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O ato de desenhar envolve a atividade 
criadora, é através de atividades criadoras 
que a criança desenvolve sua própria 
liberdade. (LOWERNFELD, 1970 p.16)  



RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como objetivo entender a questão do desenho infantil 

como forma de expressão da criança na Educação Infantil. É apresentada a prática 

pedagógica do desenho, suas fases,como se dá o desenvolvimento dentro de sala 

de aula, para assim entender essa expressão. Este estudo consiste na observação 

da prática do desenho em uma escola de Educação Infantil do Distrito Federal, com 

uma turma de Maternal III, onde foram realizadas atividades para que se chegasse 

ao objetivo almejado.Podemos concluir que o desenho é uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento da criança.  

 

Palavras-chave: Expressão pelo desenho- Criança 

  



ABSTRAC 

This paper aims at understanding children’s to understand as a form of expression in 

Child. Drawing pedagogical practice, its phases and how it develops in the classroom 

are presented in order to figure out this expression. The current study consists on the 

observation of a specific group drawing practice in a children’s school in Distrito 

Federal, in which activities were held on with the means to chieve the goal of the 

project. It can be concluded that drawing is a fundamental tool on children 

development. 

 

Keywords: Expression by drawing- Child 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como foco entender a expressão da criança da 

educação infantil através do desenho. Observar como a criança usa dessa 

ferramenta para transmitir no papel aquilo que não consegue falar. 

O desenho tem um papel fundamental na formação da criança tanto no 

âmbito escolar, como no meio sócio cultural em que vive. Pois ele promove a 

capacidade criadora trabalhando a autonomia e liberdade de expressão, 

estimulando o grafismo e o desenvolvimento motor.  

O trabalho também ressalta a importância de se ter uma prática pedagógica 

adequada relacionada ao desenho, levando a importância do mesmo para dentro de 

sala de aula. É preciso que o professor reconheça-o como seu aliado no processo 

pedagógico, observar o desenho de uma criança abre oportunidades para conhecê-

la. Incentivar a prática do mesmo é fundamental nessa relação.  

A pesquisa monográfica deste trabalho se divide em: Memorial educativo, 

trabalho monográfico e perspectivas profissionais.  

Na primeira parte há o Memorial educativo, em que são relatados os fatos 

primordiais do meu processo de ensino e aprendizagem na universidade onde me 

proporcionou chegar até a realização desse trabalho.  

No primeiro capítulo, são retratadas as práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, que englobam as ações educacionais que devem atender as necessidades 

da criança, sendo o ambiente escolar de fundamental importância na estimulação, 

envolvimento e integração com outras crianças. Há também nesse capítulo o 

subtema denominado práticas pedagógicas relacionadas ao desenho, onde se 

entende o desenho como ferramenta de ensino e aprendizagem.  

No segundo capítulo, a História do desenho, apresenta um breve relato sobre 

o surgimento do desenho na vida do ser humano. Tendo também os sub temas, fase 

do desenho e desenho em sala de aula. Nesses itens aparecem as fases do 

desenho infantil segundo alguns autores e a prática do desenho em sala de aula.  

Na sequência, é apresentada a pesquisa, a qual foi realizada em uma 

escolaparticular do Distrito Federal. Oenfoque desse estudo está na expressão das 

crianças através dos desenhos e na análise dos mesmos a partir da teoria estudada. 

Por último, apresentoas considerações finais e finalizo com as minhas 

perspectivas profissionais, relatando o que almejo como pedagoga. 
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Definição do problema 

Para definir o problema desta pesquisa, retomaremos brevemente a história 

do desenho, a partir das contribuições de Faria. (2008, apud SILVA,2012).  

A história do desenho começa quase que ao mesmo tempo em que a do 

homem nas cavernas, através dos desenhos ficavam gravados os hábitos e 

experiências dos primatas “homens das cavernas’’ que usavam as pinturas 

rupestres como forma de se expressar e de se comunicar antes mesmo que se 

consolidasse uma língua verbal ( 2008, apud SILVA, 2012).   

Ao longo dos séculos o desenho passou a ser utilizado de formas diferentes. 

Sendo até mesmo um precursor da linguagem escrita, da fotografia, do cinema e até 

mesmo das representações cartográficas.  

A autora ao escrever seu artigo sobre A história do Desenho, destacou que na 

pré-história o desenho surgiu como forma das pessoas se comunicarem facilitando o 

desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Na antiguidade o desenho 

ganha status sagrado, principalmente no Egito onde é usado para decorar tumbas e 

templos. Já na mesopotâmia o desenho foi utilizado para criar representações da 

terra e de rotas de forma bastante primitiva. O nascimento da representação 

cartográfica de rotas comerciais e domínios ganha fôlego com a expansão do 

Império Romano e a popularização de suas cartas.  

Com isso, este trabalho tem como pergunta de pesquisa: como ocorre a 

expressão da criança através do desenho, na Educação Infantil? 

Justificativa 

O desenho foi criando espaço na vida e no cotidiano das pessoas, ganhando 

materiais mais modernos e com estilos diferentes. Contudo, nunca perdeu seu 

conceito, que é o de representar formas sobre uma superfície, por meio de linhas, 

pontos e manchas, com o objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico.  

Foi a partir do século XV, paralelamente com a popularização do papel, que o 

desenho começou a tornar-se o elemento fundamental da criação artística, sendo 

um instrumento básico para se chegar à obra final.  

O ato de desenhar é uma ação útil para muitas coisas, desenhamos em 

qualquer situação com finalidades diferentes, tais como:  

a) Para projetar; 
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b) Para descrever a realidade; 

c) Para guardar e transmitir informação;  

d) Como forma de expressão artística; 

e) Desenho de observação; 

f) Desenho de memória;  

g) Desenho falado;  

h) Desenho de imaginação.  

O desenho sendo uma forma de linguagem é usado como expressão pela 

criança, onde ela se apropria dessa ferramenta para expressar suas emoções, 

sendo também um fator primordial para o seu desenvolvimento motor e gráfico.  

A partir disso, a presente pesquisa justiça-se como importante por buscar 

compreender como a criança especificamente, pode se expressar através do 

desenho, no contexto da Educação Infantil.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Entender a questão do desenho infantil como forma de expressão da criança 

na Educação Infantil.  

Objetivos específicos 

1. Debater a expressão do desenho infantil; 

2. Perceber o papel do professor como mediador no trabalho com o desenho 

infantil em sala de aula; 

3. Analisar e relacionar em quais etapas do desenvolvimento do grafismo a 

criança se insere.  
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MEMORIAL EDUCATIVO 

A arte de ensinar sempre esteve presente em minha vida, desde quando eu 

era pequena, minha mãe dava aula para as crianças da igreja que frequentávamos, 

portanto, sempre a observei planejando a aula e fazendo os trabalhos manuais. 

Sempre gostei de ir à escola, tive boas professoras em toda a minha Educação 

Infantil.  

No Ensino Fundamental e Médio, tive alguns conflitos em relação à educação, 

porém, o que me cativou para escolher essa área, foram as aulas que comecei a 

ministrar para as crianças da Igreja na qual frequento hoje. Iniciei trabalhando com 

as crianças do berçário, depois passei para a classe das crianças de 4-6 anos, e 

hoje estou com a turma de 7-8 anos. O período que passei trabalhando no berçário 

e com as crianças de 4-6 anos foram fundamentais para começar a pensar sobre o 

curso de Pedagogia.  

Em 2011 na última etapa do PAS (Programa de Avaliação Seriada), escolhi o 

curso de Pedagogia por recomendações familiares e por um interesse que já 

despertava em mim a educação. Nesse período realizei algumas provas para 

ingressar em uma graduação, porém, entre outros cursos que havia passado, 

escolhi a Pedagogia. No ano de 2012 passei em Pedagogia na Universidade de 

Brasília, no curso diurno.  

