural, as crianças novamente
recorriam à observação para examinar o modelo com cuidado a fim de identificar sua forma geral e suas
particularidades. Exercitar a criança na cópia direta da natureza, cultivar sua imaginação e desenvolver seu gosto
artístico eram as principais finalidades para o segundo ano deste ensino.

Nas terceira e quarta fases da aprendizagem verificamos um nível de dificuldade mais elevado. Ajuntemos a tudo isso
um outro tipo de desenho que só aparece no quarto ano de curso. Trata-se do desenho geométrico “executado com
instrumentos (régua, compasso e esquadro), servindo de aplicação as noções de geometria prática e, constituindo no
desenho de frisos, de ladrilhos e no desenho geometral” (SÃO PAULO, 1941, p. 57). Como meio de aplicação à
geometria prática este tipo de desenho tinha como finalidade “construir com instrumentos objetos do dia a dia do aluno
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e não figuras geométricas em si” (FRIZZARINI, 2014, p. 53). O uso de instrumentos de precisão como régua,
esquadro e compasso ao final do curso indica que as crianças possivelmente já tinham adestrado a mão e o olho no
traçado de linhas gerais em processos realizados anteriormente. Os desenhos de memória e de ornato (composições
decorativas) não foram abandonados. Pelo contrário, eram praticados com frequência em todos os anos de curso.

Como vimos, a prática do desenho no programa de 1925 não o considerava como um elemento de deleite usado para
os momentos de ócio. Longe de iniciar as crianças ao adestramento gráfico por meio de uma série cansativa de
exercícios repetitivos de reconhecimento e construção de figuras geométricas, o ensino do Desenho neste programa,
conduzido inicialmente através da manifestação espontânea da criança, era baseado na experimentação e na
atividade do aluno. Agora, finalidades como desenvolver a imaginação, a observação, a sensibilidade moral, o gosto
artístico, a habilidade manual e visual se constituíam num ambiente de investigações definidas tanto por propostas
escolanovistas de renovação didática quanto por preceitos oriundos dos estudos de caráter psicológico pelos quais as
crianças deveriam “aprender, de acordo com as suas condições de desenvolvimento” (LOURENÇO FILHO, 1930, p.
44, grifo do autor).

Considerações finais

Com o objetivo de identificar por meio das propostas de programas de ensino elaboradas pelo Estado de São Paulo
que concepção adquiriu o saber Desenho ao longo do tempo, vimos que após um ensino de Desenho mais atrelado
aos elementos geométricos com vistas a desenvolver habilidade manual e visual (referimo-nos ao programa de 1894),
as orientações para o ensino do Desenho que aparecem nos programas de 1905, 1918 e 1921 evidenciaram rupturas
importantes. Para os reformadores do ensino do Desenho não mais se devia investir num desenho puramente
geométrico, atrelado à geometria plana e espacial. Além de cansativo, visava somente à reprodução de figuras
geométricas. Era preciso alinhar a educação das crianças com aquilo que naturalmente era encontrado na natureza.
Nesse sentido, primeiramente deveria ser levado em conta a despretensão de rigor geométrico na execução dos
desenhos; segundo, esses desenhos deveriam visar à representação de objetos fáceis, simples, a partir da
observação à objetos presentes na natureza. E, por último, o traçado executado pelos alunos deveria ser copiado do
natural, isto é, livre de regras e definições, prevalecendo assim o exercício do gosto próprio da criança e do
desenvolvimento do sentido estético.

Ora, se é pontuado que a criança desenhe ao natural, é igualmente necessário que ela tenha liberdade para isso.
Liberdade para desenhar um objeto simples, uma planta, um animal, uma folha, uma flor etc., enfim, tudo aquilo que
seu entorno lhe oferecer e sua imaginação lhe capacitar, afastando, desse modo, a criança do trabalho mecânico de
reprodução de figuras geométricas. Tem-se, portanto, a natureza como uma importante fornecedora de modelos
permitindo que a criança exprima suas vontades próprias e exerça seu pensamento em harmonia com ela,
colocando-lhes numa situação de prazer e observação da realidade através de coisas concretas. Nota-se, de certa
forma, que a manutenção da matriz pedagógica do ensino intuitivo se faz presente nessas orientações.

Portanto, é possível afirmar que as bases rudimentares do Desenho ao natural primavam pelo favorecimento da
criatividade, da espontaneidade da criança na execução de desenhos da natureza que lhes chamavam atenção. E
que, a partir dos diferentes tipos de desenho - original, de invenção, ditado etc. – era desenvolvida sua individualidade,
imaginação, observação e boa memória, além de sua expressão pessoal e gosto estético. Essa caracterização do
desenho foi consequência da crítica feita ao desenho geométrico e a defesa pelo método natural que dirigia a atenção
das crianças para aquilo que seu entorno lhe oferecia, isto é, para os animais, as plantas, as flores, as folhas etc.

A pressão exercida por algumas reformas, inquéritos e defensores do escolanovismo permitiram nos anos seguintes
novos encaminhamentos. As inovações que se seguiram a partir do programa de 1925 revelam mudanças e rupturas
atreladas aos estudos da psicologia infantil e de pressupostos da vaga pedagógica Escola Nova. Nele, claramente
está indicado o fim puramente educativo do desenho como meio de desenvolver as capacidades infantis da criança.
Interessando-se não pelas abstrações das formas geométricas, mas sim pelo desenho de objetos da natureza, nesse
programa a criança é levada a aprender aquilo que lhe interessa. Respeitada em seu processo natural de
aprendizagem, era indicado o desenho espontâneo como ponto de partida. Neste tipo de desenho pouco interessava
os rabiscos feitos, mas sim a capacidade de desenvolver a observação e imaginação da criança.
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Aqui a educação do olho e da mão ocorria através da prática do chamado modelo copiado do natural. Neste caso,
após ser apresentado, esboçado em partes no quadro-negro e apagado logo em seguida pelo professor, este ficava
ao alcance dos olhos das crianças para que elas, a partir da observação, conseguissem alcançar gradativamente uma
representação mais aproximada do natural, do objeto real. Outros tipos de desenho como desenhos livres, de
memória, de imaginação, de ornatos etc., eram baseados na experimentação e na atividade do aluno.

Constatamos, portanto, que a importância do que é ensinado para a vida prática se constituiu como um veio fértil para
a defesa do ensino do Desenho nestes programas. Rompe-se definitivamente com a ideia de que o Desenho deveria
servir de base para conceitos mais avançados, isto é, mais de ordem cientifica, com caráter de ciência. O ensino do
Desenho deveria proporcionar conhecimentos úteis para a vida dos alunos na busca por uma formação pessoal e
integral do sujeito com possibilidades de aplicação desse conhecimento nos afazeres do dia a dia. Sendo assim, a
organização deste saber esteve muito mais ligado com a corrente empirista da qual fez também parte Basedow e
Pestalozzi, grandes ícones do movimento da pedagogia moderna baseada no método intuitivo ou lições de coisas. A
ideia era pensar no saber Desenho a partir dos rudimentos, ou seja, com vínculo na vida prática e não mais como
elementos, como aquele que é dependente do avançado, de caráter propedêutico.

Assim, encarado como rubrica de rudimentos, ao ganhar autonomia em relação à geometria, o ensino do Desenho
passou a ser visto como um meio de habilitar as crianças para profissões futuras, desenvolver as suas faculdades
intelectivas e motoras, promover a observação, educar o julgamento e desenvolver o sentido estético.
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