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RESUMO  
O ensino intuitivo, tendo como base essencial o ensino do desenho para educar o olhar, foi 
adotado como o método por excelência na instrução dos países “cultos” no século XIX  e 
estava presente no Brasil desde o Império, como podemos verificar nas atas e pareceres da 
Exposição Pedagógica de 1883 e do Congresso da Instrução cancelado, generalizando-se 
com a reforma do ensino público de 1890. Esta concepção gerou a necessidade de 
estruturação adequada para seu recebimento e manipulação no ensino. As Lições de 
Coisas demandavam bem mais que a lousa e o giz para intermediar e possibilitar o 
processo de ensino e aprendizado. O ensino intuitivo visava a uma formação perceptiva e 
prática, diante da qual os aparatos tecnológicos tinham uma função indispensável, por 
serem utilizados como intermediadores no processo de ensino/aprendizagem. 
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ABSTRACT 
The intuitive teaching, and as an essential basis of the design school to educate the look, 
was adopted as the method par excellence in the education of countries " cults" in the 
nineteenth century and was present in Brazil since the Empire, as can be seen in minutes 
and opinions the Pedagogical 1883 and Instruction Congress Exhibition canceled, 
generalizing with the reform of public education in 1890. This design has generated the need 
for adequate structure for receipt and handling in teaching. The Lessons of things much 
more demanded that the slate and chalk to mediate and facilitate the teaching and learning 
process. The intuitive teaching aimed at a perceptive and practical training , before which 
technological devices had an indispensable function for use as intermediaries in the 
teaching/learning process. 
 
KEYWORDS 
design education; intuitive teaching; education by the look; Congress Instruction 1883 
(canceled). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2545 ENSINO DO DESENHO: O IDEÁRIO REPUBLICANO NOS PARECERES DO CONGRESSO  
DA INSTRUÇÃO DO RIO DE JANEIRO DE 1883 (CANCELADO) 
Fernanda Pereira da Cunha / UFG  
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

Dois meses antes de sua abertura, foi cancelado o Congresso da Instrução do Rio 

de Janeiro, que aconteceria juntamente com a Exposição Pedagógica, de acordo 

com a Ata da Sessão Extraordinária de 29 de maio de 1883, convocada por D. 

Pedro II: [...] fica adiada a abertura do Congresso da Instrução até que o Poder 

Legislativo resolva sobre o crédito que foi pedido para as despesas com o mesmo 

Congresso (Actas e Pareceres do Congresso da Instrução do Rio de Janeiro,1884, 

pp 41–42), mas acrescenta que 

[...] continuem a prestar serviços na organização da Exposição 
Pedagógica, que, por sua iniciativa, constante do ofício de 15 de 
janeiro último, o Governo Imperial aditou ao Congresso, não 
duvidarão incumbir-se de semelhantes serviços, procurando realizar 
as despesas que ocorrerem com os meios que estão prontos a 
solicitar de quantos se interessam pelo desenvolvimento da instrução 
no Brasil.  

Os membros da mesa são levados a tal resolução, entre outros 
poderosos motivos, pela consideração de que governos e cidadãos 
estrangeiros foram solícitos em responder ao convite que para tal 
lhes foi dirigido em nome do Governo Imperial, achando-se já nesta 
corte muitos objetos enviados para a dita exposição, que assim 
participa de caráter internacional. (Actas e Pareceres do Congresso 
da Instrução do Rio de Janeiro,1884, p. 41–42) 

Assim, o Congresso da Instrução foi cancelado, porém a Exposição Pedagógica foi 

mantida pelo fato de muitos dos materiais a serem expostos, vindos de outros 

países, já se encontrarem no Brasil, estando ainda outros a caminho, sendo 

mantidos os membros organizadores do Congresso cancelado na mesma função em 

relação à Exposição Pedagógica. 

O Congresso da Instrução cancelado legou-nos 19 atas, datadas a partir de 28 de 

dezembro de 1882 até 29 de maio de 1883, bem como 97 pareceres, os quais 

respondem a 45 questões que seriam explanadas no Congresso. Estas 45 questões 

dividem-se em duas sessões, sendo uma sobre a instrução primária, secundária e 

profissional, a qual  “65 pareceres”1, e a outra sobre Instrução Superior, a qual 

contém 32 pareceres. Estes pareceres nos possibilitarão vislumbrarmos a presença 

do ideal republicano ainda em 1883, bem como as mazelas em que o ensino público 

se encontrava.  