Cursei grandes disciplinas que contribuíram de forma importantíssima para 

minha trajetória acadêmica, assim como os amigos que conheci ao longo do tempo, 

e os mestres que de forma exemplar me cativaram para conhecer esse amor pela 

arte de educar. O ambiente universitário, os vários funcionários tanto da FE 

(Faculdade de Educação) como de outros departamentos que passei, me 

proporcionaram saberes não só acadêmicos, mas de vida, que levarei para sempre 

comigo.  

No início da graduação, eu não tinha ainda a certeza de qual área da 

Pedagogia eu mais me identificava: Educação Infantil, Educação de Jovens e 

Adultos ou Educação Especial. A partir dos Projetos escolhidos e cursados, conheci 

melhor cada área de atuação de um pedagogo. Os Projetos foram de grande 

importância na decisão da minha área de atuação na atualidade.  

No decorrer da graduação, cursei uma matéria que me fez vivenciar algo que 

nunca havia presenciado,conheci o Lixão da Estrutural. Essa experiência me fez 
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rever conceitos de vida que mudaram minha forma de pensar, de olhar o outro, 

quebrar preconceitos, viver outra realidade. Foi um momento único, pude ouvir e 

aprender com a vida daqueles catadores, moradores da Estrutural. 

 Ao realizar o Projeto 02, aprendi também a ver o outro como participante 

essencial do meu aprendizado. Realizei o Projeto2 com o professor Renato Hilário, 

uma pessoa que me mostrou que a afetividade e o amor são elementos primordiais 

para se educar um indivíduo. Foram aulas muito agradáveis e sempre com temas 

que nos levava a repensar sobre o papel do professor em sala de aula, autores 

como Paulo Freire foram estudados nessa disciplina, enriquecendo ainda mais as 

aulas ministradas. 

A primeira experiência que tive na Universidade em relação a ser responsável 

também pelo colega de sala, ocorreu também na aula do professor Hilário, onde 

cada aluno tinha o seu anjo, onde esse anjo em cada aula deveria dar algum 

presente para o seu protegido. Foi uma experiência gratificante, pois tive tempo de 

demonstrar carinho por alguém que eu não conhecia, e receber atenção também, 

uma simples carta alegrava minha tarde. Nessa aula, havia o dia do presente, onde 

os grupos se organizavam para presentear a turma com algo, poderia ser uma 

música, poema, reportagem, algo que levasse os alunos a refletir e a sentir o carinho 

do outro. Foram momentos de grande aprendizado e alegrias, guardo com carinho 

até hoje todas as cartas que recebi, foram momentos especiais vividos nessa 

disciplina.  

A Universidade também me fez ter grandes experiências em relação aos 

movimentos dos estudantes, as melhorias na FE, da universidade em si, trabalhos 

voluntários, além da liberdade de disciplinas que podemos cursar, onde nos 

proporciona conhecer outras realidades na universidade. Em uma dessas buscas 

em conhecer novas realidades, cursei uma matéria na FEF (Faculdade de Educação 

Física) e lá trabalhei a interdisciplinaridade, pude levar conhecimentos da Pedagogia 

e relacioná-los com os da Educação Física. Foram momentos de grande 

aprendizagem, tive a oportunidade de ter uma aula de Yoga, conheci o prédio da 

FEF, o Centro Olímpico, e assim vivenciar essa liberdade que a UnB oferece.  

O ponto marcante, e digo que seja o mais importante, está relacionado a 

escolha do Projeto 03, escolhi um assunto voltado para a Educação Infantil, comecei 

a trabalhar com a professora Fernanda Cavaton. Ela me mostrou e me fez ver a 

criança como realmente ela é, que educar uma criança vai além de só dar aula, que 
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a Educação Infantil perpassa o educar e principalmente cuidar. Autores como, 

Vygotski, Wallon, Piaget, foram estudados e me fizeram conhecer ainda mais uma 

criança.  

Temas voltados para o surgimento da fala, da escrita, o brincar na infância, a 

imaginação, o desenho infantil entre outros, foram trabalhados nessa disciplina. A 

teoria sempre esteve ligada com a prática, durante o tempo que passei trabalhando 

com a Fernanda, visitamos a Casa De Ismael, uma escola/abrigo que se encontra 

na Asa Norte. Nessa instituição há crianças com histórias de vida, já marcadas pela 

violência e abandono. As crianças moram nessa Instituição e são levadas para as 

escolas mais próximas do local, há desde bebês até adolescentes.  

A primeira experiência que tive com essa realidade, foi de observar como a 

criança pequena (0-4anos) se relaciona com a mãe. No caso dessas crianças, são 

mães voluntárias que disponibilizam um pouco do seu tempo para cuidar delas, 

dando carinho e atenção que muitas não tiveram em casa, mesmo sendo novas já 

passaram por muitas dificuldades. Essa é uma realidade que infelizmente é comum 

em nosso país, onde mães abandonam seus filhos em lixeiras, que consomem 

drogas durante a gestação, geram seus filhos em penitenciarias, e tantos outros atos 

que assolam nosso cotidiano.  

Passamos a tarde inteira com aquelas crianças e suas mães voluntárias, foi 

emocionante olhar para cada rosto e ver os olhos brilhando de esperança, eram 

crianças muito espertas, que em cada movimento realizado, observavam com muita 

atenção. Além de ver na prática os conceitos estudados em sala de aula, aprendi 

algo que vai além de uma observação, que um simples abraço ou gastar um tempo 

com alguém, são gestos simples, mas que provocam uma reação maravilhosa, a de 

se sentir amado. Aquelas crianças só precisavam de atenção e carinho, momentos 

que hoje com a demanda de trabalho, rotina, acabam sendo deixados de lado.  

Esse momento foi de suma importância para a minha aprendizagem, ver que 

a criança pequena precisa ser amada, estimulada e que tem com ela uma história de 

vida que precisa ser respeitada. O educador precisa acolher, envolver a criança em 

seu meio, para assim, se sentir parte do seu processo de ensino e aprendizado.  

Durante as fases do Projeto, foram realizadas muitas visitas à Casa de Ismael 

e em cada uma delas, voltei diferente de como entrei, sempre com o desejo de fazer 

mais pelas crianças que ali moravam. Como era gratificante ver o sorriso no rosto de 

cada uma,por meio de um simples abraço, um carinho, brincadeiras, histórias 
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contadas. Foi a partir da primeira experiência do Projeto 03, primeira fase, que 

comecei a me interessar por esse universo infantil, e com isso, segui o resto da 

graduação voltada para essa temática. Trabalhei com a professora Fernanda até o 

Projeto 04 primeira fase.  

Outra experiência no Projeto 04 segunda fase, me cativou para o trabalho 

com a Educação Infantil. Em sala estávamos discutindo a respeito do desenho na 

infância, e sobre os primeiros passos da escrita para a criança. Na Casa de Ismael 

realizamos uma atividade referente a escrita e ao desenho, contamos histórias para 

as crianças e pedimos para elas desenharem e escreverem o que acharam da 

história.  

Foram atividades simples, mas de grande importância, levamos para aquelas 

crianças não só uma atividade diferente, mas uma tarde com bastante alegria e 

carinho. Foram momentos especiais e de grande aprendizado, aprendi muito com 

aquelas crianças, que hoje são inspirações para o meu trabalho.  

O meu despertar pela temática do Desenho na Educação Infantil se deu 

nesses Projetos, que foram realizados com muita dedicação e compromisso, tanto 

da minha parte quanto da parte da professora Maria Fernanda Cavaton. Com a 

saída da professora Fernanda, passei a trabalhar com a professora Tereza Cristina, 

que me fez gostar ainda mais do curso, me mostrou que o carinho entre professor e 

aluno é fundamental para se obter uma boa relação. Ela além de ser uma excelente 

profissional, é também uma pessoa incrível e muito especial, me fez ver que na 

Academia também se pode ter uma relação de amizade com os Mestres que vai 

além das quatro paredes de uma sala de aula.  

