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RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo inicial sobre algumas leis nacionais tais como a Lei Orgâ-

nica de 1946 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 e uma breve análise do livro Desenho à 

mão livre: ao alcance. Esse estudo se insere em um projeto de dissertação que intenta in-

vestigar o Desenho como disciplina na formação do professor primário, em Minas Gerais 

no período de 1940 - 1970. O estudo se situa no campo da História da educação matemáti-

ca, tomando como referenciais teórico-metodológicos aportes advindos da História e da 

História da Educação O referencial teórico metodológico dessa pesquisa é fundamentado 

nos estudos de André Chervel (1990) que nos remete à história das disciplinas escolares e 

Roger Chartier (1990) que nos traz reflexões sobre a história cultural e suas representações. 
 

Palavras-Chave: História da educação matemática. Desenho. Normalistas. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo inicial sobre a presença do De-

senho como disciplina na formação de normalistas em algumas leis nacionais tais como a 

Lei Orgânica de 1946 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1961. O estudo contempla também 

uma breve análise  do livro” Desenho à mão livre: ao alcance” na intenção de entender 

que sinais das prescrições oficiais são percebidos nessa obra. 

  

             Esse estudo se insere em meu projeto de dissertação que intenta investigar o Dese-

nho como disciplina na formação do professor primário, em Minas Gerais no período de 

1940 – 1970, procurando responder à questão: qual o papel do Desenho na formação dos 

normalistas? Fazemos observar que a presença do Desenho nos cursos de formação de pro-

fessores em Minas Gerais, será analisada a partir da legislação oficial. Contudo outras fon-
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tes podem ser mobilizadas no sentido de melhor compreender a questão de pesquisa. Se-

gundo Bello (1978), as fontes históricas são todos os elementos que de algum modo pos-

sam contribuir para o conhecimento, a interpretação ou a autentificação de um fato da his-

tória. 

Nessa perspectiva compreende-se fazer História da educação matemática para 

produzir representações sobre o passado, a partir de vestígios deixados de outros tempos 

encontrados no presente. 

Assim, podemos ler que “a interpretação dos acontecimentos passados se dá á par-

tir dos resquícios que permaneceram e da aproximação destes com aquilo que foi pela sua 

representação, visto que, a história não ressuscitará o passado tal como ele era, mas possi-

bilitará, através dos apanhados do passado, lançar-se ao estranhamento” (STEPHANOU; 

BASTOS, 2005, p. 417). 

Também acordamo-nos com o enfoque dado à metodologia de trabalho citando 

Valente (2007) quando diz que a “menção da base teórica do projeto já indica o percurso 

do trabalho a ser realizado,  a sua metodologia. Assim é partidário da expressão “base teó-

rico-metodológica” como o lugar onde é possível encontrar os caminhos por onde a pes-

quisa irá trilhar. (VALENTE, 2007, p.28). 

 

 

DO TRABALHO COM AS FONTES 

A LEI ORGÂNICA DO ENSINO PRIMÁRIO 

 

Neste momento, procuramos situar historicamente, as referências ao desenho se-

gundo a legislação, no período compreendido entre 1946 -1961. Assim, reportar-nos-emos 

às Leis. 

Em 1946, a Lei Orgânica instituiu a obrigatoriedade do desenho para o curso pri-

mário no Brasil. (DECRETO-LEI nº 8529, 1946, Art.1º) 

O ensino primário foi organizado em duas categorias de ensino: primário funda-

mental e primário supletivo. Quanto ao primário fundamental este foi dividido em dois 

cursos sucessivos; elementar em período de 4 anos e complementar com período de 1 ano. 
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Relativo ao ensino primário supletivo este constituía -se em um único curso - o supletivo - 

que compreendia 2 anos de duração. 

Em relação aos conhecimentos no curso primário elementar, compreendido por 

quatro anos de estudos seria desenvolvida a Iniciação Matemática (1946, Art.7º); contando 

também com a presença da disciplinas Desenho e Trabalhos Manuais, entre outras. No 

primário complementar compreendido em um ano de estudo, seriam trabalhadas as disci-

plinas, Aritmética e Geometria e o Desenho (1946, Art.8º); Trabalhos Manuais e Práticas 

Educativas referentes às atividades econômicas da região. 