A realidade do referido Congresso era necessária e urgente, pois as 28 questões da 

1ª Sessão que tratariam sobre a instrução primária, secundária e profissional 
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poderiam ampliar os horizontes de nossos dirigentes políticos, podendo suscitar e 

acelerar uma significativa reforma do ensino público brasileiro, absolutamente 

indispensável.  

O Congresso seria um contraponto em relação às responsabilidades sociopolíticas e 

educacionais dos dirigentes ao descaso e abandono em que o ensino público se 

encontrava. Seu cancelamento foi mais um capítulo que se escreve em nossa 

história de abandono e descaso em relação à educação, por interesses de ordem 

estritamente política, como explica Collichio: 

[...] a verdade é que não só divergências políticas no próprio Partido 
Liberal, ao qual pertenciam o ministro Leão Veloso e seu substituto 
Maciel, mas também a propaganda republicana – que visou 
sobretudo o genro do imperador no seu "treino de liderança” e “seus 
exercícios práticos da arte de reinar” (como afirmava o editor da 
Província de São Paulo de 29 de julho de 1883) – condenavam um 
evento, que teria sido nossa primeira conferência nacional na 
educação, ao malogro e ao esquecimento. (COLLICHIO, 2001, p. 
161) 

Apesar dos percalços com o cancelamento do Congresso, o que poderia ter sido a 

primeira conferência nacional de educação, ressaltamos que “este evento malogrado 

e a Exposição Pedagógica”2 trouxeram questões (como o ensino primário 

obrigatório, higiene escolar, métodos e programas de ensino nas escolas primárias e 

secundárias, adoção de livros, educação dos cegos e surdos, educação de adultos e 

adultas, ensino secundário para o sexo feminino, organização dos jardins de 

infância, organização das bibliotecas e dos museus escolares pedagógicos e 

outros), que compóem o ideário republicano, que trataremos a seguir. 

Ensino intuitivo do desenho 

A Reforma da Instrução Pública, em 1890, realizada pelos republicanos com muito 

dinheiro público para a construção de uma infra-estrutura adequada, em 

conformidade com os minuciosos critérios para a aplicação dos modernos métodos 

da época, configurou-se na escola Caetano de Campos, tornada um símbolo dos 

ideais republicanos. 

Esta escola foi concebida como escola-modelo, para difundir o aprendizado segundo 

os modernos conceitos e métodos da época,  com o objetivo de formar  professores 
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primários mais bem preparados, expandir o ensino e minimizar o analfabetismo no 

Brasil, em que Rui Barbosa foi importante expoente neste processo de reforma do 

ensino público no Brasil. 

Rui Barbosa se baseia no modelo americano para avaliar o ensino da arte no Brasil, 

tendo como referência a pessoa de Walter Smith, o qual foi aluno do Instituto South-

Kinsington, na Inglaterra e posteriormente “chamado pelo governo de 

Massachussets para organizar naquele Estado o ensino do Desenho, seguindo 

depois para os outros Estados o seu exemplo” (Grupo 6 – Desenho. Atas, in: 

CONFERÊNCIAS, 1884,  p.56). 

Walter Smith, pela pena de Rui Barbosa, fundamenta a importância da educação 

prática, sob a premissa do desenvolvimento industrial. Assim, fica evidenciado que o 

ensino do desenho passou a ter importância a partir das grandes exposições 

internacionais, com a Revolução Industrial, pois os desenhos dos produtos expostos 

ganharam destaque e simpatia no cenário comercial. Estas exposições 

internacionais eram vultosas exibições industriais, pois, como assinala Perrot, elas 

propõem: 

[...] grande espetáculo que o capitalismo oferece, essa “vitrine” 
gigantesca que celebra as maravilhas da Indústria e das Grandes 
Fábricas, catedrais da nova humanidade, desempenharam um papel 
decisivo na formação de uma mentalidade técnica e na difusão de 
uma ideologia da Ciência e do Progresso. (PERROT apud 
KUHLMANN JÚNIOR, 2001, p. 25) 

Assim, com o movimento da arte aplicada à indústria, o ensino do desenho entra nas 

pretensões dos dirigentes políticos a fim de “abrir à população, em geral, ampla, fácil 

e eficaz iniciação profissional” (BARBOSA, 1999, p. 43), deixando de ser uma 

atividade apenas recreativa. 