Durante a graduação cursei uma matéria intitulada Oficina do Professor 

Leitor/Escritor ministrada pela professora Maria Alexandra. Essa disciplina como 

outras ofertadas na FE, trabalhou também o meu emocional, havia relatos das 

histórias de cada aluno em relação ao seu processo de ensino e aprendizado nas 

séries iniciais e ensino fundamental, todos os dias eu aprendia com a história do 

outro. Nessa disciplina escrevi poemas, músicas, crônicas, e aprendi que a leitura e 

a escrita podem ser vivenciadas de várias formas.  

Em cada oficina o envolvimento da turma era maior, em cada oficina o meu 

interesse era maior, pois as atividades propostas sempre me levavam a uma 

reflexão tanto de vida pessoal, quanto em relação a minha vida profissional e 

essencialmente a minha didática em sala de aula. Levar para os alunos o prazer 
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pela leitura e escrita de forma criativa e livre, foram temáticas estudadas nas 

oficinas. Hoje vemos que falta essa liberdade nas escolas, cada vez mais as 

crianças estão perdendo o deleite pela leitura e escrita, portanto, nós como 

educadores precisamos resgatar esse desejo pela leitura e escrita nas escolas.  

Entre muitas disciplinas cursadas, não poderia deixar de destacar a de 

Fundamentos da Linguagem Musical na Educação com o Professor Augusto 

Charan. A minha relação com a música se deu desde pequena, fui criada em um 

meio totalmente musical, meus pais cantavam na Igreja e em casa, cresci ouvindo 

vários estilos musicais e acabei me envolvendo com a música. Hoje canto e toco 

alguns instrumentos, a música faz parte do meu deitar e acordar.  

Ao cursar essa disciplina me encontrei com aquilo que realmente gosto e 

vivenciei a relação da música com a educação, aprendi que posso utilizá-la em tudo 

aquilo que está em volta, pois, somos seres musicais, portanto, deve-se ter a 

educação musical como algo importante no processo de ensino e aprendizado. 

Infelizmente, vemos que hoje muitas escolas tratam a música como segundo plano, 

ou algo a ser apresentado apenas nas apresentações de final de ano.  

A disciplina era bastante criativa e inovadora, ao final de cada encontro 

sempre me perguntava o porquê da música não ter sido trabalhada dessa forma nas 

escolas onde passei. Essa matéria me fez ter o desejo de trabalhar com meus 

futuros alunos cada atividade proposta pelo professor Augusto que é um excelente 

profissional dessa área. Vejo que não poderia ter passado pela FE sem ter cursado 

essa disciplina, e que levarei para a minha sala de aula todos os trabalhos 

realizados nela.  

A vida de um universitário é rodeada de emoções, conquistas, alegrias, 

provas e metas a serem cumpridas. Percebo que vivi todos esses momentos na 

Universidade de Brasília e principalmente com meus companheiros de curso que 

também foram essenciais para o meu desenvolvimento de ensino e aprendizado. 

Hoje concluo meu curso levando grandes amizades, amigos que hoje fazem parte 

da minha família.  

Nessa vida acadêmica aprendi, além de tudo, a ouvir e respeitar a opinião do 

outro, a compartilhar as experiências, dúvidas e conquistas. Reconheçoque 

trabalhar em equipe é uma experiência fundamental para desenvolver a paciência, o 

compartilhar de saberes e principalmente a responsabilidade com o outro. A 

Faculdade de Educação me proporcionou muitos momentos como esses, tais como: 
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seminários, trabalhos de campo, e muitos ensinamentos.  

Ao concluir o curso de Pedagogia pretendo trabalhar com a Educação Infantil, 

tenho o sonho de um dia poder trabalhar com as crianças ribeirinhas. Em 2013 

participei de um Projeto Missionário em Belém, onde pude por alguns dias conhecer 

de perto a realidade de uma comunidade ribeirinha, e ali realizei um trabalho 

evangelístico com as crianças.  

Percebi o quanto é precário o ensino nas escolas da comunidade, são sem 

estruturas adequadas, faltam barcos para levar as crianças para a escola, há uma 

falta de interesse do governo em relação a vida social daqueles moradores. Porém, 

observei em cada olhar e sorriso das crianças, uma esperança de um futuro melhor, 

embora tenham tantas dificuldades para enfrentar. Meu desejo é poder voltar nessa 

região e de alguma forma tornar esse sonho em realidade.  

Enquanto não realizo esse desejo, pretendo prestar concurso da Secretaria 

de Educação do DF, para trabalhar nas escolas principalmente com a Educação 

Infantil que se tornou a minha paixão. Meu objetivo é levar para cada criança não só 

o que está apontado no currículo, mas uma educação que veja a criança como um 

ser que carrega consigo uma história, experiências e um desejo incrível de aprender. 

Quero levar para cada criança a oportunidade de brincar, imaginar, fantasiar e 

desenhar, envolvendo assim o processo de desenvolvimento escolar.  

Meu objetivo é fazer a diferença na vida de meus alunos, fazendo com que 

acreditem em si e em suas habilidades. Quero deixar marcas positivas na vida 

deles, fazendo com que vejam que quando fazemos o bem para o outro, também 

estamos fazendo para nós mesmos. A educação é isso, se doar para ver a alegria 

do outro refletida em você. 
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1. A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PENSAMENTO DA CRIANÇA 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, pscicolinguístas argentinas, deram início em 

1974 ao estudo da pscicogênese da língua escrita, partindo do princípio de que a 

aquisição do conhecimento está baseada na atividade do sujeito diretamente com o 

objeto de conhecimento. Ferreiro e Teberosky(1986) defendem que a criança até 

mesmo antes de se inserirem uma instituição escolar, já tem consigo ideias e fazem 

hipóteses sobre o código escrito, tendo assim, estágios linguísticos que envolvem 

toda a aquisição da leitura e da escrita.  

Segundo os estudos de Ferreiro e Teberosky (1986, apud MENDONÇA; 

MENDONÇA, 2011, p. 40), essas hipóteses sobre o código escrito são denominados 

como: níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, e alfabético.  

No nível pré-silábico, a criança pensa que pode escrever a partir de 

desenhos, rabiscos, letras ou outros sinais gráficos, imaginando que a palavra assim 

escrita, representa o que ela deseja mesmo não tendo o real sentido e forma correta 

da palavra. 

 Nesse nível, o progresso se inicia quando a criança percebe que a palavra 

escrita representa não o objeto diretamente, mas o nome do objeto. Ferreiro e 

Teberosky (1986) apontam que isso ocorre quando a criança aprende as letras do 

próprio nome, e percebe que as letras são diferentes dos desenhos.  

Ao passar para o nível silábico, a criança percebe que a palavra escrita, é a 

palavra falada. Quando ela grafa uma letra para obter uma sílaba oral, é o nível que 

a criança realiza a correspondência sonora, Ferreiro e Teberosky (1986) relatam um 

exemplo desse nível, a partir da “[...] correspondência sonora e a grafia: MENINO 

grafar MIO (M=me, I=ni, O=no), para GATO, GO(G=ga, O=to) para BONECA, 

BEA(B=bo,E=ne, A=ca)’’. (FERREIRO E TEBEROSKY,1986, p.40)  

No nível alfabético, a criança analisa na palavra as suas vogais e consoantes, 

sabe que a escrita deve representara fala seguindo fidedignamente a 

correspondência de letras e sons. Nesse nível já estão alfabetizadas, porém, 

passam por dificuldades quando comparam sua escrita alfabética espontânea, com 

a escrita ortográfica, em que se fala de um modo e se escreve de outro modo.  

A psicogênese da língua escrita mostra que escrever é uma reprodução real e 

inteligente, possui um sistema historicamente construído pela humanidade e pela 

criança que se alfabetiza. O sujeito mesmo antes de entrar na escola já se 



22 
 

alfabetiza. 