 

A LEI ORGÂNICA DO ENSINO NORMAL  

 

O Decreto- lei 8530, de 2 de janeiro de 1946 - estabeleceu as diretrizes gerais para 

o funcionamento das escolas normais em todo o país. Pretendia dar uniformidade à forma-

ção de professores em todo o território nacional, estabelecendo princípios e normas relati-

vos a regime de estudos, conteúdos programáticos, métodos e processos didáticos.  

Essa lei criou os Institutos de Educação que, além dos cursos normais, ofereciam 

cursos de especialização para professores primários e cursos de habilitação em Adminis-

tração Escolar. De acordo com a Lei Orgânica, o Ensino Normal era considerado como um 

curso de formação profissional, de nível secundário e tinha como finalidades: 

1. Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias;  

2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas;  

3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação 

da infância. (ROMANELLI, 2003, p. 164)  

Ainda acordado pela Lei Orgânica, o Curso Normal tinha a seguinte estrutura:  

 Curso de formação de regentes de ensino primário, de 1º ciclo, com duração 

de 4 anos, funcionando em Escolas Normais Regionais;  

 Curso de formação de professores primários, de 2º ciclo, com duração de 3 

anos, funcionando nas Escolas Normais; 

 Institutos de Educação onde, além dos cursos de formação de professores, 

funcionavam também o Jardim de Infância e a Escola Primária como anexos e cursos de 

especialização de professor primário e habilitação de administradores escolares.  
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Em ambos os ciclos, predominavam disciplinas de formação geral sobre as disci-

plinas de formação profissional, evidenciando uma ênfase na cultura geral em detrimento 

da formação técnico-profissional, apesar de se tratar de um curso de caráter terminal e pro-

fissionalizante, em uma época em que a maioria das alunas não prosseguia no nível superi-

or. (ROMANELLI, 2003). 

Pela Lei Orgânica nº 8530 de 1946 – Artigo 7º que trata do curso de regentes de 

ensino primário este se faria em quatro séries anuais, e dentre as disciplinas que compu-

nham o currículo estava o Desenho e Caligrafia nas duas primeiras séries, além da mate-

mática. A disciplina de Desenho permanece nas duas últimas séries do curso de regentes 

para o primário, bem como a matemática; deixando, no entanto, de fazer parte a caligrafia. 

E sobre o curso de formação de professores primários dentre as disciplinas que integram 

esse currículo a disciplina de Desenho e Artes Plásticas nas três séries do curso. (1946, 

Art.8º,). Fazemos observar que esse curso permitido o seu funcionamento, de acordo com o 

artigo anterior, em dois anos de estudos intensivos, traz o Desenho e Artes Plásticas, nas 

duas séries dentre as demais disciplinas. (1946, Art. 9º). 

 

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. LEI Nº 4024 DE 

20/12/1961 

 

As reformas estaduais das escolas normais limitaram-se principalmente a altera-

ções curriculares. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024, de 

20/12/1961), segundo Tanuri, (1970) não trouxe soluções inovadoras para o ensino normal, 

conservando as grandes linhas da organização anterior, seja em termos de duração dos es-

tudos ou de divisão em ciclos. Registre-se apenas a equivalência legal de todas as modali-

dades de ensino médio, bem como a descentralização administrativa e a flexibilidade curri-

cular, que possibilitariam o rompimento da uniformidade curricular das escolas normais. 

A maioria dos estados conservou o sistema dual, com escolas normais de nível gi-

nasial, com quatro séries no mínimo, e as de nível colegial, com três séries no mínimo, 

certamente em face da insuficiente quantidade de candidatos qualificados para a docência 

no ensino primário. Apenas Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Guanabara 
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e Distrito Federal utilizaram-se somente de escolas de segundo ciclo de grau médio para 

preparação de seus professores primários (TANURI, 1970).  