No Brasil, especificamente em São Paulo, o ensino da educação artística, com 

ênfase no desenho geométrico, passou a ser defendido por Rui Barbosa, 

principalmente com o grande sucesso dos desenhos dos produtos americanos, os 

quais foram expostos na Centenial Exhibition. Este sucesso foi alcançado após a 

introdução do ensino do desenho geométrico nas escolas públicas americanas. 
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Com relação aos instrumentos e métodos para o ensino de desenho apresentados 

na Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro, os pareceristas ressaltam que os 

expositores, em geral, foram  

[...] parcos nas suas exibições relativas ao desenho e as três 
grandes nações que tomaram a dianteira no grande movimento 
recente da arte aplicada, foram de uma parcimônia tal que, quem se 
fosse guiar pelos objetos expostos, nem suspeitaria dos grandes 
esforços que elas empregaram e continuam a empregar para 
desenvolver o cultivo do desenho, nem dos prodigiosos resultados 
econômicos que já colheram dos esforços empregados. (Grupo 6 – 
Desenho. Atas, in: CONFERÊNCIAS, 1884,  p. 55) 

Esta notória decepção dos pareceristas em relação aos materiais expostos devia-se 

à relevância atribuída ao ensino de desenho, dada sua importância nos resultados e 

expectativas econômicas da época, como advertem: 

Todas estas circunstâncias deviam fazer esperar que, na Exposição 
Pedagógica, ultimamente realizada nesta Corte, merecesse o 
desenho lugar proeminente, diremos mesmo, o lugar de honra, por 
ser esta disciplina a que, no ardor da difusão da instrução popular e 
de aperfeiçoamento dos métodos do ensino, terá feito progressos 
mais notáveis e apresentando resultados mais fecundos. (Grupo 6 – 
Desenho. Atas, in: CONFERÊNCIAS, 1884,  p. 55) 

Apesar do desapontamento explícito dos pareceristas com a exposição sobre o 

ensino de desenho, devido à parca exibição dos instrumentos e métodos para o 

ensino desta disciplina em relação ao que se almejava, os expositores presentes 

(representando a Bélgica, Itália, França, Estados Unidos, Áustria, Espanha, 

Inglaterra e Suécia) apresentaram objetos e métodos para o ensino de desenho com 

ênfase nas artes aplicadas, bem como no ensino do desenho geométrico por meio 

do método intuitivo. 

Poder-se-á observar, dentre os objetos expostos na Exposição Pedagógica, 

desenhos de mapas; desenho estenográfico, pintura e aquarela; desenho elementar 

para o jardim da infância e modelos froebelianos; métodos e cursos para o ensino de 

desenho linear, arquitetônico, de perspectiva etc.; estampas, quadros, inclusive 

parietal; figuras geométricas; aparelhos para desenho; aparelho gráfico; modelos de 

desenho linear; livros de desenho; desenho geométrico; desenho à mão livre; 

coleção de desenhos de máquinas, aparelhos etc.; desenho e suas aplicações nas 

artes industriais; desenhos de ornatos, de topografia e agrimensura; desenho de 
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perspectiva; trabalhos de alunos; mapas geográficos; material sobre caligrafia; 

desenhos e modelos de animais, flores, frutas, paisagens e objetos de uso 

doméstico; modelo de gesso para o ensino de desenho em relevo; modelos de 

ladrilhos e mosaico; desenho e pintura com tintas, com lápis, com pincéis etc.; 

modelos de desenho para trabalho em ardósia; exercícios de pintura de modelos 

geométricos; modelos de desenho de arquitetura; coleção de ornatos de arquitetura; 

método intuitivo relativo ao desenho; manual do professor para o ensino do desenho 

à mão livre escrito por Walter Smith, bem como modelos para o ensino de desenho 

geométrico; desenho industrial; desenho linear; desenho de cartografia; desenho de 

perspectiva paralela; desenho de herbários; desenho acadêmico. 

Nas Atas sobre o Grupo de Desenho há uma advertência aos Estados Unidos com 

relação à “exígua coleção” sobre o “grande movimento ali operado no cultivo do 

desenho” (Grupo 6 – Desenho. Atas, in: CONFERÊNCIAS, 1884,  p. 56) relativo aos 

“trabalhos do eminente professor Walter Smith” – que tiveram de ser apresentados 

pelo Colégio Abílio para que aparecessem na exposição. Este Colégio expôs o 

manual do professor para desenho à mão livre nas escolas primárias de autoria de 

Walter Smith, bem como seus modelos para desenho geométrico (30 unidades); 

modelos de Krusi, Wilson, White e Walter Smith; modelos das escolas primárias de 

Boston; cartões ardosianos e lousa líquida. 