A ação pedagógica mediada pelo professor deve fornecer ao aluno meios 

para que a linguagem social se torne parte do indivíduo. Ferreiro e Teberosky 

comentam a proposta desse estudo da psicogênese relatando a seguinte questão:  

Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como 
questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural 
que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola imagina, 
transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos métodos, dos 
manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição do 
conhecimento, que se propõem problemas e trata de solucioná-los, segundo 
sua própria metodologia... insistiremos sobre o que se segue: trata-se de 
um sujeito que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de um 
sujeito disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito 
que a psicologia da lecto-escrita esqueceu. (1986, p.11) 

Sendo o desenho também uma forma de linguagem, leva consigo suas fases 

de desenvolvimento, e essas se apresentam através de transformações. Vários 

autores voltaram seus estudos para as fases do desenho, tais como Luquet (1969), 

Méredieu (2000), Piaget (1948) e Vigotsky (1989), entre outros. 

O desenvolvimento da representação gráfica apresenta a primeira infância e 
suas grandes conquistas estruturais cognitivas, emocionais e físicas. A 
primeira é quando ela percebe a relação gesto-traço, ou seja, quando 
percebe que o risco é uma resultante do seu movimento com o lápis. A 
segunda é quando compreende que pode representar intencionalmente um 
objeto graficamente e a terceira, quando consegue organizar essas 
representações, formando todos significativos, primeiramente muito 
mágicos e subjetivos, e depois, cada vez mais complexos, detalhados e 
próximos da realidade objetiva (OLIVEIRA, 2009 p. 43). 

Luquet (1969) em seu livro Arte infantil ressalta que: “O desenho infantil 

enquanto manifestação da atividade da criança permite penetrar na sua psicologia e 

portanto determinar em que ponto ela se parece ou não com a do adulto”. (p.213-

214). Isso ocorre porque ao desenhar a criança não tem como base apenas o que 

ela vê, mas na imagem que ela tem em sua mente, sendo assim, o desenho é uma 

forma de representação gráfica do pensamento da criança.   
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2. FASES DO DESENHO 

Luquet (1969) distingue quatro estágios do desenvolvimento do desenho 

infantil, ou seja, suas fases caracterizadas pelo Realismo,denominados como: 

fortuito, falhado, intelectual e visual. Luquet trabalha com essa questão do realismo 

porque acredita que a criança ao desenhar tem uma intenção realista, partindo do 

seu ponto de vista, até chegar ao visual, que é o realismo do adulto.  

 O estágio do realismo fortuito começa por volta dos dois anos deixando 

assim a fase do rabisco. A criança que desenhava sem se preocupar em representar 

o objeto, descobre uma analogia do traçado com o objeto e começa a nomeá-lo.  

O Realismo fracassado se dá por volta dos três ou quatro anos, nessa fase a 

criança descobre que o objeto tem uma forma e procura reproduzir a mesma. Em 

seguida surge a fase nomeada de fracassos e sucessos parciais, onde a criança 

passa por esse processo durante a evolução do seu desenho.  

O Realismo intelectual se dá por volta dos quatro aos dez anos, é 

considerado o estágio primordial, nele a criança desenha do objeto não aquilo que 

vê, e sim aquilo que sabe do mesmo, tornado assim uma forma única de expressão.  

Piaget (1948) também destaca as fases do desenho infantil dando uma outra 

nomenclatura para seus estágios, sendo eles:Garatuja, Pré-esquematismo, 

Esquemativo, e Pseudo naturalismo.  

O estágio da Garatuja pertence a fase sensório motora, 0 a 2 anos e parte da 

fase pré-operatória 2 a 7 anos. Nessa fase a criança sente um enorme prazer em 

desenhar. O desenho da figura humana pode aparecer mas não de forma concreta e 

real. Nessa fase também não se tem preferência por cores. Piaget (1948) divide a 

fase da Garatuja em dois momentos as quais, desordenada e ordenada.  

O momento da Garatuja desordenada se dá por apresentar movimentos 

amplos e confusos. Com riscos simples, a criança não tem ainda muito controle 

sobre o papel ultrapassando os limites da folha e permanece em movimento durante 

toda a atividade de desenhar. Ao chegar o final dessa fase, é possível que surjam os 

primeiros esquemas de desenho da figura humana, contendo cabeças e olhos. O 

momento da Garatuja ordenada se dá por aparecer movimentos longitudinais e 

circulares, o desenho da figura humana pode surgir de maneira imaginaria, pois, a 

criança faz a exploração do traçado e da forma. Piaget (1948) aponta que nesse 
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momento também a criança inicia a fase do jogo simbólico, ou seja, ela começa a 

criar símbolos nomeia os seus desenhos e cria histórias sobre os mesmos. 

Segundo Piaget (1948), na fase pré-operatória, aparece a relação entre 

desenho, pensamento e realidade, em que a criança se vê envolvida nesses três 

aspectos, sendo aleatórios e sem relação entre si. Em seguida aparecem as 

primeiras relações emocionais no desenho da criança. A figura humana se torna 

muito marcante e as cores são usadas sem ter uma relação com a realidade. Nessa 

fase, a criança começa a respeitar o limite do papel, a criança dá um salto em seu 

desenvolvimento, aparece a figura humana de forma reconhecível, contendo pernas, 

braços, pescoço e tronco.  

A fase do Pré-Esquematismo segundo Piaget (1948), se dá com três anos de 

idade, nela a criança começa a dar significado ao que desenha fazendo riscos na 

horizontal, vertical, espiral e círculos não nominando ainda o que faz. Em relação as 

cores, ainda são aleatórias e não voltadas para a realidade, pois o que está 

envolvendo o desenho é o interesse emocional. Aos quatro anos, a criança é capaz 

de desenhar o que sente mesmo ainda não aceitando o ponto de vista de outra 

pessoa. Piaget (1948) aponta que até aos seis anos o grafismo representa uma fase 

mais criativa e diversificada das produções, proporcionando assim uma descoberta 

maior da relação entre desenho, pensamento e realidade.  

A fase nominada como Esquematismo, se dá a partir dos sete anos, nela as 

operações mentais da criança ocorrem em resposta a objetos e situações reais e 

com isso ela compreende termos de relação, tais como: maior, menor, direita, 

esquerda, alto, baixo, largo, comprido, curto, etc. Nessa fase a figura humana é bem 

presente, embora com alguns desvios, como: exageros, negligências, e omissão ou 

mudanças de símbolos. A criança percebe a relação entre cor-objeto, e começa a 

desenvolver a capacidade de se colocar no ponto de vista do outro. Chegando ao 

final dessa fase, a criança começa a utilizar bastante as formas geométricas em 

seus desenhos com maior rigidez e formalismo. E aparece também a distinção de 

feminino e masculino, usando assim em seus desenhos roupas apropriadas para 

diferenciar um do outro.  

A fase denominada Pseudo Naturalismo, se dá a partir dos doze anos, o 

pensamento da criança é hipotético-dedutivo, ou seja, ela é capaz de deduzir as 

conclusões de puras hipóteses e não somente através da observação real. Sendo 

assim, nessa fase o desenho da criança é marcado pelo fim da arte como uma 
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atividade espontânea, passando a ser uma investigação da sua própria 

personalidade buscando mais profundidade e perfeição, usando as cores de forma 

adequada. Em relação a figura humana, as características sexuais são exageradas 

contendo a presença detalhada das articulações e proporções.  

Vigotsky (1989) também fala sobre as fases do desenho infantil. Para ele o 

desenvolvimento do desenho está ligado a dois aspectos, o primeiro se dá pelo 

domínio do ato motor. Para esse autor, o desenho é o registro do gesto e depois da 

imagem, assim a criança percebe que pode representar de forma gráfica um objeto. 