Como a Lei de Diretrizes e Bases fixou apenas padrões mínimos de duração para 

os dois tipos de cursos, aos Conselhos Estaduais caberia a iniciativa de estender esse mí-

nimo, nas proporções desejadas. Com referência ao curso ginasial, a grande maioria dos 

estados manteve-se nos estritos limites da duração mínima, com exceção apenas dos esta-

dos de Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba, que ampliaram a duração de seus cursos para 

cinco anos, dedicando o quinto à preparação pedagógica mais específica. Quanto ao curso 

normal de nível colegial, apesar de iniciativas de algumas unidades da Federação no senti-

do de estendê-lo para quatro séries, apenas o estado de São Paulo logrou fazê-lo ainda an-

tes da Lei 5.692/71. 

Aliás, no que diz respeito ao aumento dos estudos e à elevação do nível de forma-

ção, começam a aparecer iniciativas favoráveis à formação do professor primário em nível 

superior. Neste sentido, é importante destacar que o primeiro Parecer do Conselho Federal 

de Educação referente ao currículo mínimo do Curso de Pedagogia (Parecer CFE 251/62) 

deixa entrever que “nele se apoiarão os primeiros ensaios de formação superior do profes-

sor primário”, prevendo a superação próxima do modelo de formação em nível médio nas 

regiões mais desenvolvidas do país. Quanto ao ensino primário faz parte as disciplinas o-

brigatórias sendo em número de cinco e mais duas não ultrapassando sete disciplinas. Den-

tre as disciplinas apontadas não consta o Desenho.  

Nosso objetivo com o exame da legislação é compreender as finalidades reais para 

o ensino do Desenho na formação do professores primários. Para Chervel (1990) o estudo 

das finalidades de ensino deve começar evidentemente pela exploração de textos oficiais 

programáticos, discursos ministeriais, leis, ordens, acordos, decretos, instruções, circulares, 

fixando os planos de estudos, os programas, os métodos, os exercícios. É também necessá-

rio ao historiador, saber distinguir entre as finalidades de objetivo – aquelas presentes nos 

documentos – e as finalidades reais – aquelas realmente colocadas em prática, pois o pro-

blema das finalidades de ensino é um dos mais complexos e sutis com os quais se vê con-

frontada a história do ensino. 
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DO ACERVO 

 

           E continuando nessa perspectiva, para que se possa construir a história de uma dis-

ciplina faz-se necessário, explorar uma grande variedade de documentos oficiais, tais co-

mo: já abordamos: leis, decretos, pareceres e resoluções. Contudo, segundo Chervel, não 

podemos nos limitar apenas a esses textos, pois, se assim agirmos, estaríamos construindo 

apenas uma história de políticas públicas e não uma história das disciplinas.  

Para Chervel, o estudo da legislação deve ser realizado, simultaneamente, ao estu-

do do cotidiano escolar, pois, na medida em que a legislação determina o que se deve ensi-

nar, o cotidiano escolar nos revela como esta legislação foi utilizada pelas instituições de 

ensino na construção de suas propostas pedagógicas. A análise das matrizes curriculares do 

Curso Normal se torna relevante para compreendermos como as instituições de ensino se 

apropriaram das decisões estabelecidas nos documentos oficiais, instituídas no Brasil, no 

período citado. Ao estudarmos os fatores que levaram à introdução e às transformações 

ocorridas no currículo escolar, considerando-se a disciplina de Desenho, faz-se necessário 

compreender as concepções que norteiam o currículo.  

Pacheco nos afirma que: “[...] o currículo deve ser questionado como um campo 

que representa um esforço profissional de diversos especialistas com perspectivas diferen-

tes quanto à concepção, desenvolvimento e avaliação de um projeto de formação.” (PA-

CHECO, P.40, 2005). 

 Nesse texto recorreremos a uma obra didática que traz como título - ”Desenho à 

mão livre: ao alcance” – STECK, José Francisco; Autorização nº 403, portaria nº 1994 de 

04/11/1958 e compõe o acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais- 

UEMG- Faculdade de Educação – FAE- Belo Horizonte. MG. O livro foi analisado numa 

perspectiva de relacioná-lo com a Lei Orgânica de 1946.  