Além dos métodos e modelos de Walter Smith expostos, o Colégio Abílio utilizava 

“figuras geométricas desenhadas nas paredes da sala de aula” (BARBOSA, 1999, p. 

56), as quais substituíam ou reforçavam os objetos geométricos atinentes ao método 

do ensino de desenho geométrico de Walter Smith. Ficam registrados, portanto, nos 

documentos da referida Exposição Pedagógica, os vestígios da utilização deste 

método americano de Walter Smith ainda no período imperial. 

Neste viés, o desenho era compreendido “como um instrumento essencial para o 

cultivo das faculdades mentais e mais especialmente como um poderoso agente de 

fecundação do trabalho e conseqüente fonte de riqueza para os Estados” (Grupo 6 – 

Desenho. Atas, in: CONFERÊNCIAS, 1884,  p. 55), como adverte Rui Barbosa: 

O ensino de desenho, a sua popularização, a sua adaptação aos fins 
da indústria tem sido o principal motor da prosperidade do trabalho 
em todos os países já mencionados na imensa liça, em que se têm 
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assinalado a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a 
Áustria, a Suíça, a Bélgica, a Holanda e a Itália. (BARBOSA apud 
BARBOSA, 1999, p. 43) 

O ensino da Arte se engaja como utilidade/aplicabilidade técnica no cotidiano, sendo 

ela concebida como tendo utilidade real e elevada à eminência de um elemento 

essencial em toda a educação. Assim, Rui Barbosa avalia que “a educação artística 

seria uma das bases mais sólidas para a educação popular” em nosso país.  

Neste viés, o desenho torna-se um “instrumento de transformação de uma 

pedagogia meramente retórica e verbalista, num processo de desenvolvimento 

intelectual do uso dos sentidos, da percepção e transcrição dos objetos” (BARBOSA, 

1999, p. 57). 

O ensino de desenho, de acordo com o programa de ensino para os grupos 

escolares e escolas-modelo, contido no Decreto nº 1.217, de 29 de abril de 1904, 

deveria ser dividido em três partes: desenho linear; desenho de cópia do natural; 

composição livre. 

O desenho linear visava principalmente à educação da mão, a cópia do natural 

objetivava incitar a vista e a composição livre estimularia a imaginação. Assim, os 

exercícios de desenhar objetos [ver figuras 1 e 2] que ilustrassem os conteúdos 

aprendidos deveriam reforçar a aplicação das noções estudadas acerca de ângulos, 

linhas, pontos em objetos do dia-a-dia, bem como a prática de exercício de 

memorização, através dos exercícios de desenhos ditados, tinham o mesmo fim. 

Desta maneira, nos pátios arborizados havia também atividades de desenho, parte 

do programa de ensino da época, tanto para alunos como para alunas. As aulas de 

desenho deveriam ser ministradas no período da tarde. O professor tinha de ser 

muito exigente com o asseio em todo o trabalho e não consentir no uso abusivo da 

borracha. 
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Fig. 1 – Lição de desenho ao ar livre –  

Curso Complementar Masculino 
Fonte: Álbum de Photografia das Escolas 

Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

 
Fig. 2 – Lição de desenho ao ar livre com 

modelo vivo – Curso Complementar Feminino 
Fonte: Álbum de Photografia das Escolas 

Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

Nestas aulas de desenho, observa-se a preocupação com relação à qualidade da 

linha, devendo o aluno traçá-la de uma só vez, evitando-se a construção de linhas 

pintadas.  

