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Fonte: Dados construídos na pesquisa, Ponto, 5 anos, Pré II (2017). 

 

 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. 
 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983).  



RESUMO 

 

Esta dissertação intitulada “Do encantamento dos desenhos infantis ao trabalho docente: 

concepções e práticas, ” analisa as concepções e práticas dos docentes acerca dos desenhos na 

Educação Infantil em uma creche no município de Cajazeiras-Paraíba, considerando os 

aspectos histórico-culturais pertencentes a cada aluno, abordados no cotidiano da sala de aula. 

Para tanto, utiliza-se para esta pesquisa um estudo bibliográfico, de campo, exploratório, com 

abordagem qualitativa. Para fundamentar desde a retomada histórica do ensino de Artes 

culminando na compreensão do desenho como instrumento de linguagem no contexto da 

Educação Infantil, utilizou-se como aportes teóricos autores como Lowenfeld e Brittain (1977), 

Barbosa (1989, 1991), Vygotsky (2001, 2007), RCNEI (BRASIL, 1998), PCN de Artes 

(BRASIL, 2001), Mèredieu (2006), Ferreira (2008), Moreira (2008), Natividade, Coutinho e 

Zanella (2008), Mazzamati (2012), Rabello (2014), Augusto (2014), dentre outros. O lócus da 

pesquisa foi uma creche da rede municipal da cidade de Cajazeiras-PB. A amostra foi 

constituída por três professoras que lecionam nas turmas do Pré-escolar I e II. Os instrumentos 

para a construção dos dados foram questionários respondidos por essas professoras e 

observação sistemática das aulas por estas lecionadas. O tratamento dos dados baseia-se na 

análise de conteúdo, em que as informações construídas na pesquisa foram cuidadosamente 

interpretadas para chegar aos resultados. A investigação revelou que as docentes participantes 

da pesquisa compreendem o desenho infantil como uma atividade imprescindível para o 

desenvolvimento das crianças nos mais variados aspectos formativos, fazem uso frequente das 

produções de modo planejado/problematizado, com acompanhamento durante as suas 

realizações e solicitam ilustrações que permitem a exposição dos contextos histórico-culturais 

vivenciados pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Desenhos infantis. Concepções docentes. Práticas pedagógicas. Abordagem 

histórico-cultural.  



ABSTRACT 

 

This essay entitled "From the enchantment of children's drawings to teacher's work": 

conceptions and practices, analysis the conceptions teachers about the children drawings in a 

municipal Day Care Center from Cajazeiras city, Paraíba, considering the cultural historic 

aspects of each student, daily addressed in the classroom. Therefore, for this research is used a 

bibliographic, field, explorative study, with a qualitative approach. In order to justify the 

historical recovery of the Arts education culminating in the understanding of drawing as a 

language instrument in the context of Early Childhood education, authors such as Lowenfeld e 

Brittain (1977), Barbosa (1989, 1991), Vygotsky (2001, 2007), RCNEI (BRAZIL, 1998), PCN 

of (2004), among others. The study locus was a municipal Day Care Center from Cajazeiras 

city, Paraíba. The sample was constituted by three teachers who taught in Preschool classes I 

and II. The tools for building the data were questionnaires, answered by these teachers and 

systemic observation from the classes given by them. The data handling bases on the content 

analysis in which all the information built were carefully interpreted to achieve the results. The 

study shows the teachers involved in the research understand the children's drawing as an 

indispensable activity to the children's development in the most several formative aspects, they 

make use frequently from the productions in a planned/ problematized way, with a monitoring 

during their happening, and they ask for illustrations that allows the cultural historic contexts 

exhibition experienced by the students. 

 

Keywords: Children's drawings. Teaching conceptions. Pedagogical practices. Historical-

cultural approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa, Reta, 5 anos, Pré II (2017). 

 

Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul. 

 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983). 

  

Esta dissertação trata de uma pesquisa acerca das concepções e práticas que os docentes 

que lecionam em turmas de Educação Infantil têm sobre os desenhos produzidos pelas crianças 

nesta etapa de ensino. Diante deste contexto, é necessário levar em consideração que a atividade 

de desenhar é um instrumento significativo para a comunicação, expressão dos sentimentos e 

contextos histórico-culturais vivenciados pelos educandos e encontra-se presente no cotidiano 

escolar. 

A veemência em desenvolver a presente pesquisa surgiu a partir das vivências 

acadêmicas da pesquisadora, como estagiária nas salas de aula da Educação Infantil, tanto nos 

estágios realizados nos cursos do Normal em Nível Médio (NNM)1, como no curso de 

Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Por 

motivos profissionais, através do trabalho desenvolvido como educadora em escolas e creches 

da cidade de Cajazeiras-PB, e pela experiência como gestora adjunta, na qual tinha 

oportunidade de ver os professores trabalhando com as atividades de desenho de diferentes 

modos. E, de modo pessoal, diante da afinidade e afeição com este tema. 

                                                             
1 Curso técnico que fornece habilitação para o magistério nas turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I, conhecido anteriormente pela nomenclatura de Pedagógico. 
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Considerando que os desenhos infantis possuem grande destaque no contexto da Arte, 

Buoro (2003) explica que a Arte é uma linguagem, que parte de uma construção humana e que 

facilita a comunicação de ideias, deste modo, é possibilidade de expressão e comunicação de 

pensamento em diferentes culturas, sociedades e períodos históricos. Neste sentido, as 

ilustrações produzidas pelas crianças estão intensamente relacionadas com esta linguagem 

dentro do ensino da Arte. 

Segundo as autoras Sestito; Negrão e Teruya (2007), a Arte é considerada como uma 

atividade que se fez presente no processo civilizatório da sociedade, através da utilização das 

linguagens artísticas, a fim de noticiar o entendimento e a apropriação da natureza e da vida 

social pelo ser humano. Essa concepção começa a ganhar forma a partir da percepção destas 

linguagens no âmbito educacional, com a qual se optou por fazer com que o indivíduo se 

percebesse inserido como agente de sua própria cultura, desde os primeiros anos de 

escolarização até a idade adulta. 

No ensino de Artes, destacam-se diferentes tipos de linguagens que são essenciais para 

o desenvolvimento das crianças, no ambiente interno e externo à escola, que são: a Dança, o 

Teatro, a Música e as Artes Visuais. Essa última trabalha com variadas atividades artísticas e, 

dentre elas, a produção dos desenhos, levando as crianças a se expressarem com criatividade 

por meio da livre expressão e criação, como é visto no Parâmetro Curricular Nacional (PCN) 

de Arte (BRASIL, 2001). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca, no campo de experiências 

“Traços, sons, cores e formas”, que conviver com as diferentes manifestações artísticas e as 

diversas formas de expressão das Artes Visuais, como as pinturas, colagens, desenhos, gestos, 

traços, dentre outras, contribuem para que as crianças, desde pequenas, desenvolvam o senso 

crítico, o conhecimento de si e dos contextos que as cercam (BRASIL, 2016). 

Assim, ressalta Ferreira (2008), o desenho é o primeiro registro concreto da expressão 

artística da criança, que utiliza toda a sua espontaneidade, imaginação e criatividade, partindo 

do fato de que que pode criar livremente seus desenhos, relacionando-os aos conhecimentos 

construídos tanto na escola, como na família. Hanauer (2011) complementa este pensamento 

ao afirmar que o desenho, entendido como instrumento de linguagem, é uma forma de 

comunicação significativa, utilizada ao longo dos tempos, passando por diferentes gerações, 

culturas e sociedades. 

O desenho envolve imaginação, espontaneidade e significados sociais que são refletidos 

no modo como a criança se expressa e se comunica, externando seu contexto de vida e 

conhecimentos por meio de seus registros artísticos. Nessa perspectiva, faz-se necessário 



19 
 

 

verificar se os professores estão atentos aos significados expostos nas ilustrações, possibilitando 

que os discentes tragam para a linguagem gráfica seus sentimentos, desejos e relações 

interpessoais para a sala de aula.  

Nas creches e escolas de anos iniciais, o desenho se faz presente no dia a dia dos 

educandos, mas, às vezes, não é trabalhado como meio de expressão artística, linguagem, 

emoção, desenvolvimento motor, cognitivo, ou associado ao contexto vivido pelos alunos. O 

mesmo é utilizado, muitas vezes, como uma forma de passar o tempo ou para entretenimento 

dos alunos, como ressalva Augusto (2014). Entretanto, o desenho deve ser compreendido como 

um fator determinante para o desenvolvimento da ação espontânea, da comunicação e formação 

intelectual da criança (FERREIRA, 2008). 

Os estudos realizados por Ferreira (2008) sobre o uso dos desenhos infantis apontam 

que os professores que trabalham diretamente com a produção de desenhos devem sempre estar 

atentos a sua prática, a organização e o momento da produção livre, que pode ser realizado a 

partir de uma história, gravuras, brincadeiras, experiências vividas, músicas ou passeios, de 

modo que se tenha um ambiente propício para tal produção, com diversos tipos de materiais a 

disposição das crianças, para que sintam-se estimuladas e motivadas a produzirem 

A esse respeito, Hanauer (2011) esclarece que o desenho é um processo no qual uma 

superfície é marcada por um objeto, que pode ser lápis, giz, caneta, dentre outros instrumentos, 

a fim de se construir uma imagem formada por traços e cores que marcam o encantamento, a 

descoberta, a infância,  representando o perfil da criança e os seus significados acerca da vida. 

Deste modo, os desenhos infantis tornam-se uma relevante forma de representação das pessoas 

ou objetos que para a criança aparecem como mais significativos em seu convívio, como 

também abordam o meio social, cultural e emocional. 

De tal modo, reforça Costa (1996) que, ao desenhar, as crianças conseguem elaborar 

seus pensamentos, expressando seu entendimento de mundo e descobrindo tudo que é novo, 

partindo do que já é conhecido e de suas criações. Os sentimentos são mostrados graficamente, 

quando oralmente se torna mais difícil. Percebe-se, muitas vezes, que o ato de desenhar torna-

se mais fácil para expressar os sentimentos das crianças do que o ato de falar, de modo que o 

desenho passa a ser um meio de comunicação entre professor e aluno e através dessas 

ilustrações são expressos os aspectos histórico-culturais das crianças, uma vez que, ao 

produzirem, acabam fazendo relação entre os conhecimentos adquiridos e vividos, e os que 

estão surgindo, ao passo que elaboram seus pensamentos sobre o seu contexto local e sua visão 

de mundo. 
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 Neste sentido, o educador precisa observar a produção artística das crianças de maneira 

receptiva, sem julgá-la ou classificá-la como um desenho “feio” ou “bonito”, por agradá-lo ou 

não. Esse tipo de cuidado é essencial para que a criança não se retraia e venha a perder a sua 

capacidade de criar e se expressar por meio dos desenhos (FERREIRA, 2008). 

O desenho na Educação Infantil é considerado um instrumento que, aos poucos, vai se 

transformando, e consequentemente, através dele, vai surgindo a representação das primeiras 

figuras humanas e as tentativas iniciais de letras, o mesmo deve estar presente na prática dos 

professores no cotidiano da sala de aula, de modo que seja bem compreendido e que 

potencialize as aprendizagens dos alunos. Vygotsky (2007) ressalta que o desenho é uma 

linguagem gráfica que tem por base a linguagem verbal, assim, os traços que caracterizam os 

primeiros desenhos infantis fazem referência a conceitos verbais que transmitem os aspectos 

essenciais dos objetos, fazendo com que o desenho da criança seja interpretado como um 

estágio preliminar ao desenvolvimento da linguagem escrita. 

À medida que a linguagem verbal acompanha a linguagem gráfica expressando os 

principais aspectos dos objetos representados, ocorre também a transformação dos traços e 

rabiscos em imagens e letras, permitindo que as crianças adentrem ao mundo da linguagem 

escrita mais facilmente e de modo significativo. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) esclarece que é 

por meio do desenho que a criança integra percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade para 

criar e recriar individualmente seus desenhos, de modo que estes podem ser interpretados pelas 

leituras simbólicas de outras crianças e adultos (BRASIL, 1998). Logo que o aluno desenha, os 

professores ou colegas que entram em contato com essa imagem podem tentar fazer suas 

interpretações, todavia, apenas a criança que cria pode esclarecer o contexto e/ou a situação 

representada naquela produção. 

Em conformidade com tal pensamento, Ferreira (2008) adverte que o educador não deve 

tentar fazer adivinhações precipitadas sobre o que a criança conseguiu produzir, deve 

demonstrar paciência, porque esta quer ser compreendida e respeitada, a própria criança é quem 

deve falar sobre o seu desenho, narrar a história do mesmo, explicando o que foi criado por ela, 

uma vez que, segundo Novaes e Neves (2004), o educando desenha conforme seu modelo 

interior, isto é, seus desejos, conhecimentos, sentimentos, aspectos internos e externos, e por 

meio da imagem que sabe do objeto que vê, e não simplesmente por meio da imitação das coisas 

que estão a sua volta.  

Ainda de acordo com  Novaes e Neves (2004), o desenho vai progredindo de acordo 

com a faixa etária e o desenvolvimento da criança como ser humano, pois cada aluno tem o seu 
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ritmo próprio de avançar nas suas produções, podendo ser modificado a partir do seu contato 

com este tipo de atividade, das influências que recebe para executá-la e das diferentes idades. 

Faz-se necessário ressaltar que os desenhos infantis passam, igualmente, por várias fases 

de desenvolvimento, como será apresentado no capítulo 3, sendo fundamental que os 

professores tenham conhecimento acerca delas, para que seja realizado um melhor trabalho com 

as crianças. É relevante que os alunos passem por todas as etapas, evitando déficit em seu 

crescimento. Porquanto, o educador que compreende essas fases do desenho entenderá melhor 

as produções dos seus educandos. 

Diante do que foi exposto, surgiu a necessidade de investigar as concepções e as práticas 

que os docentes têm acerca dos desenhos infantis e, para isto, a pesquisa se propõe a responder 

o seguinte questionamento: quais as concepções que os docentes têm acerca dos desenhos das 

crianças e como ocorre o trabalho pedagógico com esse instrumento nas salas de aula da 

Educação Infantil? 

Com o intuito de responder a esse questionamento, a pesquisa tem como objetivo geral: 

analisar as concepções e práticas dos docentes acerca dos desenhos na Educação Infantil em 

uma creche no município de Cajazeiras-Paraíba. E como objetivos específicos: verificar as 

concepções que os docentes têm acerca da produção dos desenhos infantis; observar como os 

professores organizam o processo de produção dos desenhos infantis em sala de aula; e 

identificar se os professores oferecem, ou não, oportunidades para que os educandos 

demonstrem os seus contextos histórico-culturais por meio da produção dos desenhos e como 

ocorre esse processo. 

Para uma melhor compreensão a respeito das concepções e práticas dos docentes acerca 

dos desenhos infantis, este trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos com seus 

respectivos títulos, o primeiro “Introdução”, o segundo “Do ensino de Artes ao desenho infantil: 

dos aspectos legais às concepções e práticas docentes”, o terceiro “O desenho como instrumento 

de linguagem”, e o quarto “Concepções e práticas docentes acerca do desenho: um olhar sobre 

o cotidiano na Educação Infantil”. 