               Uma primeira análise diz respeito ao prefácio. 

 O autor começa afirmando que:- “Desenhar é fácil, assim como escrever é fácil, 

desde que se parta da forma mais simples para a mais complexa, desde que se tenha méto-

do. „Desenhar é útil e divertido”. (STECK, 1958). 

Nessa obra o prefácio é composto por 04 (quatro) itens, dispostos da seguinte ma-

neira: o primeiro item é dedicado a todas as crianças que estejam iniciando seus primeiros 
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passos no Desenho, quer em casa, quer na escola primária como meio para desenvolver a 

observação, o senso de equilíbrio, o raciocínio, o gosto e os bons hábitos de higiene. 

O segundo item é direcionado aos adultos como passatempo de férias ou aos do-

mingos e feriados; o terceiro item aos adolescentes sob a orientação sábia e experiente dos 

professores e o quarto item aos professores de Desenho e Artes Industriais.  

O autor destaca que o livro é desprovido de sombreados e apresenta grande sim-

plicidade.  Os desenhos são dispostos de acordo com níveis em grau de dificuldade, come-

çando pelos mais simples aos mais elaborados. Chama a atenção em dizer que os desenhos 

poderão ser ampliados e coloridos com guache, aquarela, lápis de cor, ou lápis de cera. 

Salienta que a presença do desenho oportuniza o trabalho com linhas, ângulos, figuras pla-

nas e sólidos geométricos. Trabalha também figuras de animais, vegetais, paisagem e ma-

rinha, figuras humanas e explora a fauna, a flora e caricaturas. 

O desenho aparece em etapas bem como os conteúdos. O autor propõe que o tra-

balho deve começar por adequar a mão, a vista e os movimentos ao desenho, fazendo com 

que se trabalhe por etapas: primeiro com a morfologia geométrica, desenho ornamental 

(com formas livres e formas geométricas) e desenho imitativo (em que se desenhe a fauna, 

a flora e as formas humanas). 

Buscaremos informações sobre o uso desse livro em cursos normais ou na peda-

gogia; bem como se há ficha catalográfica que mostre se o livro foi consultado; se integrou 

referências bibliográficas em cursos.  

Figura 1:Capa do Livro "Desenho à Mão Livre" de Steck 

 

FONTE: Acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais UEMG- Faculdade de 

Educação.  FAE- Belo-Horizonte – MG 
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Figura 2: Contracapa do livro " Desenho à Mão Livre" 

 

FONTE: Acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Minas Gerais-          UEMG Faculdade 

de Educação- FAE. Belo – Horizonte – MG. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

               

              Em estudo sobre Geometria e o Desenho prescritos para a formação de normalis-

tas brasileiros no período da Primeira República, Oliveira (2015a) conclui que o Desenho 

Linear parece ocupar um papel de destaque nessa formação participando como matéria de 

praticamente todos os anos do curso normal.  Apresenta-se para desempenhar uma função 

prática relevante de educar a vista e adestrar a mão - em muitos casos o Desenho vem junto 

à caligrafia como disciplina.  

Em outro estudo Oliveira (2015b), examinando artigos da Revista do Ensino de 

Minas Gerais, avalia que a análise dos artigos que tratam do ensino de Desenho possibili-

tou uma aproximação com as finalidades reais para o ensino desses saberes na escola pri-

mária da Primeira República, permitindo evidenciar o papel central dessa disciplina na 

metodologia de ensino a ser aplicada pelos normalistas. O Desenho foi um saber impres-

cindível para o bom “funcionamento” do método intuitivo. 

No caso do estudo que iniciamos ainda não é possível tecer considerações que in-

diquem manutenções ou rupturas com esse panorama apresentado. Consideramos que é 

significativo ao futuro educador estudar a história da educação matemática, para conhecer 

o passado, a partir das representações construídas, entendendo que são construções huma-
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nas e a partir desta experiência pensar o presente refinando assim a atenção sobre a experi-

ência vivida contribuindo com o exercício de um olhar reflexivo. 