A incumbência do professor na cópia do natural [ver figuras 1 e 2] e na composição 

livre consistia “em corrigir os defeitos dos trabalhos dos alunos” (SÃO PAULO 

(Estado), Tomo XIV, Tomo I a Tomo LV p. 75); no desenho linear, além desta 

correção deveria “trabalhar no quadro negro e os alunos segui-lo nas ardósias, ou 

em papel, ou em cadernos” (SÃO PAULO (Estado), Tomo XIV, p. 75). Os três tipos 

citados de produção de desenho visavam à realização de uma transcrição exata do 

objeto observado – cópia fiel –, com o intuito de educar uma “visão perfeita”, e não a 

de um desenho interpretativo. Assim, o desenho intuitivo tinha como finalidade a 

reprodução imediata da realidade.3 

Neste viés, poderemos analisar a íntima relação do ensino do desenho descritivo 

com o ensino científico da época, pois tanto um como o outro exige o cultivo da 

forma de expressão. Neste caso, uma criação afetiva, rítmica e pessoal não satisfaz; 

é necessário exigir do desenho intuitivo e de imaginação que seja fiel ao objeto, de 

uma perfeição fotográfica, que se cuidará de obter em todo o momento da 

reprodução mais completa da forma, da cor e da iluminação.4 

Assim, a disciplina de desenho, sob os preceitos do cientificismo e do método 

intuitivo, concebeu o ensino do desenho intuitivo com ênfase no aprendizado das 

observações exatas e rigorosas das coisas, sendo que o desenho se apresenta 

como outra forma de linguagem, como expressou Walter Smith e como advertia 
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Goethe: Mi contenplación es un pensamiento. Mi pensamiento es una 

contenplación.5 

Neste sentido, a representação fiel do essencial com manifestações pessoais e 

impessoais, as quais constituem a base para uma atividade ulterior ajustada à 

mente, concebe-se por meio do desenho científico ou produtivo. 

O desenho produtivo pode realizar-se no sentido artístico e no sentido científico, ou 

seja, o primeiro conduz por imitação, ordenação e criação, ao desenho científico, 

possibilitando o distanciamento da realidade e a criação de uma forma nova. O dia-

a-dia oferece extraordinário acúmulo de oportunidades para exercitar o pensamento 

técnico e objetivo, assim como a representação gráfica especialmente 

característica.6 

Neste sentido, aconselhava-se relacionar o “mesmo objeto às diversas lições do dia 

(lições de cousas, a de linguagem, a de moral, a de desenho etc.), de modo que a 

unidade de impressão dessas diversas formas de ensino deixe um traço mais 

duradouro no espírito das crianças” (SÃO PAULO (Estado), 1941, p. 18). Para que 

este processo de ensino/aprendizagem fosse avaliado como efetivo e significativo, 

era fundamental que o aprendiz soubesse tanto descrever o “objeto” verbalmente 

como representá-lo graficamente: 

O caráter do ensino moderno exige que nenhuma noção, por mais 
rudimentar que seja, se dê à criança, sem primeiro falar-lhe os 
sentidos. [...] 

É nesta matéria principalmente que o educador pode encontrar 
muitos motivos para bem exercer a sua missão, pela influência moral 
que a disciplina exerce no espírito de seus discípulos. 

A observação nos demonstra muitas vezes que as ações humanas 
andam sempre em discordância com as teorias sustentadas, e isto 
entre espíritos que se dizem preparados e fortalecidos no estudo. No 
ensino da disciplina de desenho o professor encontra os germens 
desse defeito, e nesta disciplina, como em outras, ocasiões há e bem 
numerosas, para, senão extirpar esse mal, pelo menos minorá-lo, em 
benefício da retidão moral dos futuros cidadãos. 

Observamos muitas vezes que a criança fica com todas as noções 
bem claras sobre o quadrado, por exemplo. Ela diz – O quadrado é 
uma figura fechada por quatro linhas iguais, e que tem quatro 
ângulos retos. Seus lados são paralelos dois a dois, e também 
perpendiculares dois a dois. Pergunta-lhe o professor: 
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– Então, Lopes, se você tivesse de fazer um quadrado em sua pedra, 
como se arranjaria? 

– Marco dois pontinhos e traço um lado. Depois marco outros dois 
pontinhos fazendo ângulos retos com as pontas do lado pronto, e 
uma distância igual ao comprimento desse lado. Depois traço os 
outros três lados, e está pronta a figura. 

– Pois bem: faça seu quadrado. 

Quem ouve a criança falar assim, fica admirado ao ver o trabalho 
dela, pois os traços nem sequer aproximam-se das noções 
existentes em seu espírito. 

Como este, numerosos erros diariamente experimentam a paciência 
carinhosa do mestre que ensina com algum amor. 