O capítulo 1 destina-se a introdução que aborda a justificativa e a problemática do 

fenômeno estudado, os objetivos traçados para esta pesquisa, juntamente com a caracterização 

do lócus e sujeitos investigados, além de apresentar os aspectos metodológicos utilizados 

durante o andamento da pesquisa e toda trajetória percorrida para construção e análise dos 

dados. 

O capítulo 2 refere-se ao ensino de Artes no Brasil, levando em consideração as 

trajetórias, as mudanças e os avanços conseguidos por meio do viés legal do PCN de Artes e 
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das leis que fundamentam e regulam os currículos dessa disciplina nas escolas brasileiras. 

Apresenta também como a Arte e os desenhos são abordados pelo documento que rege a 

Educação Infantil, o RCNEI, com as respectivas orientações e recomendações para o 

desenvolvimento dessa atividade nas salas de aula. Além de abordar as concepções e práticas 

docentes acerca do desenho na Educação Infantil, fazendo uma articulação com alguns 

trabalhos semelhantes a temática pesquisada nesta dissertação, identificados por meio de um 

levantamento de literatura. 

No capítulo 3 destaca-se o desenho como instrumento de linguagem, que pode 

representar ideias, sentimentos, emoções e aprendizagens que não são expressados por meio da 

fala. Ainda neste capítulo, é abordado o desenho como representação dos contextos históricos 

e culturais resultado das vivencias dos educandos e das fases dos desenhos pelas quais as 

crianças passam em seu desenvolvimento. 

O capítulo 4 é destinado a análise dos dados construídos por meio das observações e 

questionários aplicados com professores de uma creche pública municipal da cidade de 

Cajazeiras-PB, observando-se, por meio da análise de conteúdo, as concepções que as mesmas 

têm acerca dos desenhos e como ocorre a prática docente no cotidiano em sala de aula, fazendo 

uma comparação entre os dados identificados e os referenciais estudados.  

Finalizando, são discorridas algumas considerações sobre a temática pesquisada, 

abordando os resultados encontrados acerca das concepções e práticas docentes, a partir da 

análise dos dados construídos no campo de pesquisa, da questão norteadora desta dissertação e 

dos objetivos traçados para investigação. 

 

1.1 TRAJETÓRIA PERCORRIDA DURANTE A PESQUISA 

 

À princípio, o título pensado para a dissertação era “Concepções e práticas docentes 

acerca dos desenhos na Educação Infantil”, o mesmo utilizado no projeto inicial destinado para 

a seleção do mestrado. Porém, após a qualificação e as sugestões da banca examinadora, o título 

passou a ser “Do encantamento dos desenhos infantis ao trabalho docente: concepções e 

práticas”, procurando dar ênfase a duas questões relacionadas aos professores que serão 

abordadas no desenvolvimento do trabalho e na análise dos dados, isto é, as concepções 

inerentes aos professores, como também a prática cotidiana destes docentes na sala de aula ao 

fazerem uso do desenho. 

Desse modo, a pesquisa baseia-se em abordagem metodológica qualitativa, que segundo 

Prodanov e Freitas (2013) considera que existe nesse tipo de pesquisa uma relação indissociável 
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entre o mundo real e os sujeitos envolvidos, de modo que a interpretação dos fenômenos e as 

atribuições de sentidos aparecem como base do processo de pesquisa qualitativa. 

Minayo (2009, p. 21) também ressalta que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto 

de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois 

o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e 

por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. 

 

Partindo dessa abordagem, será analisada uma realidade que não pode ser quantificada, 

mas que pode ser interpretada de acordo com os diferentes motivos, atitudes, valores, situações 

e contextos nos quais se encontram os sujeitos e o fenômeno em estudo. Neste caso, foram 

analisadas as concepções e as práticas que os docentes têm acerca do fenômeno dos desenhos 

nas salas de aula da Educação Infantil. 

Chizzotti (2006, p. 28) afirma que “O termo qualitativo implica uma partilha densa com 

pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”. A 

abordagem qualitativa permitirá uma maior aproximação entre a pesquisadora com o lócus da 

pesquisa, com os sujeitos e os fatos, percebendo, de modo espontâneo e sensível, os significados 

e sentidos dados aos desenhos infantis. 

Versando sobre os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa, buscou-se 

utilizar o estudo de campo, que de acordo com Gil (2002) tem como foco uma comunidade que 

pode não ser geográfica, no entanto, relacionada a um grupo de trabalho, estudo, lazer ou 

qualquer outra atividade exercida pelos seres humanos. Na comunidade pesquisada, procura-se 

obter informações acerca do problema que está sendo analisado, assim confirmam os autores 

Prodanov e Freitas (2013, p. 60): 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual 

procuramos uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que presumimos 

relevantes, para analisá-los. 
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 Assim, observa-se em campo e se procede o registro dos fatos e fenômenos referentes a 

pesquisa, levando em consideração como acontecem, para analisar as informações e chegar a 

uma resposta de comprovação ou descoberta. Vale ressaltar que, no estudo de campo, o 

pesquisador tem um papel fundamental dentro da comunidade que está investigando, como 

mostra Gil (2002, p. 53): 

  

No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 

pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele 

mesmo uma experiência direta com a situação de estudo. Também se exige do 

pesquisador que permaneça o maior tempo possível na comunidade, pois 

somente com essa imersão na realidade é que se podem entender as regras, os 

costumes e as convenções que regem o grupo estudado. 

 

Indubitavelmente, o pesquisador deve estar pessoalmente, e durante a maior parte do 

tempo em contato com o fenômeno que está estudando, a fim de construir as informações 

necessárias para entender como se desenvolve o grupo e/ou fenômeno pesquisado. Nesse 

sentido, esta pesquisa foi desenvolvida com um grupo de professores pertencentes a uma creche 

pública municipal da cidade de Cajazeiras – PB. 

Fazendo referência à tipologia da pesquisa, o presente trabalho também e classificado 

como uma pesquisa bibliográfica, logo que todos os trabalhos científicos partem, inicialmente, 

de um levantamento bibliográfico. Como afirmam Prodanov e Freitas (2003, p. 55) “Os demais 

tipos de pesquisa também envolvem o estudo bibliográfico, pois todas as pesquisas necessitam 

de um referencial teórico”. 

Parafraseando Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa bibliográfica tem o objetivo  

proporcionar maior interação e um contato direto entre o pesquisador e todo o material existente 

a respeito do assunto estudado. Para a fundamentação teórica procurou-se tomar como base as 

obras de Barbosa (1989, 1991), Ferraz e Fusari (1993), Duarte Júnior (1996), LDB (BRASIL, 

1996), PCN de Artes (BRASIL, 2001), Sestito; Negrão e Teruya (2007), Battistoni Filho (2008), 

e Selbach (2010), que apresentam a trajetória do ensino de Artes nos currículos das escolas 

brasileiras. 

 Subsequentemente, foram utilizados, dentre outros autores, leituras de obras que 

despertam um olhar voltado para a análise e a utilização dos desenhos infantis, bem como as 

suas etapas de desenvolvimento, como Lowenfeld e Brittain (1977), Vygotsky (2001, 2007), 

Costa (1996), RCNEI (BRASIL, 1998), Mèredieu (2006), Ferreira (2008), Hanauer (2011), 

Mazzamati (2012) e Rabello (2014). 
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De acordo com Natividade, Coutinho e Zanella (2008), Brent Wilson e Marjorie Wilson 

(2008), González e Mello (2014) pode-se perceber como o desenho representa o contexto 

histórico-cultural vivenciado pelos educandos. Dessa forma, volta-se a atenção para o sentido 

e o entendimento dos docentes para a relevância de se trabalhar com a produção dos desenhos 

infantis a partir de Novaes e Neves (2004), Moreira (2008) e Augusto (2014). 

Com relação aos objetivos da pesquisa pensou-se, primeiramente, em utilizar a pesquisa 

descritiva, porém, levando em consideração os objetivos propostos, nota-se que a mesma se 

encaixa na pesquisa exploratória, pois seguindo as ideias de Gil (2002, p. 41): 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado.  

 

 A pesquisa exploratória busca uma maior familiaridade entre o pesquisador e o 

problema que está sendo estudado, almejando que o fenômeno em questão seja explorado, 

levando em consideração todos os aspectos que estão relacionados a esse. Prodanov e Freitas 

(2013, p. 51 e 52) confirmam tal pensamento ao afirmar que essa pesquisa tem como “[...] 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando 

sua definição e seu delineamento [...]”. Então, para definir e delinear esta pesquisa foram 

exploradas as situações que envolvem as atividades com desenhos, objetivando torná-las mais 

explícitas para uma construção mais significativa dos dados sobre o assunto pesquisado. 

 

1.1.1 Caracterização dos instrumentos utilizados na construção dos dados 

 

Delineado os tipos de pesquisas utilizadas, tem-se como instrumentos para a construção 

dos dados as observações e os questionários, com o intuito de identificar as informações 

necessárias com os próprios participantes da pesquisa, como destaca Laville e Dionne (1999, 

p. 175-176): 

 

Para coletar informação a propósito de fenômenos humanos, o pesquisador 

pode, segundo a natureza do fenômeno e a de suas preocupações de pesquisa, 

ou consultar documentos sobre a questão, ou encontrar essa informação 

observando o próprio fenômeno, ou ainda interrogar pessoas que o conhecem. 
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Desse modo, o tipo de observação escolhida foi a sistemática, na qual o pesquisador 

elabora, previamente, um plano de observação e de registro das informações, nesse tipo de 

observação o pesquisador sabe quais são os aspectos significativos do grupo pesquisado para 

alcançar os objetivos pretendidos (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O plano de observação foi baseado em critérios relacionados aos objetivos da pesquisa, 

assim, buscou-se fazer o registro dos dados com bastante atenção no momento da observação 

para não correr o risco de esquecer nenhuma das práticas que seriam analisadas posteriormente. 

Baseando-se em Laville e Dionne (1999, p. 176): 

 

[...] a observação deve respeitar certos critérios, satisfazer certas exigências: 

não deve ser uma busca ocasional, mas ser posta a serviço de um objeto de 

pesquisa, questão ou hipótese, claramente explicitado; esse serviço deve ser 

rigoroso em suas modalidades e submetido a críticas nos planos da 

confiabilidade e da validade. 

 

Assim, para se alcançar os dados a serem analisados, fez-se necessário observar partindo 

de critérios pré-selecionados que atendessem às exigências da pesquisa. Em conformidade com 

este pensamento, Matos (2002, p. 58) postula que “[...] a observação deve ser: orientada por um 

objetivo de pesquisa, planejada, registrada e ligada a proposições mais gerais, e que, além disso, 

deve ser submetida a controle de validade e precisão”. Então, a observação deve ser, 

primeiramente, bem planejada e organizada, baseando-se nos objetivos da pesquisa e, em 

seguida, registrada de imediato. 

Segundo Laville e Dionne (1999, p. 176) “A observação revela-se certamente nosso 

privilegiado modo de contato com o real: é observando que nos situamos, orientamos nossos 

deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas”, percebe-se que a 

observação é um meio relevante de aproximação entre o pesquisador e a situação que será 

investigada. 

As observações foram realizadas durante o mês de novembro do ano de 2017, com três 

docentes do Pré-escolar, nas suas respectivas salas de aula. Cada professora foi observada 

durante quatro dias, uma vez por semana, totalizando dezesseis horas de observações em aula, 

dando destaque para os momentos nos quais essas estavam desenvolvendo atividades com os 

desenhos infantis, a fim de observar como esses professores trabalham nas suas salas com este 

instrumento de linguagem e expressão. Utilizou-se, para tanto, critérios pré-selecionados para 

a observação, como a organização e a preparação do momento do desenho, os materiais, as 

concepções sobre a atividade, a explanação sobre o contexto cultural e histórico dos alunos, 
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oportunidade de comunicação, a exposição das imagens, dentre outros, como consta no 

apêndice A deste trabalho. 

Outro instrumento utilizado na construção dos dados foi o questionário, aplicado junto 

aos participantes da pesquisa, sendo escolhido pelo fato de conhecer as docentes e saber que os 

questionários seriam respondidos de modo criterioso, individual, com respostas pessoais e em 

tempo hábil. Porquanto, esse tipo de instrumento permite que os sujeitos participantes da 

pesquisa tenham mais tempo e se sintam mais à vontade para responder as perguntas, 

expressando suas concepções sobre a temática e a prática docente desenvolvida com as 

produções de desenhos na Educação Infantil. 

O questionário utilizado foi formulado com questões abertas, como se apresenta no 

apêndice B deste trabalho, para que os sujeitos pudessem expressar suas opiniões e pensamentos 

pessoais, como ressalvam Prodanov e Freitas (2013), utilizando suas próprias palavras sem se 

limitarem a escolhas entre variadas alternativas. Confirmando o pensamento desses autores, 

Laville e Dionne (1999, p. 186) afirmam que: 

 

[...] o interrogado acha simplesmente um espaço para emitir sua opinião. Tem 

assim a ocasião para exprimir seu pensamento pessoal, traduzi-lo com suas 

próprias palavras, conforme seu próprio sistema de referências. Tal 

instrumento mostra-se particularmente precioso quando o leque das respostas 

possíveis é amplo ou então imprevisível, mal conhecido. Permite ao mesmo 

tempo ao pesquisador assegurar-se da competência do interrogado, 

competência demonstrada pela qualidade de suas respostas. 

 

Esse tipo de instrumento permite que o pesquisador analise a competência dos sujeitos 

interrogados, através da qualidade das respostas fornecidas por meio dos questionários. É 

satisfatório lembrar que, nesta forma de construção de dados, o pesquisador deve ter cuidado 

com o material para saber se está completamente respondido. 

 

1.1.2 Apresentação da escola lócus de pesquisa 

 

O lócus da pesquisa no qual se encontra o grupo investigado foi uma creche pública 

municipal da cidade de Cajazeiras - PB, escolhida diante da relação de proximidade entre o 

local e a pesquisadora, que faz parte do quadro de docentes, além de ter contato com os 

professores que lá trabalham, facilitando o processo de pesquisa. Porém, mesmo esse contato 

já existindo com a instituição, a pesquisadora tem ciência da necessidade de certo 

distanciamento entre a profissional atuante na creche e a pesquisadora, para que essa 
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aproximação e o conhecimento dos sujeitos participantes da pesquisa não interferissem, de 

forma a implicar nos dados construídos. 

No que diz respeito à estrutura pedagógica, a creche possui o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o Regimento Interno, que foram reformulados no ano de 2017. Baseando-

se nesses documentos, elaborados pela comunidade escolar, serão apresentadas, a seguir, 

algumas informações relevantes a respeito do lócus de pesquisa. 