O segundo aspecto fundamental na evolução do desenho é a relação com a fala no 

ato de desenhar. Inicialmente o objeto representado só é reconhecido quando a 

criança fala o que desenhou, depois ela passa a antecipar o ato gráfico verbalizando 

o que vai fazer, indicando assim que há um planejamento da ação.  

Vygosty (1989) ao falar sobre as fases do desenho infantil, não se preocupa 

em detalhar o período da aquisição do sistema de representação do desenho, ele 

não faz uma investigação sistemática do processo de apropriação do desenho como 

um processo semiótico, mas faz um recorte no desenvolvimento cultural do grafismo 

infantil. Vigotsky afirma que “[...] a linguagem verbal é a base da linguagem gráfica”. 

(1989, p.141). 

Quando uma criança libera seus repositórios de memória através do 
desenho, ela o faz a maneira da fala, contando uma história [...]. Vemos 
assim que o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a 
linguagem verbal (VIGOTSKY, 2000, p.149). 

 Assim ele classifica o desenvolvimento da expressão do desenho nomeando 

de Gráfico-plástica as seguintes etapas: 

a) Simbólica: há presença dos bonecos que representam de forma 

resumida a figura humana, as crianças desenham ‘’de memória’’ 

segundo Vigotsky (1989), ou seja, ela desenha aquilo que sabe do 

objeto e não aquilo que vê, não há uma preocupação em reproduzir 

fidedignamente o objeto.É comum representar a cabeça, as pernas, 

frequentemente os braços e o torço, limita-se a isso. Vigotsky chama 

de ‘’cabeça-pernas’’, ou seja, seres esquemáticos desenhados pela 

criança no lugar da figura humana. 

b) Simbólico-Formalista: já se percebe maior elaboração dos traços e 

formas do grafismo da criança. Nessa etapa a criança começa a ter 
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uma representação mais próxima da realidade em seus desenhos. É 

possível perceber a mistura da representação formal com a 

Esquemática, ou seja, são ainda desenhos-esquemas e por outro lado, 

há rudimentos da representação parecida com a realidade.  

c) Formalista Veraz: consiste em representações gráficas fiéis ao 

aspecto observável dos objetos, ou seja, o esquema desaparece 

completamente, o desenho tem uma aparência de silhueta ou de 

contorno. Em geral o desenho se apresenta de forma fidedigna ao real.  

d) Normalista Plástica: onde se tem uma nova forma, um novo modo de 

desenhar, pois nessa fase há um desenvolvimento das habilidades 

motoras. O grafismo passa a ser um trabalho criador deixando de ser 

uma atividade com fim em si mesma. Nessa etapa há uma diminuição 

do ritmo do desenho entre as crianças que muitas vezes se estende 

até a fase adulta.  

O desenho infantil, caracteriza-se por aquilo que a criança conhece, vive e 

sabe do objeto, é uma forma de expressão que muitas vezes se dá por meio das 

emoções.  

A criança rabisca pelo prazer de rabiscar, de gesticular, de se aprimorar. O 
grafismo que daí surge, é essencialmente motor, orgânico, biológico, 
rítmico. Quando o lápis escorrega pelo papel, as linhas surgem. Quando a 
mão para, as linhas não acontecem, aparecem, desaparecem. A 
permanência da linha no papel se investe de magia e esta estimula 
sensorialmente a vontade de prolongar este prazer (DERDYK, 2004, p.56).  

O ato de desenhar é uma atividade lúdica, reunindo como em todo jogo, o 

aspecto operacional e o imaginário. À medida que o pensamento evolui, os traçados 

gráficos se transformam. Com os progressos das capacidades representativas, a 

criança faz seus desenhos de forma mais detalhada de acordo com os avanços 

ligados ao seu pensamento,e começam a querer fazer algo mais próximo da 

realidade.  

2.1 O desenho em sala de aula 

O desenho aparece na vida da criança antes mesmo dela se inserir na 

instituição escolar. Ao desenhar a criança usa de seus conhecimentos prévios e de 

suas vivências sociais e culturais, para desenvolver assim os seus traçados. Ao 
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entrar na escola a criança já está familiarizada com vários tipos de imagens, livros 

com gravuras, revistas, desenhos animados, jogos, etc. Esses elementos são meios 

culturais e sociais que influenciam o desenho da criança no ambiente escolar.  

É importante destacar que quando a criança entra na escola, o desenho dela 

acaba sofrendo modificações, pois no ambiente escolar muitas vezes ela será 

levada a desenhar de acordo com o padrão ou com a forma que o professor deseja, 

ou com a influência do colega, deixando assim de ser um desenho totalmente livre, 

mas também como forma de trocar experiências.  

Em relação ao desenho livre, é importante destacar que o mesmo tem como 

proposta a livre escolha, a criança desenha o que quer e o que lhe seja significativo, 

sem influência ou intervenção pedagógica, que seria o desenho mediado. Há a 

influência social e cultural, deixando assim a espontaneidade pura.  

De acordo com Iavelberg (1995), o desenho é uma ação física e emocional 

que representa por meio de movimentos gráficos os pensamentos e sentimentos do 

desenhista, essa ação se desenvolve a partir da mediação do sujeito mais 

experiente que oferece mecanismos técnicos e instrumentos que apropriam sua 

ação e o torna cada vez mais autônomo.  

Com a criança pequena é importante trabalhar o desenho sempre com o 

cotidiano dela, como família, animais,alimentos, algo que ela vivencie. O desenho 

permite que a criança externe o que está em seu íntimo, mesmo que sejam só 

rabiscos para o adulto, porém, para a criança há significado.  

Questionar os desenhos infantis é primordial para o acompanhamento dos 

avanços em relação a construção do pensamento infantil. Pelo questionamento 

aprendemos a compreender muitas coisas que as crianças expressam em seus 

desenhos,se não houver nenhuma conversa sobre os mesmos podem ser 

interpretados de forma errônea. 

Oliveira(2009) aponta também sobre a importância de se observar o desenho 

da criança: “Através da observação do desenho da criança, podemos obter dados 

sobre seu desenvolvimento geral, assim como levantar hipóteses de 

comprometimento afetivo-emocional, intelectual, perceptível e motor em suas 

múltiplas interferências”. (p.41).  

O professor precisa proporcionar na criança a liberdade de se expressar 

criativamente em sala de aula e isso só ocorre se ela tiver a liberdade física e mental 

para realizar seu desenho. Portanto, é necessário que o professor leve atividades 
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acessíveis, que chamem atenção e que a motive desenhar. Desenhar em papeis de 

tamanhos e texturas diferentes, em posições variadas, com materiais diversos. O 

professor pode elaborar atividades em que a criança irá desenhar o que observou, 

expressar no papel o seu olhar sobre determinado assunto, ter uma prática do 

desenho coletivo, entre várias outras atividades que enriquecem o trabalho de 

desenvolvimento do desenho infantil. É preciso também destacar que o professor 

deve respeitar o tempo de cada criança, cada uma tem seu ritmo de 

desenvolvimento, e sua maneira de internalizar suas experiências.  

Muitos professores da Educação Infantil e principalmente dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sustentam o discurso de que não podem perder tempo com a 

atividade do desenho, por causa da grande quantidade de conteúdo que deve ser 

trabalhado. Porém, ao desenhar a criança está aprendendo a representar 

graficamente suas experiências, e para chegar a escrita, por exemplo, são poucos 

passos. O desenho na infância deve estar ligado a todas as atividades escolares.  

A escola não pode esquecer que toda prática verdadeiramente pedagógica 
tem por finalidade o desenvolvimento da pessoa e o fortalecimento do eu. 
Sua intenção, portanto, tem de ser levar o aluno a fortalecer sua autoestima, 
ter confiança em si e nos outros, ter respeito próprio. E assim fortalecido 
pode ser solidário em suas relações (ALMEIDA, 2000, p. 85).  