Com as lições de desenho, lições de linguagem, lições de formas, 
lições de números, relações de distância e de lugar, princípios de 
simetria, habilidade manual na execução, limpeza, precisão – tudo é 
dado salutarmente para o espírito nascente dos alunos. Sábia foi a 
lei obrigando essa disciplina nas escolas públicas. (TOLOSA, apud 
VVAA, 1895, p. 145–146) 

Assim, o desenho é utilizado nas demais disciplinas para a execução de esquemas 

e registros com o intuito de corroborar a construção do universo perceptivo, para o 

pleno desenvolvimento das faculdades intelectuais do aprendiz. 

Há íntima relação do aprendizado por meio da observação visual na disciplina de 

ciências físicas e naturais – higiene com a imprescindível educação do olhar do 

aprendiz, para se tornar capaz de decodificar o objeto observado com exatidão, bem 

como confeccionar registros impecáveis. 

Os trabalhos manuais e a educação pelo olhar 

Neste viés de exatidão tanto do olhar que observa (aprende) como na construção do 

desenho que registra (e também aprende), na disciplina de trabalhos manuais as 

atividades deveriam ser executadas com perfeição, bem como ter um fim útil  

(Decreto nº 1.217, de 29 de abril de 1904. In SÃO PAULO (Estado), Tomo XIV, p. 

77). Aconselhava-se a utilização de materiais baratos e que as atividades fossem 

realizadas na escola, em ambiente apropriado, não devendo, em hipótese alguma, 

ser feitas em casa. 
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As atividades variavam: dobraduras de papel; modelagem em argila, carpintaria e 

trabalhos de agulha, crochê (para as alunas). As dobraduras em papel tinham como 

finalidade a construção de formas geometrizadas (para ambos os sexos). Após 

estes exercícios, dever-se-ia aplicar estes conhecimentos em objetos usuais em 

papel, como chapéus, caixas etc. Já os trabalhos de modelagem em argila, 

destinados exclusivamente aos alunos, deveriam ser executados em sala apropriada 

[ver figura 3] e consistiam na construção de formas geométricas e, posteriormente, 

objetos comuns como folhas, frutos etc. A seguir, as modelagens deveriam ser mais 

complexas: além das formas geométricas e objetos usuais do cotidiano, realizavam-

se cópias de modelos como casas, paisagens, mapas geográficos em relevo. 

 
Fig. 3 – Aula de modelagem na oficina de modelagem 

Fonte: Álbum de Photográfia das Escolas Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

As aulas de carpintaria, para o sexo masculino, também deveriam ser ensinadas em 

oficinas apropriadas [ver figura 4]. 

 
Fig. 4 – Aula de tornos na oficina de madeira 

Fonte: Álbum de Photográfia das Escolas Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

Iniciava-se com a confecção de formas geométricas, assim como as dobras em 

papel e modelagem, que deveriam ser aplicadas em objetos do dia-a-dia, como 

tornos, sinais para chave, cones, estaca de cravo, canetas. A seguir, as atividades 

em carpintaria exigiam maior destreza, pois os alunos deveriam desenvolver formas 
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mais elaboradas, como corta-papel, cunhas, esquadros, réguas, cofres, cantoneiras 

simples, bancos simples, mesinhas etc. 

As alunas, as quais estavam excluídas da modelagem e da marcenaria, praticavam 

atividades de costura [ver figura 5]. O aprendizado progressivo nesta atividade se 

iniciava no primeiro ano, com as posições das mãos e os modos de segurar as 

agulhas; cobertura dos cartões de crivo com alinhavo e noções iniciais de crochê. 

No segundo ano, aprendiam-se alguns pontos de crochê: alinhavo, pespontos, 

pespontos no claro, pespontos fechados e abertos, pontos de arremate; preparação 

e modo de franzir. Para o terceiro ano eram ensinados franzidos; cerzidura; pregas; 

bainhas e modo de cozê-las; bainha no franzido e na prega; bainha enrolada; 

casear; pregar botões, fitas e colchetes. Finalmente, pontos russos e de 

ornamentos; pontos de marca, letras e nomes. Para estas atividades não era 

permitido que usassem máquinas de costura: todas deveriam ser realizadas à mão. 

 
Fig. 5 –  Aula de costura 

Fonte: Álbum de Photográfia das Escolas Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

Como se aconselhava a utilização do mesmo objeto em diversas áreas do 

conhecimento, nos trabalhos manuais construíam-se muitos elementos que seriam 

usados nas demais disciplinas. O torno, por exemplo, construído na aula de 

carpintaria, era utilizado pela disciplina de aritmética [ver figura 6]. 