 Esta creche atende crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, sendo que as crianças 

de 0 (zero) a 3 (três) pertencem a modalidade de creche e as de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, 

fazem parte da pré-escola, como está exposto na seção II, art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) 9.393 de 20 de dezembro 1996: “A educação infantil será 

oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II 

– pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 1996). 

 A instituição funciona no período integral, manhã e tarde, uma vez que as crianças 

entram às 7:00 horas e saem às 17:00, buscando o desenvolvimento integral das crianças, nos 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, como assegurado na LBD 9.394/96, na seção 

II, art. 29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). 

Na creche estão matriculadas 140 (cento e quarenta) crianças, distribuídas em oito salas 

de aula, como mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Quantidade de alunos por turma no lócus da pesquisa 
TURMAS NÚMEROS DE ALUNOS 

BERÇÁRIO 8 

MATERNAL I A 17 

MATERNAL I B 18 

MATERNAL II A 15 

MATERNAL II B 15 

PRÉ – ESCOLAR I A 20 

PRÉ – ESCOLAR I B 21 

PRÉ – ESCOLAR II 26 

Fonte: Elaboração própria, com base no informativo anual da escola (2017). 

 

Dentre as turmas apresentadas acima, a observação e a aplicação dos questionários 

foram realizadas com os docentes do Pré-escolar I B, no turno matutino, e do Pré-escolar II, 
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nos turnos matutino e vespertino, visto que os mesmos alunos permanecem durante todo o dia 

na creche, porém as professoras são distintas em cada um dos horários. 

O prédio foi construído especialmente para atender às crianças da comunidade, possui 

17 (dezessete) compartimentos, sendo: 1(um) berçário, 7 (sete) salas de aula, todas com 

mobílias adequadas para as crianças, sala de vídeo, cozinha, refeitório, lavanderia, sala dos 

professores, secretaria, diretoria, 2 (dois) depósitos, banheiros para os funcionários e para os 

alunos, área livre externa e um pátio com parque para recreação. 

Fazendo menção ao quadro de funcionários, a creche conta com gestora e vice-diretora; 

professores; monitores, que auxiliam os docentes nas atividades de sala e são responsáveis pela 

higiene e momento de descanso das crianças; cozinheiras, que preparam as quatro refeições 

servidas durante o dia (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar); auxiliar administrativo; 

auxiliares de serviços gerais; vigilante; lavadeira, que higieniza os uniformes, lençóis e toalhas 

dos educandos. A coordenação pedagógica fica sob a responsabilidade da direção da creche, 

que realiza os planejamentos pedagógicos e orienta os docentes. 

A instituição utiliza projetos educacionais que são elaborados pelos docentes durante os 

planejamentos, baseando-se em acontecimentos atuais, festivos, culturais e históricos, que 

ocorrem semanalmente, de modo flexível, considerando os eixos norteadores sugeridos no 

RCNEI. Durante as aulas, as professoras buscam despertar o interesse dos alunos, utilizando 

metodologias e materiais didáticos diversificados, a fim de estimular a aprendizagem das 

crianças, como pôde ser notado durante os dias de observação. 

Vale destacar que a creche segue uma rotina diária, que se faz necessária para que os 

educandos se envolvam nas atividades, compreendendo a sequência de acontecimentos diários 

que ocorre durante todo o dia. A avaliação da aprendizagem dos alunos é realizada, a partir de 

registros sistemáticos das observações do desenvolvimento das crianças, por meio de pareceres 

descritivos produzidos semestralmente.  

Destarte, a instituição pesquisada atende crianças com características e qualidades 

heterogêneas, e professores que se dispuseram a contribuir e participar como sujeitos da 

pesquisa em questão, demostrando as suas concepções e suas práticas ao utilizarem atividades 

de desenhos com os educandos. 

 

1.1.3 Delimitação dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

  

Em se tratando dos sujeitos envolvidos na pesquisa, Laville e Dionne (1999, p. 168) 

destacam que “A importância dos documentos nas pesquisas em ciências humanas não descarta 
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todo recurso direto as pessoas: estas se mostram frequentemente a fonte melhor adaptada as 

necessidades de informação do pesquisador”. Assim, a pesquisadora buscou contato direto com 

os professores da creche, porquanto os mesmos seriam as pessoas investigadas na pesquisa. 

A princípio, a população seria composta pelos docentes que atuam na referida creche, 

totalizando o número de 14 (quatorze) professores, e a amostra seria constituída por todos os 

que correspondessem aos critérios de inclusão: professores que lecionassem nas salas a partir 

de um ano e meio de idade e que aceitassem participar da pesquisa; e como critérios de exclusão: 

estar de férias, licença, dobrando carga horária, afastados de suas funções ou que não se 

disponibilizassem a participar da pesquisa. 

Porém, ao considerar a quantidade de professores, percebeu-se que seria melhor reduzir 

a população para um número menor de participantes, objetivando uma melhor análise dos 

dados, desse modo, como critério de inclusão foram convidados os docentes que lecionavam 

nos anos finais da Educação Infantil, turmas do Pré-escolar I e II, composta por crianças de 

quatro e cinco anos, totalizando um número de 6 (seis) professores, logo que, nestas turmas, os 

alunos expressam mais livremente os seus pensamentos através dos desenhos, e as professoras 

podem trabalhar com atividades mais diversificadas, como lembra Rabello (2014) que por volta 

de cinco anos a criança produz desenhos que já são mais bem identificados. Após aplicar os 

critérios de exclusão citados, a amostra foi concluída com 3 (três) professoras. 

As professoras que se disponibilizaram a participar da pesquisa demonstraram, durante 

os dias de observação, uma relação satisfatória com as crianças, agindo com respeito, carinho, 

segurança e disposição para o desenvolvimento das atividades cotidianas da sala de aula. Para 

resguardar a identidade dessas docentes, são utilizados nesta dissertação nomes fictícios para 

se referir as mesmas. Os pseudônimos escolhidos foram Sol, Céu e Mar, nomes que se referem 

a desenhos infantis presentes na música “Aquarela, ” de Toquinho e Vinicius de Moraes (1983), 

disponível no anexo C, a qual traz, na sua letra, a facilidade de criação de desenhos a partir de 

simples traços, retas, pingos ou rabiscos, deixando fluir a imaginação e criatividade da criança 

ao produzir seus desenhos, além de ter considerável interrelação com o tema dessa dissertação. 

Com relação a faixa etária das professoras, elas encontram-se entre 30 (trinta) a 45 

(quarenta e cinco) anos de idade. Quanto à formação, todas as docentes cursaram graduação em 

Pedagogia, e delas, duas cursaram, ainda, o NNM. Duas delas, possuem, ainda, especialização 

em Metodologia do Ensino, e uma em Psicopedagogia. Todas têm experiências em salas de 

aula, duas delas lecionam há mais de 10 (dez) anos e a outra, há mais de 20 (vinte), muitos 

desses anos de experiências foram dedicados às salas de Educação Infantil, pois possuem 4 

(quatro), 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de atuação nesse nível de ensino. Como pode ser 
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observado na tabela a seguir, que apresenta a caracterização das professoras participantes da 

pesquisa de acordo com as variáveis: faixa etária, formação acadêmica, tempo total de atuação 

na docência e tempo de atuação na Educação Infantil. 

 

Tabela 2: Caracterização das professoras participantes da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados construídos na pesquisa (2017). 

 

 Além das professoras, alguns alunos das salas pesquisadas também compõem os sujeitos 

da pesquisa, visto que as suas produções, realizadas durante as aulas observadas, foram 

recolhidas e anexadas na construção dos dados. No entanto, vale ressaltar que esses desenhos 

não foram analisados levando em consideração a aprendizagem dos alunos, mas para 

exemplificação das atividades observadas, servindo de base para a compreensão das 

concepções e práticas docentes.  

Como os professores, essas crianças tiveram suas identidades resguardadas e são 

identificadas por nomes fictícios, que têm relação com a atividade de desenhar, assim pode-se 

observar na tabela abaixo, seus codinomes com respectivas idades e ano de escolarização. 

 

Tabela 3: Caracterização dos alunos participantes da pesquisa 
ALUNOS FAIXA 

ETÁRIA 

ANO DE 

ESCOLARIZAÇÃO 

 

Traço 4 Pré-escolar I B  

Rabisco 4 Pré-escolar I B  

Linha 4 Pré-escolar I B  

Cor 4 Pré-escolar I B  

Forma 5 Pré-escolar II  

Reta 5 Pré-escolar II  

Pingo 5 Pré-escolar II  

Ponto 5 Pré-escolar II  

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados construídos na pesquisa (2017). 

 

 

PROFESSORAS 

 

FAIXA 

ETÁRIA 

 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

(ANOS) NA 

DOCÊNCIA 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO (ANOS) 

NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Sol 

 

30 

NNM, Licenciatura em 

Pedagogia e Especialização 

em Psicopedagogia 

 

13 

 

4 

 

Céu 

 

45 

Licenciatura em Pedagogia e 

Especialização em 

Metodologia do Ensino 

 

24 

 

18 

 

Mar 

 

43 

NNM, Licenciatura em 

Pedagogia e Especialização 

em Metodologia do Ensino 

 

19 

 

15 
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Nesse caso, os alunos que participaram da pesquisa foram aqueles autorizados pelos 

seus responsáveis, de modo que suas produções pudessem ser recolhidas. No total, foram 8 

(oito) discentes, constituindo 4 (quatro) da turma do Pré-escolar I B, com 4 (quatro) atividades 

de cada criança e 4 (quatro) alunos do Pré-escolar II, com 8 (oito) atividades de cada um, pois 

nesta turma estavam sendo observados os professores do turno matutino e vespertino. 

 

1.1.4 Percurso trilhado durante a construção e análise dos dados 

 

Primeiramente, foi realizado contato com a direção da creche municipal de Cajazeiras 

– PB, lócus da pesquisa, para avaliar a possibilidade de participação da pesquisadora nesta 

pesquisa, ao receber total apoio por parte da gestora da instituição, essa procurou os professores 

para explicar de que se tratava a pesquisa e explanar seus os objetivos, buscando saber quais  

estavam dispostos a participarem deste trabalho investigativo. Diante da aceitação de 3 (três) 

professores, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE (ANEXO 

A), que foi lido e assinado pelas participantes, informando o regulamento científico e as 

características da pesquisa no momento da construção dos dados. 

As observações das práticas docentes foram realizadas durante o mês de novembro do 

ano de 2017, em duas turmas da pré-escola da referida instituição. Essa fase de construção dos 

dados durou doze dias letivos e, respectivamente, um total de 48 horas/aulas. Após a primeira 

semana de observação, a pesquisadora entregou aos professores participantes da pesquisa os 

questionários para que esses pudessem respondê-los em casa, para uma maior comodidade das 

investigadas e devolvê-los após o seu preenchimento. 

Durante as observações das aulas que utilizaram os desenhos infantis, foram 

selecionadas algumas das produções das crianças para exemplificar as atividades desenvolvidas 

e, para isso, os pais que permitiram que seus filhos participassem da pesquisa assinaram o 

Termo de Assentimento Livre Esclarecido-TALE (ANEXO B), que assegura o anonimato e a 

privacidade das crianças, já que os seus filhos são menores de idade. 

Após as observações e o recolhimento dos questionários, devidamente preenchidos, os 

dados construídos foram organizados e digitados, na íntegra, pela pesquisadora em uma base 

informatizada de dados, a qual apenas a pesquisadora responsável pela pesquisa tem acesso as 

informações, analisadas no capítulo 4 com utilização da técnica de análise de conteúdo de 

Bardin (1977, p. 42), que ressalta que esta análise é: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Parafraseando a autora citada, este método de análise deve seguir alguns passos como: 

a) a pré-análise, que consiste na organização do material; b) a exploração do material, que são 

as operações de codificação; c) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, em 

que os resultados são tratados de maneira a serem significativos e válidos. 

Esses dados, construídos por meio do instrumento dos questionários, serão comparados 

com as observações que foram realizadas e com os referenciais que norteiam esta pesquisa. 

Para a interpretação dos dados são utilizadas as categorias elaboradas a partir da questão 

problematizadora e dos objetivos que guiam a investigação. A partir da análise foram elencados 

eixos que demarcam os resultados encontrados. Ressaltam Bogdan e Biklen (1994) que as 

categorias são um meio de classificar os dados identificados na pesquisa, que ocorre através de 

etapas, de início percorre-se os dados na procura de regularidades, bem como de tópicos 

presentes nos dados, para depois escrever palavras e frases que representam estes tópicos. 

A análise das informações obedeceu aos preceitos da Resolução Nº 510, de 07 de abril 

de 2016, das Ciências Humanas e Sociais, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos, e tem como principal objetivo assegurar e preservar os direitos dos participantes da 

pesquisa, incorporando referenciais éticos como: autonomia, confidencialidade, privacidade, 

esclarecimentos, assistência, não criar situações de risco e garantia de assentimento e/ou 

consentimento dos participantes da pesquisa. Deste modo, os riscos mínimos que os 

participantes da pesquisa estiverem expostos, sejam de ordem emocional, desconforto e 

vergonha, advindos de tal participação deveriam não se efetivar, considerando que foi garantido 

o anonimato/privacidade do participante na pesquisa. 

 Após situar o leitor sobre a temática abordada e traçar o caminho metodológico que 

foi utilizado para esta pesquisa, inicia-se o referencial teórico. O capítulo seguinte trata da 

trajetória do ensino da Arte no Brasil, até chegar aos currículos das escolas como disciplina 

obrigatória e relevante para o desenvolvimento dos alunos. Apresenta como os desenhos são 

tratados no RCNEI. E por fim, discute sobre as concepções e as práticas docentes acerca dos 

desenhos na Educação Infantil, fazendo uma articulação com os trabalhos elencados em uma 

pesquisa de levantamento de literatura sobre a temática pesquisada. 
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2 DO ENSINO DE ARTES AO DESENHO INFANTIL: DOS ASPECTOS LEGAIS ÀS 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES 

 

 
 

Fonte: Dados construídos na pesquisa, Pingo, 5 anos, Pré II (2017). 

 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 

 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983) 

 

Neste capítulo, discorre-se sobre o ensino de Artes Brasil, destacando os avanços 

conseguidos, pelo viés legal, com base nas leis que regulamentam a instituição desta disciplina, 

incluindo sua inserção nos PCN, mostrando como a Arte era vista há algumas décadas e como 

se encontra atualmente. Aborda-se como o eixo de trabalho Artes Visuais, e os desenhos são 

tratados pelo RCNEI com as respectivas orientações e recomendações para o desenvolvimento 

do trabalho com as produções infantis. Versa também as concepções que os docentes têm a 

respeito do desenho na etapa de ensino da Educação Infantil e como trabalham com esta 

atividade de ensino, destacando a importância da formação desses profissionais para uma 

prática que tenha sentindo na aprendizagem dos alunos, bem como, faz uma articulação com as 

pesquisas desenvolvidas recentemente sobre esta temática. 