Este trabalho defende que a prática do desenho precisa estar presente na 

atividade escolar, não sendo algo só como segundo plano, o professor é uma peça 

fundamental para que isso ocorra. A importância do desenho deve iniciar com o 

professor, para assim, se trabalhar com a turma essa ferramenta tão valiosa para o 

desenvolvimento tanto motor, gráfico da criança quanto as suas emoções. É preciso 

haver um olhar diferenciado para a criança, considerando que aprender é também 

interagir com as diversas multiplicidades de linguagens, como palavras, gestos, 

ações, expressões de afeto por meio do corpo, desenho, olhar, isso tudo está no 

cotidiano da criança, e a escola também é responsável por isso.  

É necessário estimular a criança ter momentos significativos de interação, em 

que as atividades lúdicas têm uma grande importância. O desenho sendo uma 

atividade lúdica é um forte aliado na construção do pensamento, e isso se dá por 

todo o desenvolvimento artístico e gráfico da criança.  

O professor se coloca como um mediador/instrutor de conhecimentos 
culturais, e a intervenção que realiza fica evidente e pode ser avaliada pela 
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qualidade do material que seleciona, organiza e traz para a classe. Faz 
parte do processo de trabalho mostrar uma reprodução do original e contar 
para as crianças a que artista pertence a obra, de onde o detalhe que serve 
de interferência saiu, bem como qual a linguagem em que foi desenvolvido 
[...]. Essa apreciação prévia permite que as crianças tenham mais 
condições para dar continuidade ao trabalho (IAVELBERG, 1995, p.36). 

Acreditamos que é papel do mediador, ou seja, do professor, não impor 

limites para as crianças, mas oferecer caminhos. Ele deve intervir de forma 

evolutiva, promovendo assim a autonomia do aluno fazendo com que esse chegue 

ao ponto de realizar a ação sozinha. Essas atitudes incentivam a criança a expor em 

movimentos gráficos seu interior e suas emoções. 

2.2Práticas pedagógicas na educação infantil 

Durante muito tempo, a Educação Infantil não era considerada parte 

fundamental da educação básica. Porém, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, apresenta que é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 

crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorre a 

matrícula.  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a 
importância da Educação Infantil, que passou a ser considerada como 
primeira etapa da Educação Básica. Dessa forma o trabalho pedagógico 
com a criança de 0 a 6 anos adquiriu reconhecimento e ganhou uma 
dimensão mais ampla no sistema educacional, qual seja: atender ás 
especificidades do desenvolvimento das crianças dessa faixa etária e 
contribuir para a construção e o exercício de sua cidadania. (POLÍTICA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 1996 p.10).  

A prática pedagógica é a base que une o emissor e o receptor para receber e 

transmitir as diversas informações no qual ampliam a formação continuada da 

educação. Essa ação educacional envolve atividades tais como: atitude, disciplina, 

organização e planejamento, sendo realizadas de formas variadas, buscando levar 

ao educando a apropriação do saber.  

As práticas pedagógicas podem ser entendidas como um fator de transmissão 

cultural, onde se tem as mais diversas formas de cultura de cada indivíduo. No 

âmbito escolar, as práticas pedagógicas são de suma importância, para se 

desenvolver uma ação educacional que privilegia o processo de construção do 

conhecimento do aluno, é preciso redefinir o papel do educador ‘’Mais do que 

ensinar, trata-se de fazer aprender, concentrando-se na criação, na gestão e na 
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regulação das situações de aprendizagem’’(PERRENOUD, 2000, p.130) fazendo 

assim, com que os alunos busquem por meio de atividades e métodos diversos, a 

compreensão das atividades.   

É importante também destacar a importância da teoria e da prática, no que se 

diz respeito às práticas pedagógicas. O saber docente não é formado apenas na 

prática, está envolvido pelas teorias da educação. Essas conduzem a variados 

pontos de vista para se realizar determinadas ações. Porém, um bom professor não 

se forma só com a teoria, mesmo sendo muito importante. Um educador vai se 

constituindo professor, na relação entre teoria e prática, onde se tem a ação e a 

reflexão nesse conjunto.  

 Consideramos que a prática pedagógica na educação infantil também precisa 

atender as necessidades da criança, ou seja, o ambiente escolar é de fundamental 

importância na estimulação, envolvimento e integração com outras crianças. Cantar 

e brincar de faz de conta estimulam a imaginação, oportunizando assim, um espaço 

para que o professor se envolva com o aluno e organize o funcionamento da sua 

prática docente.  

2.3 Prática pedagógica relacionada ao desenho 

É relevante destacar a importância do desenho na formação da criança tanto 

no âmbito escolar, como no meio sócio cultural em que vive. Pois o desenho 

desenvolve a capacidade criadora trabalhando a autonomia e liberdade de 

expressão, estimulando o grafismo e o desenvolvimento motor.  

Possivelmente o desenvolvimento do desenho na criança no âmbito escolar, 

depende da forma em que o professor faz a mediação. Defendemos que não se 

deve deixar o desenho como algo em segundo plano, mas sim, como parte 

fundamental da aula.  

O desenho não é para a ocupação do tempo ocioso dos alunos, e sim para a 

articulação com as demais áreas do conhecimento e desenvolvimento psicomotor. 

Derdeyk (1994, p.12) diz: “A escola funciona como canal que operacionaliza dentro 

da sociedade, a passagem de conteúdos que representam e participam de uma 

visão cultural, regional e universal do patrimônio humano de conhecimento.’’  

O professor deve estar sempre renovando seus conhecimentos na prática 

pedagógica do desenho infantil. De acordo com Barros (2002), aprender a fazer 
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essa descoberta é como entender um grande desafio, no qual o educador pode 

desvendar a ampla complexidade e flexibilidade do processo de adaptação ao meio 

pela criança, isto é, compreender como a criança tem inúmeros caminhos para 

representar seu mundo.  

Lev Semionovitch Vygotsky (1896- 1934) em sua obra Imaginação e Criação 

na Infância, destaca a importância de cultivar a criação e invenção na idade escolar. 

Todo o futuro é alcançado pelo homem com a ajuda da imaginação 
criadora. A orientação para o futuro, o comportamento que se apóia no 
futuro e dele procede é a função maior da imaginação, tanto quanto a 
estrutura educativa fundamental do trabalho pedagógico consiste em 
direcionar o comportamento escolar, seguindo a linha de sua preparação 
para o futuro, e o desenvolvimento e o exercício de sua imaginação são 
umas das principais forças no processo de realização desse objetivo. 
(VYGOTSKY, 2009,p.122). 

Tendo assim o desenho essa grande importância, vemos que ele está na vida 

do ser humano há muito tempo, trazendo suas contribuições para o desenvolvimento 

tanto motor quanto intelectual e afetivo do indivíduo.   
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3. METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, tomo como base a pesquisa qualitativa, 

tendo como método a Observação Participante. Seguindo a referência de Gil (1995, 

p.107) “[...] a observação participante é uma técnica pela qual se achega ao 

conhecimento da vida de determinado grupo a partir do interior dele mesmo. Aqui o 

investigador assume o papel de membro do grupo’’. Trago para essa escrita também 

as contribuições bibliográficas de autores como, Luquet (1969) Piaget (1948) e 

Vigotsky (1989) abordando as fases do desenho infantil.  

Há também um relato de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1974) sobre a 

psicogênese da língua escrita, para se entender o desenho como sendo também 

uma forma de linguagem.  

Trabalhos como de Perrenoud (2000) foram utilizados para falar sobre 

Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, as quais podemos entender como se 

caracterizam as vivências educacionais nessa etapa de ensino.  

As Práticas Pedagógicas relacionadas ao desenho, autores como Dederyk 

(1994), Barros (2002) e Lev Semionovitch Vygotsky (1987) foram citados como 

referência para se entender a importância dessa ação para o desenvolvimento 

infantil.  