 

2556 ENSINO DO DESENHO: O IDEÁRIO REPUBLICANO NOS PARECERES DO CONGRESSO  
DA INSTRUÇÃO DO RIO DE JANEIRO DE 1883 (CANCELADO) 
Fernanda Pereira da Cunha / UFG  
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

 
Fig. 6 – Uma lição de aritmética com tornos 

Fonte: Álbum de Photografia das Escolas Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

A disciplina de aritmética tinha como objetivo “ensinar a contar e rudimentos das 

primeiras operações, pelos meios concretos, com auxílio de tabuinhas, tornos e 

contador mecânico. Depois aprender a ler e escrever os números” (Decreto nº 

1.217, de 29 de abril de 1904. In SÃO PAULO (Estado), Tomo XIV, pp. 62-3). Assim, 

como primeiro o aluno ou aluna deveria aprender por meio dos sentidos, as 

tabuinhas confeccionadas por eles próprios na disciplina de trabalhos manuais eram 

utilizadas como instrumento intermediador no processo concreto de 

ensino/aprendizagem em aritmética. 

O programa de ensino para a disciplina de geografia, por sua vez, compreendia  

[...] uma extensão enorme, desde o estudo local até o estudo 
astronômico, depende de processos muito heterogêneos e toda a 
parte descritiva não pode deixar de afastar-se do processo de 
ensinar diretamente pelos sentidos. As diversas regiões estudadas 
são conhecidas por mapas e desenhos. É bem de ver, pois, que um 
dos trabalhos principais do professor deve ser ensinar a ler mapas. 
Esta parte do ensino pode e deve começar desde o primeiro ano. 
(Decreto nº 1.217, de 29 de abril de 1904. In SÃO PAULO (Estado), 
Tomo XIV, p. 65) 

Desta forma, os exercícios de cartografia deveriam “ser feitos com auxílio 

mnemônico e não como trabalho de meticuloso desenho” (Decreto nº 1.217, de 29 

de abril de 1904. In SÃO PAULO (Estado), Tomo XIV, p. 65). Para tanto, a sala de 

aula para a disciplina de geografia contava com globos terrestres sobre a mesa do 

professor, e também continha mapas, que se encontravam enrolados e apoiados na 

lateral do armário próximo da porta de saída. 

Assim, o globo e os mapas, por exemplo, tornam-se instrumentos indispensáveis 

para a intermediação do processo de ensino/aprendizado desta disciplina, bem 



 

2557 ENSINO DO DESENHO: O IDEÁRIO REPUBLICANO NOS PARECERES DO CONGRESSO  
DA INSTRUÇÃO DO RIO DE JANEIRO DE 1883 (CANCELADO) 
Fernanda Pereira da Cunha / UFG  
Simpósio 4 – História do ensino da arte, seu espaço e/em nosso tempo: o agora já é história 

 

como a utilização do desenho. Desta maneira, o desenho e a modelagem são 

ferramentas igualmente imprescindíveis neste processo de ensino/aprendizado – 

desenho era requisito em todos os anos. Como vimos, na disciplina de trabalhos 

manuais os alunos desenvolviam mapas em relevo para corroborar o aprendizado 

de geografia – neste sentido, os desenhos dos mapas, por eles desenvolvidos, 

incluem-se na categoria do desenho intuitivo, especificamente no desenho científico, 

de que tratamos anteriormente. 

Assim como a disciplina de geografia, a disciplina de história do Brasil, recorria-se 

em demasia a exames de quadros e gravuras, bem como mapas históricos e 

geográficos para o aprendizado do assunto proferido. Desta maneira os alunos 

confeccionavam quadros sinóticos e cronológicos resumidos. Estas atividades 

estavam circunscritas ao processo do aprendizado por meio da percepção, cujas 

atividades se inscrevem na concepção do desenho intuitivo – científico. 

Os exercícios da disciplina de caligrafia “acompanhavam as lições de leitura; assim 

os alunos começarão desde o primeiro dia de aula, a copiar letras, palavras e 

pequenas sentenças” (Decreto nº 1.217, de 29 de abril de 1904. In SÃO PAULO 

(Estado), Tomo XIV, p. 62). Pode-se observar abaixo uma aula desta disciplina na 

Escola Caetano de Campos, na qual os professores desenham na lousa as palavras 

que deveriam ser copiadas pelos alunos [ver figuras 7 e 8]. 