O ensino de Artes no Brasil passou por muitas transformações no transcorrer da história, 

considerando que, há algumas décadas, essa disciplina era vista apenas como diversão e não 

estava incluída como uma área de conhecimento obrigatória nos currículos das escolas. Mas, 

com a institucionalização das leis, diretrizes e documentos que oficializam e regem esta 

disciplina, ela ganhou uma maior abrangência, sendo incluída nos currículos como componente 
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obrigatório e, assim, teve início o reconhecimento da sua relevância para os indivíduos dentro 

da educação (FERREIRA, 2008). 

Segundo Barbosa (1989), a discussão em torno da Arte como área de conhecimento 

relevante com fundamentos, filosofias, repertórios, características, instrumentos de ensino 

específicos a cada uma das quatro linguagens (Artes Visuais, Música, Teatro e Dança) tem se 

direcionado para o alcance desta obrigatoriedade da disciplina nas salas de aula brasileiras. Essa 

luta se deve à formulação do pensamento de educadores norte-americanos que influenciaram 

arte/educadores brasileiros, que reformularam a Educação Brasileira em um acordo oficial, em 

que estabeleceram o currículo e os objetivos que estavam presentes na Lei Federal nº 5.692 de 

11 de agosto de 1971 das Diretrizes e Bases da Educação, que destaca o ensino da Arte como 

obrigatório nos currículos das escolas. 

 

2.1 A ARTE NO COTIDIANO E A NÃO OBRIGATORIEDADE DO SEU ENSINO 

  

A Arte no cotidiano das pessoas pode ser observada desde o período da pré-história, 

quando surgia a necessidade de os grupos humanos transmitirem suas mensagens por meio de 

gravuras, pinturas e desenhos feitos nas rochas, representando a memória social desses 

indivíduos que as produziam, passando informações e, ao mesmo tempo, tornando-se uma 

atividade lúdica. As primeiras manifestações artísticas foram desenvolvidas mediante a 

produção de ferramentas e do ato de pintar e esculpir rochas, que aguçavam as habilidades 

manuais (JUSTAMAND et al., 2017). 

Deste modo, pontua Justamand et al. (2017), que as marcas deixadas nas rochas, 

denominadas de pinturas rupestres, consistiam no ato de denotar valores e, com o passar do 

tempo, estes desenhos foram encontrados em diversos sítios arqueológicos e comprovavam 

uma grande diversidade de temas, abstração intelectual e diferentes técnicas para esses 

registros. A Arte pré-histórica é relevante para se compreender o cotidiano dos grupos que 

viveram nesse período e os registros gráficos permitem adentrar nesse universo simbólico, 

sobretudo em decorrência da falta de registros escritos. 

A diversidade de registro gráfico rupestre no território nacional é impressionante, por 

variados motivos, como a multiplicidade das temáticas encontradas, das técnicas utilizadas e 

do grau de abstração intelectual visto nas representações dos grupos humanos do passado, 

deixando evidente que essas pinturas foram realizadas em diferentes momentos da história por 

grupos diversificados, que possuíam interesses diferentes e suas complexidades artísticas, 

políticas e socioculturais (JUSTAMAND et al., 2017). Desse modo, dentro do contexto 
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brasileiro, a Arte que surgiu, desde os antepassados, pôde ser observada e acompanhada no 

período colonial, imperial e republicano, como discorre-se a seguir, tomando por base as ideias 

do autor Battistoni Filho (2008). 

Entre os séculos XVI e XVII, no período colonial, as criações artísticas tiveram uma 

grande influência da religião. O trabalho dos jesuítas foi bastante marcante nessa época, pois 

surgiram oficinas de ferreiros, serralheiros, carpinteiros, ceramistas e artesãos, nas quais, cada 

um criava suas obras de acordo com as suas habilidades.  

Sob influência da religião, os indígenas, que viviam sob a tutela dos padres, 

apresentavam um grande interesse pela música e um gosto desenvolvido para a harmonia, desse 

modo, os índios praticavam o canto para se distraírem e acabarem com o tédio. Os índios, 

ajudados pelos jesuítas, empenharam-se em uma indústria artesanal, de onde surgiram 

pedreiros, ourives, escultores e pintores, para desenvolverem suas criações específicas em cada 

profissão. Alguns desses índios chegaram a se especializar em cursos em Portugal e passaram 

a trabalhar como índios-artistas. As índias se aperfeiçoaram na fabricação de artesanatos como 

as cuias, redes e cabaças, realizando-a com considerável técnica e capricho. 

Em 1800 foi instituída a Aula Prática de Desenho e Pintura, na qual os artistas passariam 

a ter a sua formação sob a responsabilidade do governo, ao invés das entidades religiosas, 

consequentemente, a partir de então, os artistas deixam as corporações religiosas para serem 

mestres leigos independentes.  

Nesse período destacaram-se alguns artistas que se tornaram muito conhecidos, como o 

Antônio Francisco Lisboa, chamado de Aleijadinho, importante escultor do período colonial, 

que perseverou nos seus trabalhos, com empenho e dedicação, deixando obras importantes 

ligadas ao estilo Barroco, tornando-se um marco na história patrimonial da humanidade.  Outro 

artista de destaque foi Manuel da Costa Ataíde, apontado pelos historiadores como exemplo da 

pintura do Brasil Colônia, pintou diversas imagens esculpidas pelo seu contemporâneo 

Aleijadinho, retratava seus familiares nas suas figuras e representava o estilo barroco nas Artes. 

No ano de 1816 ocorreu uma Missão Artística para criar, no Brasil, ofícios mecânicos e 

o ensino clássico, na Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que, mais tarde, passou a ser 

chamada de Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, tendo, 

posteriormente, o nome mudado para Academia de Belas-Artes, a qual teve seu início de 

funcionamento em 1826, no período imperial. Essa Academia foi tema de debates entre 

conservadores e modernistas, sendo tachada de conservadora. Em 1931, se transformou em 

Escola Nacional de Belas-Artes, fundada no Rio de Janeiro, assumindo um papel central na 
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determinação dos rumos da Arte Nacional e absorvida pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 

Neste período imperial se destacaram vários artistas, dentre eles, podemos citar o 

professor de pintura histórica Debret; o escultor Marc Ferrez; o arquiteto-paisagista Glaziou; o 

artista Grimm, que desenvolveu o ensino ao ar livre, diferente dos métodos tradicionais; os 

pintores Victor Meirelles e Pedro Américo; o pintor Almeida Júnior, que rompia com os 

padrões da sua época, ao quebrar a rotina da pintura, ainda acadêmica, e representar as cenas 

mais humildes da vida caipira; o pintor Rodolfo Amoedo; Eliseu Visconti, com sua pintura pré-

modernista; o escultor Cândido Caetano e o artista Rodolfo Bernardelli. 

Mais adiante, no final do século XIX, as pesquisas relacionadas à Arte cresceram de 

forma acelerada, a partir das transformações, do desenvolvimento da ciência e o progresso 

social, passando a ser desenvolvida por alguns artistas, baseada na imaginação humana, para ir 

ao encontro com a sociedade científica e industrial que se desenhava nessa época. 

A Arte se desenvolveu mais amplamente no período da República, a partir de 1914, com 

uma conferência intitulada de “A Arte Tradicional Brasileira”, realizada pelo arquiteto Ricardo 

Severo. Nesse mesmo período, os modernistas defendiam uma nova função artística, na qual 

havia a valorização, por parte dos artistas, das ideias que estavam contidas por trás das obras, e 

não somente o destaque de uma habilidade artesanal. Nesse pensamento, os modernistas se 

baseavam e analisavam as obras de Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti e Victor Brecheret, 

artistas que representaram, a seu modo, isoladamente ou em grupo, um papel fundamental na 

renovação do cenário artístico brasileiro. 

Inquestionavelmente, em 1922, ocorreu o marco inicial do movimento modernista, a 

Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo e rompeu com os cânones acadêmicos, 

representando uma quebra de convenções e, consequentemente, oferecendo oportunidades de 

novos florescimentos na área do ensino de Arte no Brasil.  

Nesse mesmo período alguns artistas seguiam as ideias modernistas, como a pintora 

Tarsila do Amaral, que mostra em suas obras, de um lado, o nacionalismo e o ancestral, e do 

outro o cosmopolita e o contemporâneo; e o pintor Lasar Segall, que organizou uma exposição 

modernista no Brasil. 

Após a Revolução de 1930, os grupos artísticos passaram a ser formados por pessoas do 

próprio país, nessa década surgem também outros movimentos como os Salões de Maio e a 

Família Artística Paulista, que são iniciativas de grupos com o intuito de modificar o ambiente 

artístico. Em 1931 foi fundado o Núcleo Bernardelli, que tinha como ideal a democratização do 
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ensino na Escola Nacional de Belas-Artes e a inclusão dos novos artistas no Salão de Belas-

Artes.  

Outro fato importante para a Arte Moderna no Brasil foi a criação da Sociedade Pró-

Arte Moderna (SPAM), em 1932, que deu origem a um movimento percursor do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. Neste mesmo ano, surgiu o Clube dos Artistas Modernos (CAM), que 

se mostravam mais democráticos, diferentemente dos seus opositores SPAM.  

Nos anos 40 pôde-se observar alguns artistas de destaque, como o pintor Cândido 

Portinari, considerado imprescindível nessa década, destacou em suas obras o lado social, a 

miséria e os problemas sociais, a força dos trabalhadores rurais, nordestinos e jangadeiros. 

Destaca-se o uso da gravura com o artista Oswaldo Goeldi, e a escultura foi representada por 

Brecheret e Celso Antônio, sendo, esse último, um dos renovadores da escultura no Maranhão. 

Em 1948, foram criados os Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ) e o 

de São Paulo (MAM/SP) que contribuíram para a formação da cultura cosmopolita e, esse 

último, foi o núcleo gerador das bienais de Artes Plásticas. Em 1951, aconteceu a Bienal 

Internacional de Artes Plásticas de São Paulo, que tinha o objetivo de levar a Arte moderna do 

Brasil para o âmbito internacional.  

Através dessas bienais, os artistas tinham a possibilidade de se manterem informados 

acerca do que acontecia em outros países com relação à Arte, ficando, pois, considerada a 

amostra mais importante da América Latina. A partir desse período, procurou-se definir uma 

linguagem própria para as Artes Visuais, a autonomia dos meios plásticos e um destaque nas 

obras, com relação à linha, plano, cor e luz. 

Posteriormente, em 1963, foi criada a Escola Superior de Desenho Industrial, que 

representava uma experiência nova no campo do design. Com o passar do tempo, os salões, as 

galerias e os museus foram crescendo e se destacando dentro das produções artísticas. Iniciam-

se concursos, feiras e festivais para premiar artistas. Os artistas modernos começam a criar um 

produto diferente, que tem o seu valor de acordo com o que expressa, de modo que cada artista 

passa a ter seu estilo próprio e único, mostrando as suas técnicas e a sua maneira de interpretar 

o mundo. 

Com relação à criação artística2, Battistoni Filho (2008, p. 113) afirma que “A natureza 

da criação artística é única, não podendo se confundir com a realidade que a inspira”. Porquanto, 

                                                             
2 A criação artística está relacionada ao fazer artístico, é um processo imprevisível que não depende de normas 

preexistentes, porquanto que mesmo o artista iniciando o seu trabalho mediante um projeto e uma matéria, tende 

a seguir a lei interior de quem está a produzir a obra, resultando em algo dificilmente previsto (DUARTE, 2017). 
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mesmo que a Arte se pareça com imagens que facilmente são identificadas no cotidiano, essa 

não pode ser vista como uma cópia, uma vez que ela é única e tem suas particularidades, e que 

o artista que a desenhou possui seus próprios sentimentos que serão transmitidos para a obra. 

Ressaltando esse pensamento, Nobre e Mendonça (2015, p. 98) afirmam que: 

 

O artista, ao observar o mundo ao seu redor, adquire os elementos que darão 

forma à sua arte e, dependendo da sua sensibilidade pessoal irá representá-los 

dando-lhes formas. Porém, o que a sua imaginação lhe permitir idealizar só se 

concretiza de fato na sua verdadeira criação artística, o que significa que uma 

ação está intimamente ligada à outra, de natureza complementar. 

 

 Tem-se, portanto, que a imaginação do artista está diretamente relacionada ao mundo  

que observa e vive, assim, seu contexto se soma com a sensibilidade e a criatividade, 

originalizando o fazer artístico, assim, a imaginação complementa o que foi idealizado em seus 

pensamentos para a criação. 

 

2.2 A ARTE/DUCAÇÃO E O ENSINO DE ARTE 

 

Mesmo surgindo pensamentos e posicionamentos que reforçavam a criação artística, a 

preocupação com a Arte/Educação, que tinha a finalidade de conscientizar os professores para 

a importância e a valorização dessa disciplina, só veio se fazer presente no Brasil no final do 

século XIX, a partir da era industrial, momento no qual começaram a surgir movimentos em 

prol da transformação da educação da época (FERREIRA, 2008). 

Um desses movimentos foi o nascimento da Escola Nova, que chega ao Brasil no século 

XX e procura mostrar a importância da Arte dentro da educação, de forma que fosse voltada 

para a livre-expressão, que desenvolvesse no aluno a imaginação, a intuição e a inteligência 

(BARBOSA, 1991). 

Sobre a Escola Nova, o PCN/ARTE (BRASIL, 2001, p. 26) afirma: “O ensino de Arte 

volta-se para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades 

e aspirações, valorizando suas formas de expressão e de compreensão do mundo”. O ensino 

deveria estar voltado para as necessidades e desejos dos educandos, levando sempre em 

consideração o entendimento que a criança faz do seu mundo, com o desígnio de que ela possa 

se desenvolver naturalmente. 

Antes da tendência escolanovista, as linguagens da Arte eram vistas de maneira mais 

técnica, pois a disciplina de Desenho visava o aspecto funcional, a Dança e o Teatro só se 

faziam presentes nas escolas em eventos de datas comemorativas, e a Música baseava-se no 



40 
 

 

Canto Orfeônico. Após essa tendência, pode-se observar nas aulas de Desenho e Artes Visuais 

posturas mais expressivas e espontâneas, proporcionando a participação e o crescimento do 

educando. Sob a influência dessa tendência, a Educação Musical passou a ser trabalhada de 

maneira diferenciada, fazendo com que a música pudesse ser percebida, tocada e cantada; a 

Dança aparece dentro das músicas; e o Teatro passa a ser introduzido na modernidade e nos 

festivais escolares como pontua o PCN/ARTE (BRASIL, 2001). 

De acordo com Ferraz e Fusari (1993), as tendências pedagógicas que mais 

influenciaram o ensino de Artes no Brasil foram as Pedagogias Tradicional, Nova e Tecnicista. 

Na primeira, preparavam-se os estudantes para o trabalho prático, se repetiam desenhos prontos 

e representavam imagens convencionais, desvinculadas dos contextos de cada educando. Na 

segunda, a Pedagogia Nova, os professores baseavam-se na expressão e criatividade, em que 

os estudantes aprendem fazendo os seus próprios desenhos. Na terceira tendência, a Tecnicista, 

o principal ponto das aulas era o sistema técnico de organização, no qual o professor e o 

educando ficavam em segundo plano, sendo utilizados muitos recursos tecnológicos e 

audiovisuais, e se valorizava o saber construir relacionado às técnicas.  