Manter-se em constante dúvida, desnaturalizando o acontecimento histórico; 

construir um patrimônio cultural a respeito de sua profissão e sua área de atuação, adqui-

rindo assim, um conhecimento capaz de explicar, quando necessário, o papel do profissio-

nal da educação. 

O exame da legislação relativa ao Estado de Minas Gerais,  possibilitou identificar 

o Desenho presente de forma mais constante nos cursos de formação de professor primário, 

mas com características mais diversas que vão do desenho linear, ou natural ao desenho 

geométrico, mas aliado à caligrafia 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BELLO. R. A. Pesquisa Histórica da educação, 12ª ed. São Paulo, Do Brasil, 1978. 

  

BRASIL- Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de1961  Fixa as Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional, Brasília 

 

__________,Decreto – lei nº  8529 de 02 de janeiro de 1946, Expede a Lei Orgânica do 

ensino primário, Rio de Janeiro, 125º da Independência e 58º da Republica ,1946. .Brasília 

 

_________Lei 5.692/71, de 11 de agosto de 1971. Diário Oficial da União, Brasília, 12 

ago. 1971. BRASIL/MEC/CFE. Parecer 349/72. Documenta, n. 137, p. 155- 173, abr. 

1972.  

 

__________ Diário Oficial da União. Decreto 8529, de 2/1/1946 – Lei  Orgânica do Ensi-

no Primário. Publicado em 4/1/1946, seção 1, p. 113.  

http://www.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946. 

 

CHARTIER, R.A história cultural – entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil S.A., 2009. 

 

CHERVEL A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesqui-

sa. Teoria & Educação, n.2. Porto Alegre, RS, 1990. 

 

CHOPPIN  ,A.. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n. 3, p. 549-566, set./dez. 2004. 

 

http://www.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946


XIV Seminário Temático 

Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890-1970):  

Sobre o que tratam os Manuais Escolares?  

Natal – Rio Grande do Norte, 21 a 23 de março de 2016 

Universidade Federal Rio Grande do Norte                             ISSN: 2357-9889 10 

NÓVOA, A. Apresentação: Por que a história da educação? In: STEPHANOU, Maria 

BASTOS, M. H. C. (Orgs.). Histórias e Memórias da Educação no Brasil, vol. II: 

Séc.XIX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

 

OLIVEIRA, M. C, A. de; Geometria e Desenho como matérias do Curso Normal no 

período da Primeira República no Brasil. Interfaces Científicas- Educação, v.3.p 43-54, 

2015 a. 

 

_____ A Revista do Ensino e os objetivos do ensino da Geometria e do Desenho na 

formação de normalistas brasileiras. In; XII Seminário Temático: Saberes Elementares 

Matemáticos do Ensino Primário (1890- 1970): o que dizem as revistas pedagógicas? 

2015. Curitiba. Anais..Curitiba. Edi PUCPR, 2015 b  p 445- 457. 

 

PACHECO, J. A.. Escritos Curriculares. São Paulo; Cortez, 2005. 

 

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano IV – n. 

35, de julho, 1929. 

  

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano III – n. 

26, de outubro, 1928. 

  

REVISTA DO ENSINO. Belo Horizonte: Inspetoria Geral da Instrucção. Ano VI – n. 

64, de dezembro, 1931. 

 

ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil. 23ª. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 

1999. 

 

__________. História da Educação no Brasil (19309/1973). 28 ed. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

  

SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro. In: Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 40 jan./abr. 2009. 

 

STECK, J. F. Desenho à mão livre ao alcance. Editora Tecno Print LTDA Rio de Janeiro- 

RJ. 1958. 

 

TANURI, L. M. (1970). Contribuição para o estudo da escola normal no Bra-

sil. Pesquisa e Planejamento, São Paulo, v. 13, dez., p. 7-98. 

  

_________ História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação, nº 14, 

mai/jun/jul/ago, pp. 61-88. 2000. 

 

VALENTE, W. R. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas  In: 

REVEMAT:- Revista Eletrônica da Educação Matemática V2.2,p.28-49, UFSC;2007, 

p.31). 