Para uma melhor assimilação da temática proposta, mostro as expressões 

das crianças através do desenho e suas fases segundo os autores citados 

anteriormente. Ressalto que todos os desenhos contidos no devido trabalho, são de 

crianças de uma escola privada do DF devidamente autorizadas a participar da 

pesquisa, as quais proporcionaram os meios para assim realizar esse estudo. 
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4. ANÁLISES DOS DESENHOS 

As atividades criadas para analisar os desenhos das crianças, foram 

executadas na Instituição de ensino privada, Jardim de Infância Azul (nome fictício). 

A partir dessas atividades, foi possível identificar a expressão do desenho da criança 

na Educação Infantil. As pesquisas são do Maternal III na faixa etária entre 3e 4 

anos.  

4.1 Relatos das atividades 1 

4.1.1 Atividade 01: Passeio no fundo do mar 

A escola organizou um passeio para as crianças, elas foram em um ônibus da 

‘’Vida Marinha”, museu/aquário marinho. Apesar de algumas ficarem com medo por 

causa dos animais, percebi que muitas estavam entusiasmadas com a novidade, 

vendo isso, resolvi levar uma atividade relacionada aos animais para ser 

desenvolvida com os alunos.  

Sentamos em roda no chão e mostrei as imagens dos animais marinhos, e 

depois brincamos de faz de conta, como se estivéssemos no fundo do mar, foi um 

momento muito divertido. As crianças entram realmente na brincadeira e imaginam 

várias coisas, foi um momento muito especial e agradável.  

Depois pedi para que eles desenhassem o passeio que fizemos no fundo do 

mar, para assim finalizar a atividade. No desenho as crianças expressaram a 

brincadeira que fizemos e os animais marinhos preferidos. Segundo os estudos de 

Piaget (1948) percebi que algumas crianças estão na fase da Garatuja desordenada, 

por apresentarem movimentos amplos e desordenados em seus desenhos. Com 

riscos simples, a criança não tem ainda muito controle sobre o papel, ultrapassando 

os limites da folha, e permanece em movimento durante toda a atividade de 

desenhar.  

                                                           
1
 Resolvi escrever aqui na primeira pessoa, pois professora e pesquisadora se confundem. Sou educadora dessa 

Instituição. As professoras e crianças se mostraram cooperativas e interessadas com o desenvolvimento dessa 
pesquisa. 
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Figura 1 – Desenho de uma cobra, lobo e mar 

 
Fonte: Criança de 3 anos. 

 
 

Figura 2 - Desenho de um tubarão. 

 
Fonte: Criança de 3 anos. 



35 
 

Figura 3 - Desenho de um lagarto. 

 
Fonte: Criança de 3 anos 

 

 

Figura 4 - Desenho de uma tartaruga 

 
Fonte: Criança de 4 anos. 

 

O desenho, sendo de grande importância para o desenvolvimento da criança, 

proporciona a ela a capacidade criadora trabalhando a autonomia e liberdade de 

expressão. Ao observar essa atividade vi que é realmente isso que as crianças 
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estavam fazendo, ficaram livres para desenharem seus animais marinhos e 

desenvolverem a criatividade. Foi respeitado o ritmo de cada criança e valorizado o 

seu desenho.  

Em muitos desenhos pude perceber que há presença da Garatuja 

desordenada, seguindo os estudos de Piaget (1948), relatados anteriormente, a 

ocupação do espaço não obedece a nenhuma regra, desenham o que sabem do 

objeto e não o que veem. Muitos desenhos lembraram formas geométricas, uma 

característica comum dessa fase.  

Portanto acreditamos que o desenho é uma ferramenta de expressão que 

leva a criança a representar no papel aquilo que está internalizado nela, o desenho é 

uma forma de linguagem que a criança pequena utiliza com frequência para se 

expressar. Na atividade feita com essa turma o expressar de algo vivido por elas foi 

extremamente didático e houve participação das crianças durante todo o processo. 

4.1.2 Atividade 02: Mamãe, alguém especial 

Nessa atividade, meu intuito era trabalhar com as crianças a relação da 

afetividade tendo como foco principal as suas próprias mães.  

Sendo assim, foi possível ter a participação das crianças socializando com os 

colegas sobre suas mães. Levei para a sala os objetos que lembrassem a mãe, 

como: bolsa, carteira, batom, flor, etc. Em seguida recomendei que desenhassem 

cada um a sua mãe. E assim,foi possível percebera evolução do desenho das 

crianças, por exemplo, muitas das imagens apresentaram as partes do corpo 

humano. Segundo Luquet (1969) a fase do Realismo fracassado,inicia quando a 

criança descobre que o objeto tem uma forma, e procura reproduzir a mesma, e 

assim, surge a forma do corpo humano.  
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Figura 5 - Desenho família 

 
Fonte: Crianças de 3 anos. 

 

Figura 6 - Desenho família. 

 
Fonte: Crianças de 3 anos. 
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Figura 7 - Desenho Família 

 
Fonte: Criança de 3 anos. 

 

Figura 8 - Desenho família. 

 
Fonte: Criança de 3 anos. 
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Figura 9 - Desenho família. 

 
Fonte: Criança 3 anos. 

 

Levar para a criança algo de seu cotidiano é fundamental na prática dentro de 

sala de aula, assim como o seu meio cultural e suas experiências. Quando o 

professor se utiliza dessa prática, a aprendizagem se torna mais real para a criança 

refletindo em seu desenho um prazer em produzir tal atividade.  

Nas expressões das crianças nessa atividade, foi possível perceber alguns 

aspectos psicomotores importantes como o traçado, por exemplo, ao desenharem o 

corpo humano usaram mais ‘’força’’ nos riscos com as canetas. O esquema e a 
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imagem corporal começaram a se diferenciar, em que elas passam a perceber que o 

corpo de um animal é diferente de um corpo humano.  

É importante destacar a questão do diálogo presente na atividade, para obter 

a participação das crianças durante todo o processo. Defendemos que o professor 

em sala de aula precisa adquirir uma prática pedagógica que leve a turma a se 

interessar pelo tema, buscando a interação voluntária da criança nas atividades, 

motivando-as sempre a desenvolver a espontaneidade e criatividade.  

Em cada desenho havia o sentimento por suas mães, elas desenharam aquilo 

que está ligado emocionalmente a elas. Vygotsky (1989) fala sobre a representação 

verossímil, onde o desenho está mais próximo de sua real aparência. Esse aspecto 

foi observado em muitos desenhos, a representação do corpo humano foi um salto 

qualitativo para o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Foi perceptível a 

Garatuja tomando formas mais concretas. 

4.1.3 Atividade 03: História com Fantoches 

Nessa atividade procurei contar histórias utilizando fantoches, disponibilizados 

pela Escola. No decorrer da minha fala interagia com as crianças as deixava 

participarem também, depois entreguei um fantoche para cada uma e fomos criando 

histórias, e em uma dessas apareceu um grupo de piratas! 

Figura 10 - Desenho da visão dos fantoches. 

 
Fonte: crianças. 
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Figura 11 - Desenho da visão dos fantoches. 

 
Fonte: crianças. 

 

Figura 12 - Desenho da visão dos fantoches 

 
Fonte: crianças. 
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Figura 13 - Desenho da visão dos fantoches. 

 
Fonte: crianças. 
 

 

Figura 14 - Desenho da visão dos fantoches. 

 
Fonte: crianças. 

 

Nesses desenhos pude observar traços da figura humana, e a presença de 

cores. A figura humana se torna muito marcante e as cores são usadas sem ter uma 

relação com a realidade. Nessa fase a criança começa a respeitar o limite do papel, 

é o momento em que a criança dá um salto em seu desenvolvimento. Retrata a 
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figura humana de forma reconhecível, contendo pernas, braços, pescoço e tronco. 