Outro movimento em prol da transformação da educação foi o “Movimento Escolinhas 

de Artes” que, em 1971, estava se difundido por todo o Brasil, essas escolinhas, em sua maioria 

particulares, ofereciam curso de Artes para crianças e adolescentes, e curso de Arte/Educação 

para professores e artistas (BARBOSA, 1989). 

Nesse mesmo ano a Arte teve um avanço significativo, foi incluída nos currículos das 

escolas com o título de “Educação Artística”. Como assegura a Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 

1971, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º graus e dá outras providências, capítulo 

I, art. 7°: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação 

Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, 

observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969” 

(BRASIL, 1971). 

Contudo, a Lei Federal que incluiu Artes nos currículos escolares não admitia que os 

professores formados nas escolinhas assumissem as salas de aula, pois, para lecionar a partir da 

5ª série, os professores precisavam ter uma formação superior (BARBOSA, 1989). 

Destarte, os avanços ocorridos dentro da área da Arte se tornaram, ao mesmo tempo, 

paradoxais, como afirma o PCN/ARTE (BRASIL, 2001, p. 28): “Muitos professores não 

estavam habilitados e, menos ainda, preparados para o domínio de várias linguagens, que 

deveriam ser incluídas no conjunto das atividades artísticas (Artes Plásticas, Educação Musical, 
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Artes Cênicas)”. Ao passo que as aulas estavam se tornando mais diversificadas, os professores 

não estavam preparados para trabalhar com todas as linguagens abordadas.  

Segundo o PCN/ARTE (BRASIL, 2001, p. 28): 

 

Até os anos 60, existiam pouquíssimos cursos de formação de professores 

neste campo, e professores de quaisquer matérias ou pessoas com alguma 

habilidade na área (artistas e estudiosos de cursos de belas-artes, de 

conservatórios, etc.) poderiam assumir as disciplinas de Desenho, Desenho 

Geométrico, Artes Plásticas e Música. 

 

Somente a partir de 1973 alguns cursos em nível de graduação para habilitação dos 

educadores foram criados pelo Governo Federal. Entretanto, estes cursos visavam apenas os 

problemas relacionados ao ensino ou ao desenvolvimento dos alunos através da Arte, e deixava 

de lado a parte teórica da Arte/Educação presente nos currículos. Mais tarde, algumas 

universidades começaram a instituir cursos de especialização para aprofundar a formação dos 

professores. No entanto, essas especializações eram curtas e intensivas, ministradas por 

docentes ou artistas de outros estados, e acabavam se tornando insuficientes para preparar os 

educadores para atuarem nas escolas (BARBOSA, 1989). 

Desse modo, alguns problemas ligados ao ensino de Artes no Brasil se faziam presentes 

nas instituições de ensino, como destaca Selbach (2010, p. 33): 

 

O primeiro problema é tentar ensinar arte como que recitando conteúdos e, 

assim, empobrecendo o universo cultural e o interesse do aluno. O segundo é 

representado pelo reduzido número de cursos de formação de professores de 

nível superior e a consequente atribuição de aulas a pessoas não 

especializadas, ou especializadas em apenas uma ou outra expressão artística. 

Some-se esses problemas a pequena quantidade de livros editados e 

divulgados sobre a didática da disciplina. 

 

Pode-se notar que alguns fatores interferiam no desenvolvimento dessas aulas, além de 

um número reduzido de cursos de formação, existiam poucos livros publicados para se explorar 

o vasto universo cultural de interesse dos alunos. Portanto, superando essas barreiras, poder-se-

ia produzir um ensino relevante e significativo nesta área de ensino.   

Parafraseando Barbosa (1989), pode-se dizer que, há algumas décadas, a apreciação da 

Arte e de sua história não tinha um lugar ativo e frequente na escola. Os recursos utilizados 

eram precários, não havia livros ou revistas disponíveis para os estudantes. Esses faziam apenas 

o uso de imagens que eram ruins, de folhas com desenhos para colorir, apreciações de obras 

mal organizadas, ou faziam uso de imagens vistas na televisão. A disciplina de Arte/Educação 



42 
 

 

era vista como uma atividade que não exigia notas, ou pior, quando as notas eram registradas, 

surgiam, simplesmente, da autoavaliação das próprias crianças ou por meio do interesse, 

comportamento e dedicação dos estudantes com os trabalhos realizados. 

Por conseguinte, surge a necessidade de entender o sentido da Arte/Educação, como nos 

mostra Barbosa (1989, p. 176) “A ideia é que arte-educação esclarecida pode preparar os seres 

humanos, que são capazes de desenvolver sensibilidade e criatividade através da compreensão 

da arte durante suas vidas inteiras”. Essa tem a finalidade de despertar o lado sensível e criativo 

dos seres humanos, de modo que esses aspectos serão aprofundados através dos significados 

dessa área e esses conhecimentos terão utilidade durante toda a vida da pessoa. 

 A Arte/Educação no Brasil deve estar ligada à proposta do estudo da imagem e do estudo 

dessa área, levando-se em consideração o ambiente no qual o educando está inserido e a 

influência da Arte comunitária dentro da Arte/Educação que se apresenta como formal. Não se 

pode pensar a Arte com linearidade, isolada do contexto social, e sim, deve-se explorar todas 

as circunstâncias desta no tempo e no espaço (BARBOSA, 1989). 

A este respeito Duarte Júnior (1996, p. 72) ressalva que: 

  

[...] arte-educação não significa o treino para alguém se tornar um artista. Ela 

pretende ser uma maneira mais ampla de se abordar o fenômeno educacional, 

considerando-o não apenas como transmissão simbólica de conhecimentos, 

mas como um processo formativo do humano. Um processo que envolve a 

criação de um sentido para a vida, e que emerge desde os nossos sentimentos 

peculiares.  

 

 Com isso, a Arte/Educação deve dar uma maior ênfase ao processo de criação e 

expressão e não somente ao produto, de modo a enfatizar uma criação que envolva os 

sentimentos de cada pessoa, para que não assuma o mero objetivo de transformar o estudante 

em um artista. 

Os autores Nobre e Mendonça (2015) destacam outro marco importante, nos anos 80, a 

instituição de uma linha de pesquisa voltada para a Arte/Educação dentro do programa de Pós-

Graduação da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, que trouxe um 

novo sentido para a educação brasileira. 

 Logo depois, em 1988, tiveram início os debates sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de nº 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996. Nessa Lei se 

instituía a inclusão da disciplina de Artes no ensino básico com obrigatoriedade, como mostra 

o capítulo II, seção I, art. 26, parágrafo 2º: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica” (BRASIL, 1996). 
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A Arte deve ser adicionada aos currículos, não mais como uma atividade, mas como 

área, com seus próprios conteúdos. Muda-se a nomenclatura de Educação Artística para Artes, 

que por sua vez, deve passar pela autoexpressão e ser vista e valorizada como disciplina 

obrigatória, como esclarece o PCN/ARTE (BRASIL, 2001). 

Em conformidade com este pensamento, Selbach (2010, p. 35) ressalta que: 

 

O ensino de Artes não enfatiza sua importância acima de outras disciplinas do 

currículo, mas tem consciência que a elas se iguala como um conhecimento 

que aproxima pessoas por favorecer a percepção de semelhanças e diferenças 

entre as culturas, no tempo e no espaço.  

 

 Consequentemente, essa disciplina possui relevância igual as outras disciplinas do 

currículo da escola, porquanto desenvolve conhecimentos que estão presentes nas diferentes 

culturas e espaços e em variados períodos. 

A Arte não deve continuar sendo tratada como apêndice na escola, ou seja, como área 

de conhecimento isolada. O trabalho com essa área precisa interagir com todas as demais do 

currículo escolar, e deve sempre fazer a relação com os educandos entre os conhecimentos 

práticos e teóricos, a fim de que esses desenvolvam uma visão ampliada e transformada do 

mundo, necessitando utilizar as linguagens da Arte, com o intuito de se ter uma educação 

preocupada com a formação integral e com a identidade dos cidadãos (FERREIRA, 2008). 

 

2.3 LER, FAZER E CONTEXTUALIZAR A ARTE 

 

A partir dos anos 90 tiveram início os debates sobre a Proposta Triangular do Ensino da 

Arte, criada pela arte/educadora Ana Mae Barbosa. Essa proposta envolve três ações: ler obras 

de arte, fazer arte e contextualizá-la, mostrando a importância do trabalho com a capacidade 

crítica dos educandos ao fazerem a leitura de obras, a prática artística e o domínio da História 

da Arte no processo de contextualização das obras analisadas (RIZZI, 2008). 

Se referindo ao sentido do que é ensinar Artes, Selbach (2010, p. 38) afirma que “[...] 

representa a vontade de dar estilo, estética, corpo e forma a essa maneira brasileira de se 

expressar pela dança, pela música, pelo teatro e pela imensa diversidade com que fala por meio 

de sua multicolorida arte visual”. De tal modo, os indivíduos serão capazes de aperfeiçoar a sua 

criatividade por meio das linguagens da Arte representadas no ato de ensinar. 

Indubitavelmente, de acordo com as mudanças ocorridas, tanto com as formas de ensino 

quanto com o ser humano e com o mundo, a Arte vai se modificando e se caracterizando como 
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uma forma de expressão humana e materialização da cultura de um povo, diferentemente de 

como era vista antes, em que tinha uma característica aristocrática, valorizando cada vez mais 

o trabalho manual (SESTITO; NEGRÃO; TERUYA, 2007). 

Há algumas décadas, a linguagem de Artes Visuais utilizava para o ensino primário e 

secundário o desenho geométrico e valorizava a cópia e a autoridade do professor. Na Educação 

Infantil esses desenhos tinham o objetivo de desenvolver habilidades que serviriam, no futuro, 

para a percepção e a mão de obra eficaz, o ato de desenhar poderia ser utilizado para aplicações 

industriais ou artísticas (SESTITO; NEGRÃO; TERUYA, 2007). 

Nobre e Mendonça (2015, p. 99) reforçam os conceitos já referidos, pois “Com a ênfase 

atribuída ao desenho, as escolas imputaram ao ensino das artes a tarefa de desenhar, podendo 

mesmo afirmar-se que o ensino de Arte nas escolas primárias e secundárias se limitava ao 

ensino do Desenho”. A Arte deve trabalhar com desenhos, uma vez que são instrumentos que 

refletem e transmitem situações e sentimentos, às vezes, não expressados oralmente, porém 

deve abranger todas as linguagens relacionadas a essa disciplina. 

 O ensino dessa linguagem passou a se basear no impulso da criatividade, buscando uma 

reflexão crítica acerca dos trabalhos artísticos, para não se tornar simplesmente uma cópia do 

que existe. Como ressaltam as autoras Sestito, Negrão e Teruya (2007, p. 18): “O trabalho 

artístico quando é realizado com conhecimento de seus códigos busca apreender o real e recriá-

lo, resultando em uma reflexão crítica desse real, porém sem essa contextualização acaba por 

esvaziar o seu sentido e se torna mera repetição mecânica”. 

Sob o mesmo ponto de vista, ressaltam as autoras Ferraz e Fusari (1993, p. 16) “O 

fundamental, portanto, é entender que a Arte se constitui de modos específicos de manifestação 

da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que vivem, ao se 

conhecerem e ao conhecê-lo”. Os seres humanos devem observar o mundo em que vivem, as 

situações e os contextos nos quais estão inseridos, para utilizarem a criatividade na produção 

de suas obras artísticas. 

Ao passo que o ser humano se desenvolve, começa a apreciar as músicas, desenhos, 

pinturas e, consequentemente, vai dando forma ao modo de apreciar as obras, pois se fazem 

presentes em todos os momentos da vida. Com isso, a Arte nas escolas deve estar atenta para 

abordar nas salas de aula as modalidades Visuais, Música, Teatro, Dança e Audiovisuais, 

levando em consideração o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes, o fazer e o 

apreciar a Arte (FERRAZ; FUSARI, 1993). 

Assim, não basta apenas deter-se aos trabalhos de pinturas, modelagens, vídeos, 

músicas, histórias em quadrinhos, gravuras, teatros, como tarefas essenciais da sala de aula. 
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Deve-se dar espaço para as vivências dos educandos e as contextualizações mais coesas e 

definidas, por isso “Atividades educativas esparsas e não originárias de conceitos, de ideias 

artísticas e estéticas, podem concorrer para o desaparecimento do estudo da arte propriamente 

dito” (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 22). 

Por conseguinte, dentro do ensino da Arte no Brasil, podem-se destacar alguns pontos 

sociais e culturais relevantes para essa área de estudo, como a produção artística para o trabalho, 

as influências do liberalismo e do positivismo, os conflitos após a implantação da Educação 

Artística, os movimentos de organização de educadores, a inclusão da obrigatoriedade da Arte 

nas escolas, as investigações neste campo, os cursos em nível de graduação e pós-graduação, 

as novas concepções e tendências desta área e debates sobre conceitos e metodologias do seu 

ensino. É indispensável que os professores saibam o que é Arte e o que é ser professor dessa 

área para os estudantes, para que o ensino possa, cada vez mais, transformar e construir os 

olhares dos seres humanos (FERRAZ; FUSARI, 1993). 

Como ressalta Duarte Júnior (1996, p. 67):  

 

[...] a arte se constitui num estímulo permanente para que nossa imaginação 

flutue e crie mundos possíveis, novas possibilidades de ser e sentir-se. Pela 

arte a imaginação é convidada a atuar, rompendo o estreito espaço que o 

cotidiano lhe reserva. A imaginação é algo proibido em nossa civilização 

racionalista, que pretendeu bani-la do próprio campo das ciências, por ver nela 

uma fonte de erros no processo de conhecimento da “realidade” (Grifo do 

autor). 

 

A Arte deve ser encarada como algo possível e como meio para se expressar e sentir, 

demonstrando os sentimentos intrínsecos de cada ser e o seu senso crítico por meio das obras 

artísticas. É a partir dela que a imaginação flui, ultrapassando todas as barreiras que a sociedade 

impõe para que essa não seja transformada, e continue sendo uma mera cópia, sem ligação com 

o contexto vivido. Desse modo, segundo Gruman (2012, p. 202): 

 

A arte é um meio de representação da realidade, uma construção social, 

percepção de nós mesmos no mundo possibilitando-nos assumir modelos de 

identidade e comportamento. Tais representações do mundo podem nos 

inspirar para a compreensão do presente e criação de alternativas para o futuro.  

 

Parafraseando o autor supracitado, ao perceber a Arte como uma representação dos 

contextos, fica nítida a sua relação com o mundo social e com a construção das identidades e 

dos comportamentos dos grupos de indivíduos, levando a uma compreensão mais apurada do 

presente e uma projeção do futuro. 
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Segundo Augusto (2014, p.134), “Arte é produto da atividade humana, uma totalidade 

constituída nas relações de pensamento e de linguagem, produto da imaginação criadora que 

possui o poder de inventar, de criar objetos e sentidos que até então não existiam”. A 

criatividade e imaginação dão lugar aos sentidos que não foram registrados, envolvendo o 

pensamento e comunicando por meio da produção humana.  