 
Fig. 7 – Aula de caligrafia – seção feminina 
Fonte: Álbum de Photografia das Escolas 

Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

 
Fig 8 – Aula de caligrafia – seção masculina 

Fonte: Álbum de Photografia das Escolas 
Normal e Anexas de São Paulo, 1908 

Finalmente, a disciplina de linguagem objetivava “despertar a atenção da classe 

sobre fatos instrutivos e morais” (Decreto nº 1.217, de 29 de abril de 1904. In SÃO 

PAULO (Estado), Tomo XIV, pp. 60), bem como corrigir os defeitos de pronúncia e 

os vícios de linguagem. Assim, o programa de ensino de linguagem orientava para 
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que o professor palestrasse sobre as diversas disciplinas, em conformidade com os 

respectivos programas. Neste viés, os alunos deveriam desenvolver sentenças 

sobre coisas que eles usavam, vestiam, comiam etc., bem como nome de animais e 

coisas. Ademais, o programa solicitava lições auxiliares pela cópia de nomes de 

animais e coisas. 

Portanto, o eixo norteador do ensino intuitivo tendo como eixo norteador a educação 

pelo olhar, que é a percepção, deveria educar as “observações exatas e rigorosas 

das coisas”, para desenvolver todas as faculdades da criança. A Arte, por meio do 

ensino do desenho e suas aplicações, ganha um papel indispensável neste 

processo, pois recebe a incumbência de educar a visão perceptiva com minuciosa 

exatidão. 

Que o olhar, a visão, registre o que se vê do modo mais preciso possível é requisito 

indispensável ao aprendizado efetivo, pois olhar está intrinsecamente vinculado a 

descobrir, instruir, educar e aprender – descobrindo-se sozinho tanto quanto for 

possível. Olhar é aprender. A “precisão” da observação (descoberta) está 

intimamente ligada com o grau efetivo do aprendizado. Desta maneira, o desenho 

era inserido no currículo como linguagem, devendo servir como instrumento e não 

como diversão, com o objetivo de educar a visão. 

  

 
Notas 
1 Os documentos citados foram publicados pela Typografia Nacional, no Rio de Janeiro, em 1884, o qual contém 
as questões com os respectivos pareceristas. 
2 Se compararmos os materiais e os documentos expostos na Exposição Pedagógica com as questões que 
seriam tratadas no Congresso cancelado, não é difícil perceber como ambos os eventos, que aconteceriam 
concomitantemente, seriam complementares. Assim, a Exposição Pedagógica poderia empreender um papel 
contextualizador, no que se refere à aplicabilidade dos instrumentos apresentados, de modo que poderia ampliar 
a compreensão dos métodos utilizados na época.  
3 “Dibujo intuitivo: el fin que con este dibujo nos proponemos es la reprodución inmediata de la realidad.” In: 
STIEHLER, G.; DENZER, H.; SEISS, M.; LAMERS, D.; WITZKE, W.; HARTE, E. El tesoro del maestro, p. 33.  
4 “Con esta forma del dibujo intuitivo penetramos ya en terreno de la cultura general. Tanto en la enseñanza 
científica como en la del dibujo descriptivo se exige el cultivo de dicha forma de expresión. En este caso no 
podemos darnos por satisfechos con la creación afectiva, rítmica y personal; sin que exijamos em el dibujo 
intuitivo y de imaginación, fiel al objeto, uma perfección fotográfica, se cuidará de obtener en todo momento la 
reproducción más completa de la forma, el color y la iluminación.” In: Idem, p. 34. 
5 In: Idem, p. 39. 
6 “La reproducción fiel de lo esencial com manifestaciones personales constituye la base para una actividad 
ulterior ajustada a la mente. El dibujo productivo puede realizarse en el sentido artístico y el sentido cientifíco. Lo 
aislado e individual nos lleva también por imitación, ordenación y criación al dibujo científico (por ejemplo, de la 
flor radial a un diagrama correspondiente). Con ello, nos separamos de la realidad y logramos, gracias a la 
intervención de nuestra inteligência, una forma nueva. Es por este médio que, durante siglos enteros, se llegó al 
simbolismo que los mapas encierran. Lo visible, lo oculto, lo presente y el proceso (función) nos proporcionan un 
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extraordinário cúmulo de oportunidades para ejercitar el pensamiento técnico y objetivo, así como para una 
representación gráfica especialmente característica. Obtenemos la precisión y la profundidad por médios 
gráficos.” In: Idem, pp. 39-40. 
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