Em muitos desenhos apareceram elementos que nas atividades anteriores ainda 

não tinham surgidos, como flores, grama e sol. E também mostraram uma 

diversidade de cores. A cada trabalho realizado identifiquei a evolução dos 

desenhos das crianças.  

 O professor precisa proporcionar na criança a liberdade de se expressar 

criativamente em sala de aula e isso só ocorre se ela tiver a liberdade física e mental 

para realizar o seu desenho, portanto, é necessário que o professor leve atividades 

acessíveis, que chamem atenção da criança, que a motive desenhar livremente, e 

que nunca perca o deleite em expressar livremente seus pensamentos colocados no 

papel.  

4.2 Evolução do grafismo 

Para uma maior assimilação da expressão da criança através do desenho na 

Educação Infantil e a diferença de formas de se desenhar as suas etapas, registrei a 

evolução do grafismo de uma aluna de 03 anos do Maternal III. O registro iniciou no 

mês de Fevereiro de 2015, sendo finalizado em Novembro do mesmo ano, foi feito 

um desenho a cada mês.  

Segue a evolução do desenho da aluna pesquisada:  

 

Figura 15 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Fev. 2015. 
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Figura 16 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Mar. 2015. 
 

Figura 17 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Abr. 2015. 
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Figura 18 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Mai. 2015. 
 

Figura 19 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Jun. 2015. 
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Figura 20 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Jul. 2015. 

Figura 21 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Ago. 2015. 
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Figura 22 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Set. 2015. 

Figura 23 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Out. 2015. 

 



48 
 

Figura 24 - Desenho que demonstra evolução do grafismo. 

 
Fonte: Criança de 3 anos do maternal III. Nov. 2015. 

 

Essas expressões dos desenhos mostram como desenhar na infância é 

prazeroso e como a criança se desenvolve nesse processo. Há realmente uma 

evolução na grafia, ao final da realização dos desenhos, na última imagem do mês 

de novembro, é possível visualizar a riqueza do desenho, contendo mais detalhes, 

cores e firmeza em relação aos dos meses anteriores.  
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CONCLUSÃO 

O desenho desenvolve a capacidade criadora trabalhando a autonomia e 

liberdade de expressão, estimulando o grafismo e o desenvolvimento motor. 

Certamente esse desenvolvimento do desenho na criança no âmbito escolar, por 

exemplo, depende da forma em que o professor realiza a mediação, não deixando o 

desenho como algo em segundo plano, mas sim como parte fundamental da aula.  

Sendo o desenho também uma forma de linguagem, leva consigo suas fases 

de desenvolvimento, as quais são de transformação. É importante compreender as 

etapas do desenvolvimento do grafismo, pois,é possível perceber nelas o avanço e 

amadurecimento de cada criança.  

Defendemos que deixar a criança se expressar é de suma importância para 

entendê-la com suas peculiaridades e vivências. No papel através dos rabiscos e 

traços diversificados a criança transmite o que ocorre, que faz sentido para ela, que 

faz parte de suas emoções. Levar para a criança algo de seu cotidiano é 

fundamental, assim como seu meio cultural e suas experiências, isso certamente se 

refletirá em seus desenhos.  

O desenhar na infância é algo prazeroso, e exige da criança a mais simples 

expressão, o mais simples sentimento. Dedicar um tempo para que ela viva isso, 

torna o desenvolvimento completo,trabalhando assim todos os sentidos.  

Estimular a expressão livre do desenho é importante, porque muitas vezes, 

vemos o desenho apenas como uma simples mediação do professor, não sendo 

trabalhada a emoção da criança,e aqui vale ressaltar o adolescente também. Por 

isso, pode haver o agravante de que na adolescência o prazer pelo desenho diminui, 

pois começa a ter uma busca pela perfeição.  

O estudo dos desenhos realizados apresentam as etapas do grafismo, a 

expressão da criança através do desenho e a emoção de cada uma. As crianças 

demonstram seus sentimentos e interesses a partir dos desenhos e pinturas que 

realiza, e retrata o conhecimento que possui do seu ambiente, por meio de sua 

expressão criadora.  

Por fim, concluo que o desenho de uma criança é um campo vasto de 

significação que proporciona a liberdade de interpretação, porém, quando 

perguntado a ela o significado de sua arte, é descoberto que a imaginação e a 

fantasia da criança vai além do que é real e concreto. 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

Ter cursado pedagogia me fez enxergar o outro como parte fundamental para 

o meu próprio desenvolvimento. A Pedagogia me mostrou que educar também é 

amar e respeitar, a vida e a história de cada sujeito, o seu tempo e suas emoções. 

Me fez ver que a criança mesmo sendo pequena, já carrega uma história de vida e 

experiências que devem ser aproveitas em seu processo de ensino e aprendizagem.  

A Pedagogia me fez ver que educar vai muito além de simplesmente passar 

um conteúdo, de seguir um plano de aula, e sim é aprender enquanto se ensina, é 

seguir na esperança de um futuro melhor.  

Tendo em vista isso, pretendo seguir a carreira de docência buscando a cada 

dia ser a melhor professora na vida de cada aluno. Desejo trabalhar com Educação 

Infantil nas escolas públicas do Distrito Federal. Em segundo plano, pretendo 

persistir em um sonho antigo, de dar aulas para as crianças ribeirinhas, onde já tive 

a oportunidade de conhecer a realidade de perto.   

Em suma, quero me tornar uma profissional competente fazendo assim 

merecer a oportunidade de ter estudado em uma Universidade que mudou a minha 

vida.  

  



51 
 

REFERÊNCIAS 

ALEXANDROFF, M. C. Os caminhos paralelos do desenvolvimento do desenho e da 
escrita. Construção Psicopedagógica, São Paulo, v. 18, n. 17, p. 20-14, dez. 2010. 
ISSN 1415-6954. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
69542010000200003. Acesso em: 10 out. 2015. 

ANNING, A.; RING, K. Os Significados dos Desenhos de Crianças. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2009. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política Nacional de Educação Infantil: 
pelos direitos das crianças de zero a seis anos à Educação. Brasília: MEC, 2003. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/polinaci.pdf. Acesso em: 10 
nov. 2015. 

DEBERTOLI, J. A. O. As crianças e a brincadeira. In: SALLES (ORG), F.; 
CARVALHO (ORG), A.; GUIMARÃES(ORG), M. Desenvlviemtno e Aprendizagem. 
Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 77-88. 

FERREIRA, S. Imaginação e linguagem no desenho da criança. São Paulo: 
Papirus, 1998. 

MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Psicogênese da língua escrita: 
contribuições, equívocos e consequências para a alfabetização. Acervo Digital, São 
Paulo, 15 ago 2011. 36-57. Disponível em: 
http://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40138/1/01d16t03.pdf. Acesso em: 
20 out. 2015. 

MÉREDIEU, F. O desenho infantil. Tradução de Álvaro Lorencini e Sandra M. 
Nitrini. 11. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho imagem e 
representação. Tradução de Álvaro Cabral e Christiano Monteiro. 3. ed. Neuchâtel: 
Editions Delachaux et Niestl, 1948. 

PILLAR, A. D. P. Desenho e construção de conhecimento na criança. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. 

VIGOTSKI, L. S. Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico: livro para 
professores/Lev Semionovich Vigotski. Tradução de Zoia Prestes. São Paulo : Ática, 
2009. 

PORTUGUAL, J. A importância do desenho na construção da aprendizagem. R. 

Cleber Pereira Sales Nº36- Pirineus Leopoldina – MG disponível em: 

http://www.redentor.inf.br/arquivos/pos/publicacoes/04122012Joao%20Clineu%20Se

rra%20-%20TCC.pdf 

HANAUER, F. Riscos e rabiscos: o desenho na educação infantil. 

PERSPECTIVA, Erechim. v.37, n.140, p. 73-82, dezembro/2013 disponível em: 

http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/140_374.pdf 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 