No século XXI a Arte contemporânea brasileira vem revelando a sociedade atual, 

apresentando, tanto a liberdade de expressão dos artistas, como a de interpretação do 

espectador, por isso, o educador deve inspirar seus alunos para emitirem suas próprias 

considerações e opiniões sobre o que observam dentro das Artes (ROSA; SCALÉA, 2006). 

Sobre esse assunto, o PCN/ARTE (BRASIL, 2001, p. 31) destaca que: 

 

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição 

para o século XXI, destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência 

e por envolver ações que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino 

e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a educação estética, a 

estética do cotidiano, complementando a formação artística dos alunos. 

Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-artístico, a apreciação da 

obra de arte e sua contextualização histórica. 

 

Buscando essa melhoria no ensino e na aprendizagem, pode-se observar a realização de 

eventos, palestras, congressos, seminários e conferências para serem debatidas e discutidas 

novas práticas de ensino. Como expõe Gruman (2012), em 2006 aconteceu, em Londres, a 

Conferência Mundial sobre Educação Artística, sendo explicitado que cultura e Arte são 

direitos universais e devem estar presentes na Educação Integral dos indivíduos cabendo às 

instituições governamentais cumprirem com esse dever. 

 Atualmente, ficam evidentes os avanços e as melhorias das oportunidades nas 

formações dos docentes que assumem as salas de aula e podem construir conhecimentos com 

os seus alunos, ensinando-os a compreenderem o sentido das atividades artísticas. Os recursos 

materiais, hoje utilizados, são diversificados e de melhor qualidade, pois todo material pode se 

tornar uma obra de arte. Porém, faz-se necessário que as escolas da educação básica não se 

limitem a trabalhar nessa disciplina com apresentações musicais ou de danças apenas nas datas 

comemorativas das escolas, e com desenhos para os alunos pintarem ou fazerem colagem. É 

imprescindível abrir os espaços das salas de aula para novas metodologias dos professores, 

novas atividades, ressaltando os olhares distintos de cada educando atentos ao contexto social 

em que eles estão inseridos. 
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2.4 A ARTE E O DESENHO NOS REFERENCIAIS CURRICULARES NACIONAIS PARA 

A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O RCNEI integra a série dos documentos dos PCNS elaborados pelo Ministério da 

Educação e do Desporto referentes às creches e pré-escola, seguindo as determinações da LDB 

de nº 9.394 de dezembro de 1996, além de apontar metas de qualidade para o desenvolvimento 

integral da criança, objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Visa, ainda, contribuir para o 

planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas, considerando a pluralidade 

e a diversidade das crianças de diferentes regiões e serve como guia para elaboração de projetos 

educacionais singulares e diversos.  

Esse documento é composto por três volumes que são: Introdução (Volume 1), que 

fundamenta as concepções de criança, educação, instituição, profissional e objetivos gerais da 

Educação Infantil; o âmbito de experiência Formação Pessoal e Social (Volume 2), que trabalha 

a identidade e autonomia das crianças; e o âmbito de experiência Conhecimento de Mundo 

(Volume 3), que se refere aos eixos de trabalho Movimento, Música, Natureza e Sociedade, 

Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais e Matemática. 

Baseando-se no volume 3 do RCNEI (BRASIL, 1998, p. 83-114), segue algumas 

considerações acerca do eixo de trabalho de Artes Visuais, dando ênfase à atividade do desenho 

na Educação Infantil. 

 As Artes Visuais comunicam sensações, pensamentos e contextos por meio de formas, 

linhas, pontos, volumes, cor, espaço, pintura. Na criação artística percebe-se o movimento, a 

harmonia, o contraste, o equilíbrio e a integração de aspectos afetivos, estéticos, sensíveis, 

sociais e cognitivos que ocasionam uma significação às Artes Visuais. Portanto, 

 

As Artes Visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar e 

desenhar no chão, na areia e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao 

acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até mesmo seu próprio 

corpo, a criança pode utilizar-se das Artes Visuais para expressar experiências 

sensíveis (BRASIL, 1998, p. 85). 

 

Desse modo, a Arte Visual é uma linguagem, isto é, uma forma de expressão e 

comunicação humana. Mas, muitas vezes, apresenta um descompasso entre a produção teórica 

e a prática pedagógica, ao ser entendida como passatempo e sem significado. Com isso, o 

trabalho realizado nesse eixo deve ser realizado com cautela com as peculiaridades e esquemas 

de conhecimentos, de acordo com a faixa etária e o nível de desenvolvimento de cada criança, 

favorecendo a ampliação das capacidades criativas dos alunos. 
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O RCNEI ratifica que, ao final do primeiro ano de idade, a criança consegue fazer seus 

primeiros traços gráficos que são considerados mais como movimentos do que representações, 

com o passar do tempo vai controlando seus gestos e coordenando o olhar, consequentemente, 

vai conseguindo registar formas gráficas e plásticas mais elaboradas. Esse desenvolvimento 

progressivo do desenho traz mudanças significativas para o desempenho da criança, uma vez 

que é imprescindível à construção das outras linguagens visuais, pois, 

 

Embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo 

professor, a fim de diversificar a ação das crianças na experimentação de 

materiais, do espaço e do próprio corpo, destaca-se o desenvolvimento do 

desenho por sua importância no fazer artístico delas e na construção das 

demais linguagens visuais (pintura, modelagem, construção tridimensional, 

colagens) (BRASIL, 1998, p. 92). 

 

O desenho, portanto, influencia o desenvolvimento e a construção de várias formas de 

linguagens visuais, como a pintura, a colagem, a modelagem. Essas atividades têm relação 

direta com as imagens, proporcionando aos alunos o brincar de faz-de-conta, ao verbalizarem 

narrativas a respeito de seus pensamentos e a forma de sentir o mundo expressado no momento 

da produção. 

Diante do que foi exposto, vale ressaltar que um dos objetivos propostos pelo referencial 

para a Educação Infantil, com relação ao eixo de trabalho de Artes Visuais, está direcionado 

para a utilização do desenho e também para a valorização de todo o processo de construção, e 

não apenas do produto, como está descrito, “Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem 

do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o 

cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação” (BRASIL, 1998). 

  Recomenda-se que os alunos tenham a oportunidade de terem contato com diferentes 

materiais e instrumentos para o fazer artístico, desde que tenham cuidado com o próprio corpo 

e com o dos colegas e condições para manuseá-los. Esses instrumentos devem oferecer 

segurança para as crianças, evitando materiais tóxicos, que machuquem ou causem algum dano. 

Deve-se oferecer suportes variados para desenho e pintura, como panos, papéis, madeira, areia, 

chão, lixa de diferentes tamanhos e texturas, e inclusive, o próprio corpo, que permitem a 

liberdade do gesto solto e inúmeras possibilidades de impressão. Alguns materiais, como massa 

de modelar e tinta, podem ser produzidos juntamente com as crianças.  

Vale lembrar que o mesmo material pode ser utilizado de diferentes maneiras, 

transmitindo várias informações, como o uso da tinta soprada com canudo, com carimbos, 

esponjas, dentre outros. Os mesmos devem ser dispostos de maneira acessível para as crianças 
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utilizarem, deve-se trabalhar a conscientização de conservação desses materiais e a exposição 

dos trabalhos artísticos para que ocorra a valorização de suas produções. Visto que, “Produção, 

comunicação, exposição, valorização e reconhecimento formam um conjunto que alimenta a 

criança no seu desenvolvimento artístico” (BRASIL, 1998, p. 104-105). 

Os professores podem utilizar intervenções a partir de produções finalizadas, como 

pedir que os discentes reproduzam seus próprios desenhos em tamanho maior ou menor, utilizar 

algum papel que já tenha um risco, recorte ou gravura para desenharem partindo desse início, 

ilustrar a partir de uma observação, contribuindo para a ampliação do desenvolvimento do 

desenho. Porquanto, a imitação dos desenhos utilizada pelas crianças tem a função de 

apropriação de conteúdos, de formas e de figuras por meio da representação. 

Se referindo ao tempo destinado para cada atividade, deve-se respeitar as possibilidades, 

o ritmo de cada criança, seu interesse e o prazer com que produz, pois cada uma sente a 

necessidade de prolongar ou reduzir o tempo de trabalho de maneira diferente. Com relação ao 

espaço, o local destinado para a produção deve ser confortável e capaz de acomodar todas as 

crianças, o mobiliário deve ser organizado de acordo com as propostas do trabalho, dando-lhes 

autonomia e liberdade de expressão e, ao término da atividade, a arrumação do espaço deve ser 

feita pelo professor, coletivamente, com os alunos. 

A avaliação deve buscar compreender a ação de cada criança e o significado dado ao 

trabalho, evitando julgamentos que não auxiliam o processo educativo, servindo para fornecer 

ao professor informações para adequação da sua prática e às crianças para explicitar as suas 

conquistas. Por fim, destaca o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 105) “[...] não existe um jeito certo 

ou errado de se produzir um trabalho de arte, mas sim um jeito individualizado, singular”, cada 

criança utiliza as Artes Visuais para representar, expressar-se e comunicar-se na sua 

convivência familiar ou no cotidiano escolar. 

 

2.5 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES ACERCA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

É de fundamental importância que a educação prepare os educadores para perceberem 

e apreciarem as linguagens da Arte, os sentimentos, as ideias, as emoções, os contextos vividos 

pelos educandos através das produções dos desenhos. O mundo atual está cheio de expressões 

visuais, e torna-se relevante a interpretação dessas, como meio de despertar o senso crítico de 

cada ser humano ao fazerem suas leituras de imagens e do mundo. Como é ratificado no PCN 

de Artes (BRASIL, 2001, p. 61): 
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O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da visualidade em 

quantidades inigualáveis na história, criando um universo de exposição 

múltipla para os seres humanos, o que gera a necessidade de uma educação 

para saber, perceber e distinguir sentimentos, sensações, ideias e qualidades. 

 

Por isso, é proeminente que os professores tenham uma formação de qualidade, em que 

sejam oferecidas oportunidades de crescimento acadêmico nas mais diversas áreas de 

conhecimento, dentre essas, na área de Artes, para saberem se posicionar e agir diante do uso 

da produção do desenho infantil, conhecendo e diferenciando os sentimentos e as ideias que 

ganham forma por meio da ilustração. 

Os professores que estão em formação devem ter a possibilidade de cursar disciplinas 

que favoreçam o conhecimento acerca das linguagens da Arte e, respectivamente, do desenho, 

a fim de compreendê-lo como ferramenta de criação e expressão pessoal e coletiva, como por 

exemplo, a disciplina “Arte e Educação” que é oferecida nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia nas universidades. Os educadores que se encontram em sala de aula necessitam estar 

participando de formações continuadas que os habilitem para trabalharem com esse instrumento 

e, consequentemente, melhorar a prática de ensino, de acordo com as necessidades de seus 

educandos.  

No entanto, quando a formação acadêmica ou continuada não oferecer possibilidades de 

conhecimento acerca das linguagens, os próprios educadores podem pesquisar e estudar 

documentos e materiais que supram as suas necessidades e superem os déficits ocorridos nas 

formações. Segundo Coutinho (2008, p. 153) “É preciso cuidar da formação do 

sujeito/professor formador. É preciso aprender a aprender a ensinar”. Porquanto, agregando 

conhecimentos, esses profissionais serão capazes de modificarem suas concepções e práticas. 

Compreende-se que, dessa forma, o professor terá aportes teóricos que o possibilitarão 

explorar o desenho como forte aliado para representação da abordagem histórico-cultural e 

como instrumento de linguagem, assim esclarece Moreira (2008, p. 126) “Só garantiremos à 

criança o seu direito de dizer a sua palavra, de traçar o seu desenho, se investirmos em primeiro 

lugar na educação do educador”. 

Corroborando com este pensamento, Novaes e Neves (2004, p. 109) afirmam que 

“Somando conhecimento, análise e compreensão da produção infantil, o educador perceberá o 

significado mais profundo do ato de criar, expressão das ideias e dos sentimentos da criança”. 

A partir do conhecimento acerca dos significados que um desenho pode demostrar, o docente 

conseguirá despertar nas crianças o desejo de criar, fazendo-as perceberem todo o encantamento 

que envolve a atividade de representação. De acordo com Cox (2007, p. 4): 
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A maioria das crianças pequenas mostra interesse e prazer em desenhar e, nas 

creches e nas escolas, professores tiram partido desse entusiasmo, acreditando 

que a atividade artística é parte importante do desenvolvimento infantil. Seus 

desenhos, executados de maneira ousada e descontraída, enfeitam as paredes 

das salas de aula e nos encantam a todos. 

 

Dentro do espaço social e lúdico, que é a creche e a pré-escola, faz-se necessário o 

desenvolvimento de atividades que permitam que as experiências, vivências, aprendizagens e 

sentimentos sejam expostos e trabalhados de modo satisfatório, e um dos meios de trazer para 

a sala de aula tais aspectos pode acontecer através da produção dos desenhos. Os docentes 

precisam aproveitar o interesse e o prazer que as crianças carregam consigo nos anos iniciais 

de sua vida estudantil para desenvolverem atividades de produção que sejam significativas, a 

fim de contribuírem para a ampliação do crescimento infantil. 

Se tratando do espaço escolar, a BNCC ressalta que a Educação Infantil deve incluir as 

crianças em espaços onde ocorram produções e manifestações artísticas, com o intuito de 

desenvolver a criatividade, a expressão pessoal, a apropriação da cultura e a ampliação das 

vivências artísticas (BRASIL, 2016). Ocasionando o contato dos alunos com as produções 

artísticas, e dentre essas, os desenhos.  

Porém, alguns educadores possuem visões contrárias acerca do contato dos alunos com 

os desenhos, pois os veem como uma tarefa de menor importância em relação a escrita ou outros 

conhecimentos escolares e utiliza-os em momentos de brecha e descontração à espera da 

próxima atividade, para relaxar os alunos ou apenas para ilustrar alguma data comemorativa 

(AUGUSTO, 2014).  

Percebe-se nesse exemplo de Moreira (2008, p. 34): 

  

Trabalhando com professoras de crianças de 1 ano e 6 meses a 4 anos, recebi 

várias vezes esta observação: “Minhas crianças não desenham nada!” 

Levando-as a observar o que era aquele “nada”, pudemos chegar a pensar o 

quanto significava passar de um rabisco longitudinal a um rabisco circular e 

dali para os rabiscos nomeados (Grifos da autora). 

  

Vê-se a necessidade do conhecimento, significado e evolução das ilustrações dos alunos, 

cada mudança representa um passo no desenvolvimento motor e na transformação do 

pensamento. Dentre esses conhecimentos, é relevante ressaltar que os educadores não devem 

nomear as figuras dos discentes, porquanto “Querer então descobrir a significação de um 

desenho infantil equivale àquela mesma atitude de procurar compreender a qualquer preço “o 

que quer dizer” uma tela abstrata” (MÈREDIEU, 2006, p. 17, grifos da autora). De tal modo 



52 
 

 

que o próprio autor da gravura é quem deve falar a seu respeito, se assim desejar e, segundo 

Augusto (2014), o professor, ao invés de questionar e pedir que as crianças nomeiem seus 

desenhos, pode solicitar que falem sobre o que estão desenhando, auxiliando no processo de 

evolução da linguagem narrativa.  

Além de deixar a criança expressar o que fez, também é necessário que o docente 

acompanhe e auxilie a mesma na execução de suas ideias de forma livre, e para isto, é preciso 

que o educador tenha perspectivas abertas e controle sua ansiedade objetivando não influenciar 

no resultado que, muitas vezes, é esperado e este acompanhamento demanda maior tempo e 

trabalho (MOREIRA, 2008). 

Para fazer o acompanhamento dos discentes de modo atento, o professor deve investir 

em seus planejamentos e organizar o momento de produção, deste modo “O desenho infantil 

poderá ser colocado para a criança através de uma história bem contada, de um passeio, de algo 

ocorrido em sala, de brincadeira, de faz-de-conta, de jogos, de cantigas, etc.” (NOVAES; 

NEVES, 2004).  

As decisões adotadas pelos docentes podem influenciar nas criações dos alunos, 

levando-os a se expressarem de modo mais criativo, demonstrando empolgação e interesse no 

trabalho a ser executado, como ressalta Augusto (2014, p. 36-37): 

 

O posicionamento dos educadores, implícito nas decisões que tomam no 

planejamento de seu trabalho, altera as condições de produção da criança, 

desde a definição de materiais, espaços, meios e proposições que 

providenciam para a criação, até o modo como lidam com seus resultados. 

 

Percebe-se, claramente, a relevância do planejamento para o desdobramento das 

atividades em sala de aula, levando em consideração todos os aspectos que compõem o ato de 

criar, como os materiais disponíveis, o espaço que será utilizado, o momento de preparação e 

incentivo para o início da produção, ou seja, uma situação, história, novidade, conteúdo, 

atividade, dentre outros. Visto que, “O papel do educador é muito importante nesse processo. 

Ele não é apenas um facilitador. É alguém que deverá desafiar, incentivar, procurar ampliar as 

experiências e os conhecimentos da criança” (NOVAES; NEVES, 2004). Para desafiar e 

incentivar os alunos é preciso ter ocorrido, inicialmente, um planejamento cuidadoso das 

atividades. 

Destarte, essa representação gráfica que decorre de um planejamento inicial, e que muda 

à medida que os alunos crescem e compreendem seu meio, pode aparecer a partir de variados 

instrumentos e suportes em que os docentes proporcionem o contato com os discentes, como 

afirma Moreira (2008, p. 15): 
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Toda criança desenha. Tendo um instrumento que deixe uma marca: a varinha 

na areia, a pedra na terra, o caco de tijolo no cimento, o carvão nos muros e 

calçadas, o lápis, o pincel com tinta no papel, a criança brincando vai deixando 

sua marca, criando jogos, contando histórias. 

 

Esse processo de criação no cotidiano escolar pressupõe experimentação e familiaridade 

com os materiais que são utilizados e com os fazeres necessários para cada tipo de atividade 

(riscar, pintar, colar, modelar). Exige, também, a continuidade desse processo, dispondo de 

tempo necessário para que cada aluno se aproprie do processo de produção, integrando o 

momento de apreciação e conhecimento da Arte (AUGUSTO, 2014). 

Dentre os materiais disponibilizados para atividades de Arte, os livros ou desenhos para 

colorir são ofertados por alguns professores no cotidiano escolar, nos quais as crianças devem 

colorir o espaço limitado pelas linhas e não necessitam pensar para se expressar. Essa situação 

de utilizar o que foi feito por outra pessoa faz com que elas se sintam menos confiantes diante 

de seus próprios meios de expressão, pois as linhas traçadas por uma criança são mais 

significativas para ela (LOWENFELD; BRITTAIN, 1977). 

Bédard (1998) afirma que o desenho para colorir é um tipo de atividade que ajuda a 

desenvolver a concentração das crianças e a respeitar os limites. O papel em branco estimula a 

criatividade e a imaginação e se torna uma ótima possibilidade de expressão com liberdade. A 

autora destaca que o educando deve ter no seu cotidiano o desenho para colorir e as folhas de 

papel em branco, sem eliminar nenhuma dessas opções. 

De acordo com Fontana e Cruz (1997), diversas concepções fundamentam o trabalho 

pedagógico com o desenho infantil, como por exemplo, deixar que a criança produza sozinha, 

não intervindo na atividade, sem oferecer modelos; direcionar a produção, valorizando um 

único modelo; usar folhas mimeografadas para cobrir os pontilhados ou pintar, determinando 

as cores à serem utilizadas.  

Sabe-se que o professor é quem determinará a sua prática pedagógica e suas 

metodologias para a utilização do desenho com seus respectivos objetivos, mas vale ressaltar 

que a maneira escolhida irá influenciar no desenvolvimento infantil e no seu entendimento 

sobre o que é Arte e sobre a relevância e significado do desenho, visto que o mesmo traz consigo 

um grande sentido para quem o fez e possibilita que sejam reconhecidos pelas próprias crianças 

e pelos colegas, como expressa Moreira (2008, p. 24), “Outra professora percebeu que seus 

alunos, tendo desenhado cada um na capa de seu caderno, não só reconheciam os seus próprios 

cadernos pela garatuja desenhada na capa, como também os dos colegas”. Além do significado 
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e do reconhecimento das suas próprias formas rabiscadas, o ato de desenhar na escola constrói 

uma interação entre colegas e professores facilitando o dia a dia na sala de aula. 

Mazzamati (2012) ressalta que o docente deve ter atenção para acolher as diversas 

manifestações gráficas que são produzidas, provocar a conversa sobre as ilustrações por meio 

de perguntas e reflexões e ouvir, de modo sensível e não preconceituoso, a fala dos alunos sobre 

os seus trabalhos.  

O ato de ouvir se faz presente nas palavras de Costa (2015, p. 205) “Através de manejos 

da heterogeneidade de forma mais cuidadosa, constatamos a necessidade de uma escuta 

aguçada aos pormenores da linguagem, possibilitando diagnósticos mais completos e atentando 

aos apelos nem sempre ouvidos [...]”. Destaca-se a forma cautelosa de ouvir cada criança, que 

traz diferenças e particularidades, com o intuito de compreender a mensagem que está sendo 

transmitida, seja por meio de narrações, desenhos ou escrita, e que muitas vezes, acaba passando 

despercebida pelos adultos no cotidiano escolar. 

Além dessa escuta aguçada, o educador precisa ter um olhar especial para as gravuras 

que surgem nas salas de aula, a fim de conhecer, compreender e avaliar tanto as imagens como 

quem as produziu, como esclarece Mazzamati (2012, p. 143) “[...] é necessário desenvolver o 

olhar para apreciar, analisar, contextualizar e avaliar”.  

Igualmente, elucida Augusto (20014, 29-30): 

 

O ato de olhar para os desenhos infantis é fundamental para os educadores, 

pois o olhar compreensivo e interessado dos professores é um fator relevante 

na construção das condições para desenhar na Educação Infantil [...]. Por isso, 

acredita-se que investir na formação do olhar é uma necessidade urgente, 

sobretudo quando se considera a cultura escolar, que tradicionalmente se 

preocupa mais com o resultado, no caso, com a apresentação estética realista, 

do que com os processos criativos envolvidos na atividade de desenhar. 

 

Este ato de olhar que demonstra entendimento torna-se essencial para as produções que 

irão surgir na Educação Infantil. Está diretamente relacionado com a observação durante o 

momento da ilustração, no qual os professores devem aproveitar essa atividade para observar 

as crianças desenhando, tornando mais fácil compreender o que está sendo transmitido por meio 

das gravuras, pois parafraseando Augusto (2014), alguns professores desconhecem as 

aprendizagens que são desenvolvidas durante o desenhar, e acabam utilizando esse tempo para 

organizar outras atividades, materiais, ou planejar propostas que serão utilizadas em outros 

momentos. 
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Há professores que valorizam a estética do desenho, mas vale ratificar que a 

preocupação com a estética não deve levar os docentes a avaliarem os trabalhos infantis 

baseando-se em padrões que consideram como corretos, ou com atribuições de notas, como 

afirmam Lowenfeld e Brittain (1977, p. 101) “A prática comum é empregar alguma espécie de 

padrão para aferir o trabalho, mas isto se relaciona, unicamente, com o produto e negligencia 

completamente a criança ou o efeito que sobre ela exerce o processo criador”. Vale destacar 

que os docentes devem se preocupar com todo o processo de construção da criação do desenho 

e, não apenas, dar ênfase ao produto, para não anularem o encantamento da atividade e a livre 

expressão no momento da criação. 

Para motivar o ato de produção, os educadores podem promover exposições na sala de 

aula para as crianças e os pais, assim, os alunos se percebem como importantes e ficam felizes 

ao verem seus trabalhos expostos, sendo que os mesmos são quem escolhem suas ilustrações 

para apresentação, e as imagens de todas as crianças devem ser expostas, evitando concursos 

ou premiações nas quais apenas algumas crianças participam ou ganham prêmios, pois 

  

A arte infantil é sumamente individual. Não há duas crianças que se expressem 

de forma análoga. Uma das finalidades vitais da educação artística é promover 

as diferenças pessoais que formam a personalidade infantil. Suprimir essas 

diferenças, enfatizar o produto final, recompensar uma criança e não outra, 

tudo isso é contraditório às premissas fundamentais da expressão criadora 

(LOWENFELD; BRITTAIN, 1977, p. 105). 

 

A motivação é de suma importância para os alunos que dizem não saber desenhar. Nesse 

caso, o docente, em conversa com eles, pode investigar o que querem desenhar ou questionar 

sobre alguma situação significativa vivida, despertando a sensibilidade de suas experiências 

para transmiti-las para o papel de modo flexível. O professor também deve identificar-se com 

esta atividade e vê-la como valiosa, para integrar-se nessa motivação (LOWENFELD; 

BRITTAIN, 1977). 

Discorrendo sobre o trabalho dos docentes que acompanham as crianças nas atividades 

de desenho na Educação Infantil, faz-se necessário destacar algumas competências, segundo 

Augusto (2014, p. 53): 

 

[...] o que eles compreendem como processo de ensinar na Educação Infantil; 

o valor que atribuem ao desenho como atividade da criança, promotora de 

aprendizagem e, portanto, de desenvolvimento; o significado da 

representação, determinada não pelo que a criança vê, mas pelo que 

compreende do que vê. 
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Algumas das competências necessárias para que o docente trabalhe de maneira 

significativa com a atividade de desenhar parte, inicialmente, do que compreendem como sendo 

o processo de ensinar na Educação Infantil e, consequentemente, qual o significado que 

atribuem ao desenho, logo que essa atividade gera conhecimento, por fim, a sua visão sobre 

aquela imagem produzida pela criança que representa como ela entende o contexto a sua volta 

e não, simplesmente, o que vê no espaço.  

Segundo Fontana e Cruz (1997), desenhar na escola é um ato que envolve sujeitos, uma 

vez que crianças e professores podem interagir e interferir na construção dos desenhos, 

comentando, sugerindo e, consequentemente, o desenho vai se compondo. Essa atividade é 

intensa, envolvente e constante, indica o nível de desenvolvimento cognitivo e afetivo, de 

expressão e criatividade, trabalhando a coordenação motora, a capacidade de concentração e 

atenção, os conhecimentos sobre formas, cores, dentre outros aspectos e, ao mesmo tempo, 

ajudará o docente a ser mais sensível e flexível nas suas aulas. 

Frente aos pressupostos, compreendendo a necessidade de um trabalho com desenhos 

de modo a revelar concepções e práticas docentes acerca desta atividade, foi realizado um 

levantamento da literatura que engloba a temática pesquisada, utilizando como bases de dados 

o Portal de Periódicos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) e da plataforma do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia), com o intuito de identificar as pesquisas que estão sendo realizadas acerca das 

concepções e práticas docentes, e que, de algum modo, se assemelham com os objetivos dessa 

dissertação, oportunizando ainda a identificação de correlações quanto aos autores utilizados 

nos aportes teóricos dos trabalhos elencados e o presente trabalho. 

Inicialmente, o levantamento foi realizado no Portal de Periódicos da Capes com base 

nos descritores “desenho infantil” e “educação infantil”, de modo que foram obtidos diversos 

resultados, como critério de refinamento foram selecionados os trabalhos escritos nos últimos 

cinco anos, no período de 2014 a 2019, em português. Posteriormente, foram utilizados outros 

descritores correlacionados por operadores booleanos, como: “educação infantil and desenhos”, 

“prática and desenho and educação infantil”, “concepção and desenho and educação infantil”, 

“trabalho docente and educação infantil”, “professores and desenhos”, deixando em aberto as 

datas de publicação, já que, com esses descritores apareceram trabalhos em menor quantidade. 

Após a leitura dos títulos dos trabalhos pesquisados, foi realizado o download de 18 (dezoito) 

arquivos relacionados ao tema pesquisado, e após a leitura dos resumos, foram selecionados 5 

(cinco) trabalhos que mais se aproximam com a temática investigada, como está disposto na 

tabela 4. 
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Tabela 4: Estado da Arte - Periódicos da Capes 

TIPO DE 

TRABALHO 
TÍTULO AUTOR (ES) ANO 

Artigo 
A imaginação e a linguagem 

expressas no desenho da criança 

SILVA, Marcilene do Nascimento 

SOUZA, Isabela Augusta Andrade 
2011 

Artigo 
O desenho como instrumento de 

aprendizagem na Educação Infantil 

SOUSA, Jacileide de Arruda 

ZOIA, Alceu 
2011 

Artigo 
A criança e a expressão do 

pensamento através do grafismo 
SOUZA, Sílvia Helena Virote de 2012 

Artigo 

A criança e o seu desenho: uma 

construção significativa na idade pré-

escolar 

HISTER, Rejane 2015 

Artigo 
O desenho da criança na Educação 

Infantil 
SILVA, Gisele da Costa 2016 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Portal de Periódicos da Capes (2019). 

  

 Os trabalhos apresentados acima constituem-se de artigos que abordam o desenho como 

forma de instrumento para o desenvolvimento da imaginação, aprendizagem, linguagem, 

grafismo, como expressão do pensamento, e leitura do mundo, além de mostram a relevância 

dessa atividade na Educação Infantil. Abordam ainda a importância de os educadores 

conhecerem as fases do desenho para compreenderem e estimularem as crianças, 

adequadamente, durante a produção. Nesse caso, tais estudos se assemelham com o tema 

discutido nessa dissertação, por tratarem de questões relacionadas ao desenho como 

instrumento de desenvolvimento de capacidades imprescindíveis na Educação Infantil, e pela 

necessidade de conhecimento e apropriação das etapas do desenho para o estímulo apropriado 

as crianças no momento da criação. 

Já na plataforma IBICT a busca ocorreu a partir do descritor “ desenho infantil”, de 

modo a retornar um resultado com 1.321(mil trezentos e vinte e um) trabalhos, refinou-se a 

busca para os trabalhos mais atuais, de 2014 a 2019, últimos cinco anos de publicação, 

reduzindo para 525 (quinhentos e vinte e cinco) materiais, refinando mais um pouco para 

literaturas em português, obteve-se 497 (quatrocentos e noventa e sete) trabalhos. Após a leitura 

dos títulos, foram selecionados 47 (quarenta e sete) trabalhos para download. Ao pesquisar com 

outros descritores relacionados ao tema, apareceram os mesmos trabalhos selecionados com o 

descritor utilizado inicialmente. Em seguida, foi realizada a leitura dos resumos dos mesmos, 

seguindo pela seleção de 18 (dezoito) arquivos que mais se aproximam com a temática 

pesquisada, como pode-se observar na tabela abaixo. 
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Tabela 5: Estado da Arte – IBICT 

Tipo de 

trabalho 
Título Autor (es) Ano 

Resumo 
Desenhei aqui prô, tá bonito?  A arte da criança 

pequena na educação infantil 
BRITO, Ângela do Céu Ubaiara 2014 

Dissertação 
“Não é de verdade, é só um desenho”: de que nos 

falam os desenhos infantis? 
BORDIN, Francine Borges 2014 

TCC 
O ato de desenhar: a linguagem peculiar da criança 

pequena 

GONÇALVES, Fernanda de 

Sena 
2014 

TCC 

O desenho como prática pedagógica na Educação 

Infantil e o papel do professor como mediador 

desse recurso 

MELO, Mariana Alves de 2014 

Dissertação 

O desenho nas práticas pedagógicas de Educação 

Infantil: um estudo de caso em uma escola pública 

de Curitiba 

FERRONATO, Caroline 2014 

TCC Reflexões sobre o desenho na Educação Infantil ARAUJO, Edileuza Paulino de 2014 

TCC 
Riscos e rabiscos: 

O desenho na Educação Infantil 
WEGNER, Karine 2014 

TCC 
O olhar dos professores da Educação Infantil com 

relação ao desenho 
SILVA, Jackueline Marinho da 2015 

TCC 

O desenho como pensamento visual na Educação 

Infantil: as produções gráfico-plásticas das crianças 

no contexto de vida coletiva 

BERTASI, Andressa Thaís 

Favero 
2015 

Relatório de 

Estágio 

(Mestrado) 

A criança pinta o céu de “verde”. Até que ponto lhe 

devemos dizer que o céu é azul? 

PEREIRA, Andreia Filipa 

Câmara Morais 
2015 

Relatório de 

Estágio 

(Mestrado) 

A importância do desenho infantil no jardim de 

infância: perspectiva de pais e de educadoras de 

infância 

GRAÇA, Andreia de Sousa 2015 

Relatório de 

Estágio 

(Mestrado) 

A representação do quotidiano das crianças pelo 

desenho livre 
SOUSA, Diana Lopes 2015 

TCC 
O desenho livre na Educação Infantil: prática 

pedagógica do professor 
SOARES, Amanda Cavalcante 2015 

TCC 

(Especialização) 

O olhar do professor sobre o desenho da criança 

pequena 
BEZERRA, Nivândia Maria 2016 

TCC 
Marcas gráficas e desenho na infância: linguagem e 

conhecimento sensível 
SANTOS, Simone Martins dos 2016 

TCC 
Desenho e infância: considerações sobre o desenho 

da criança nas aulas de artes 

MACHADO, Chaiane 

Alexandre 
2017 

Dissertação 
O desenho livre e os processos de criatividade e 

imaginação na Educação Infantil 
SOUZA, Alisson da silva 2018 

Tese 

O desenho na Educação Infantil: perspectivas de 

formação de professores a partir da teoria histórico-

cultural 

PRINTES, Jocicleia Souza 2018 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Portal de Periódicos da Capes (2019). 

 

 Os trabalhos encontrados na plataforma do IBICT variam entre resumo, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), relatório de estágio de mestrado, dissertação e tese, os mesmos 

versam sobre o desenho como um instrumento de linguagem e comunicação, que demonstra a 

compreensão dos contextos nos quais os alunos estão inseridos e explora as suas vivências, 
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ressaltando a sociedade, cultura e escola por meio das ilustrações. Demonstram a importância 

do professor no processo de produção dos desenhos, como incentivador e mediador das 

interpretações dos desenhos. Abordam a relevância da diversidade de material, espaço e suporte 

para o momento da criação, e a utilização dos desenhos de maneira negativa ao serem 

aproveitados para passar o tempo da sala de aula. Englobam a formação dos professores e a 

expressão infantil dentro da abordagem histórico-cultural. 

 Todos os trabalhos destacados acima se assemelham com a temática desta dissertação, 

mas vale ressaltar que alguns possuem uma maior aproximação com os objetivos desta 

pesquisa, pois se referem as percepções dos docentes sobre os desenhos infantis, ressaltando a 

importância, o olhar e o significado dado aos desenhos, a expectativa dos educadores com esta 

atividade, o papel do professor como mediador nesse processo de produção, a oportunidade de 

expressão do contexto histórico-cultural dos alunos através dos desenhos, e como ocorre a 

prática pedagógica dos mesmos nas salas de Educação Infantil, bem como, está apresentado a 

seguir. 

O trabalho de TCC “O desenho como prática pedagógica na Educação Infantil e o papel 

do professor como mediador desse recurso” de autoria de Melo (2014), tem como objetivo 

principal analisar o desenho de crianças na Educação Infantil e o papel do professor como 

mediador desse recurso, apresentando as fases do desenho e baseando-se em Vygotsky, 

investigando como o desenho é utilizado nas salas de aula e como o professor contribui para o 

processo de construção.  

A dissertação “O desenho nas práticas pedagógicas de Educação Infantil: um estudo de 

caso em uma escola pública de Curitiba” escrita por Ferronato (2014), destaca a falta de 

fundamentação teórico-metodológica na prática pedagógica com o uso do desenho infantil e/ou 

a má qualidade na formação de professores na área, o trabalho está baseado na teoria sócio 

histórica, que levará a criança a aperfeiçoar e ampliar seus desenhos a partir do contato social. 

A autora Silva (2015) produziu seu TCC “O olhar dos professores da Educação Infantil 

com relação ao desenho”, que visa o entendimento das professoras da Educação Infantil quanto 

a importância do desenho, suas fases e o desenvolvimento das práticas pedagógicas e aborda a 

instabilidade dos estudos científicos com relação a este tema.  

Mais um trabalho relacionado a esta dissertação é o relatório de estágio do mestrado “A 

importância do desenho infantil no jardim de infância: perspectiva de pais e de educadoras de 

infância, ” de Graça (2015), constituído por uma análise da prática de intervenção da autora e 

pela exposição da importância que os desenhos têm na infância, destacando o olhar que mães, 

pais e educadores possuem a respeito desta atividade. 
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O TCC “O desenho livre na Educação Infantil: prática pedagógica do professor” de 

autoria de Soares (2015), busca analisar como e para que os professores da Educação Infantil 

trabalham com os desenhos das crianças, apresenta as fases de desenvolvimento dos desenhos 

e baseia-se em Vygotsky, Henri Luquet e Piaget.  

Outro trabalho é o TCC “O olhar do professor sobre o desenho da criança pequena, ” de 

Bezerra (2016), que tem como objetivo analisar o olhar do professor para a prática do desenho, 

se ele é trabalhado na Educação Infantil, e quais as suas contribuições para a aprendizagem das 

crianças.  

Machado (2017), autor do TCC “Desenho e infância: considerações sobre o desenho da 

criança nas aulas de artes”, aborda a influência do meio social nos desenhos infantis, tecendo 

reflexões acerca das expectativas geradas acerca dos desenhos das crianças, advindas dos pais 

e/ou educadores.  

Por fim, destaca-se a dissertação “O desenho livre e os processos de criatividade e 

imaginação na Educação Infantil” de Souza (2018), que tem como objetivo compreender as 

práticas dos professores sobre o desenho infantil e investigar as condições e os modos como o 

trabalho com o desenho está sendo desenvolvido no cotidiano da Educação Infantil, a principal 

referência que embasa o trabalho é Vygotsky, e a autora faz uma ressalva a respeito da formação 

docente acerca do tema. 

A partir dessa pesquisa e dos materiais elencados pôde-se agregar conhecimentos acerca 

dos trabalhos desenvolvidos na área dos desenhos infantis, uma vez que cada um tem suas 

características que os fazem relevantes e distintos, contribuindo e dando suporte para as novas 

pesquisas, sendo que estes materiais foram necessários para perceber que existem muitos 

trabalhos publicados sobre a produção dos desenhos nas mais diversas perspectivas, mas se 

tratando dos desenhos em relação às concepções e práticas docentes, ainda se encontra um 

reduzido número de estudos, isto tomando por base os sites utilizados para fazer o levantamento 

de literatura aqui apresentado. 

Destarte, levando em consideração os sites pesquisados, o Portal de Periódicos da Capes 

e o IBICT, foram selecionados em um universo de muitos trabalhos, o número total de 23 (vinte 

e três), que estavam em maior consonância com a temática desta dissertação e entre esses 

destacaram-se 8 (oito) trabalhos, constituindo 5 (cinco) trabalhos de conclusão de curso (três a 

nível de graduação na área de Pedagogia, um de graduação em Artes Visuais e um de 

especialização em Psicopedagogia), 2 (duas) dissertações e 1 (um) relatório de estágio de 

mestrado. Percebe-se que a maioria da literatura identificada nessa temática consistiam em 
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TCCs dos cursos de graduação, e poucos trabalhos a nível de mestrado, que estavam de modo 

mais consensual com os objetivos desta pesquisa. 

Muitos dos trabalhos encontrados fazem menção a relevância do desenho e sua 

imprescindível função de desenvolver capacidades infantis nos aspectos motores, afetivos, 

sociais, culturais e históricos, como também, é abordado nessa pesquisa mas, ao acrescentar 

como os docentes veem o desenho e o utilizam em suas salas de aula, o desenho pode ser 

compreendido de outra forma, interligado às atividades didáticas dos professores, desse modo, 

o trabalho aqui apresentado, aborda características que estão relacionadas diretamente com as 

práticas pedagógicas dos sujeitos investigados. Mesmo existindo literaturas a respeito desse 

tema, esta dissertação torna-se útil para aprofundar e sistematizar conhecimentos singulares que 

se apresentam no decorrer da escrita e servir de base para outras pesquisas, ampliando a área 

de estudo. 

Baseando-se nas pesquisas e discussões apresentadas até aqui, compreende-se que os 

professores podem oferecer oportunidades para os discentes expressarem as suas vivências 

através das linguagens da Arte, fazendo uso de atividades como as produções de desenhos, pois 

o ato de desenhar potencializa a livre expressão dos educandos. É fundamental que os docentes 

percebam os desenhos infantis como uma forma de linguagem e comunicação e que conheçam 

e compreendam as fases do desenvolvimento dos desenhos pelas quais os educandos passam. 

É acerca desse olhar sobre os desenhos como um instrumento de linguagem, sobre as 

representações histórico-culturais e as fases dos desenhos, que trata o capítulo seguinte.  
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3 O DESENHO COMO INSTRUMENTO DE LINGUAGEM 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa, Pingo, 5 anos, Pré II (2017). 

 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983) 

 

Neste capítulo, fala-se sobre o desenho como um meio de linguagem e comunicação que 

expressa os pensamentos, sentimentos, emoções, e o contexto histórico-cultural vivenciado 

pelas crianças. Aborda-se, também, a importância do conhecimento dos educadores sobre as 

fases de evolução do desenvolvimento do desenho infantil para uma melhor compreensão e 

utilização desse instrumento nas salas de aula. 

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar os significados atribuídos as palavras desenho 

e linguagem, de acordo com Rabello (2014, p. 11): 

 

O desenho é a maneira que as crianças têm de se comunicar e de se posicionar 

no mundo. É ainda uma linguagem singular, que nos possibilita conhecer o 

mundo infantil e como esta criança se sente no mundo. [...] uma maneira de 

contar coisas por meio de formas, linhas e cores. É, portanto, uma atividade 

envolvida pela magia de transformar traçados em histórias.   

 

Tem-se que o desenho está diretamente relacionado com a linguagem e comunicação 

dos sentimentos e vivências. Como percebe-se na fala da autora em destaque, o ato de criar 

demonstra o posicionamento e entendimento das crianças diante do mundo, ao utilizarem 

traços, formas, linhas, cores e magia para expressarem as suas histórias. 

Se tratando da linguagem, Vygotsky (2001, p. 57) afirma que “[...] a função primordial 

da linguagem, tanto nas crianças como nos adultos, é a comunicação, o contato social”. A 
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mesma está pautada na comunicação entre os indivíduos e pode aparecer de diversas maneiras, 

isso é, de modo verbal, não verbal e escrito. O desenho infantil é um instrumento que possibilita 

esse modo de comunicação, se caracterizando como uma linguagem não verbal, que transmite 

informações, pode ou não ser acompanhado pela fala e, posteriormente, dará origem a escrita.  

Desse modo, um dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro do campo 

de experiências da “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, exposto pela BNCC é que as 

crianças exponham seus sentimentos, ideias, emoções, vivências por meio de variadas 

expressões, como a linguagem oral e escrita, desenhos, fotos, dentre outros (BRASIL, 2016).  

Portanto, desenho e linguagem se cruzam para transmitir informações. 

Mazzamati (2012) deixa claro que o ato de desenhar foi definido por diferentes maneiras 

ao longo do tempo e da história, mas dentre essas definições, considera como uma das mais 

interessantes a representação como uma “conversa” que permite ao pensamento processar 

informações entre quem produz e o mundo, pois desde os períodos pré-históricos até os dias 

atuais esta atividade tem sido utilizada como ferramenta para o diálogo e a comunicação. 

Baseando-se no autor citado serão apresentados alguns exemplos em que as imagens de casos 

concretos representam essa comunicação a depender dos valores culturais e do momento 

histórico.  

Abaixo, observa-se a figura de pinturas rupestres, encontradas em 2010, na toca de 

Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, local 

que reúne a maior concentração de sítios arqueológicos com registros rupestres pré-históricos 

do mundo. 

 

Figura 1: Pinturas rupestres 

 
Fonte: Mazzamati (2012, p. 13). 

 

Essas pinturas indicam que os povos que lá viveram transformavam em imagens suas 

observações de animais, seres e objetos, mesmo que não se conheça o real objetivo desses 
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desenhos, se místico ou simples registro do cotidiano, percebe-se a necessidade de comunicação 

e transmissão de informações para toda a comunidade. 

Outro exemplo de comunicação por meio de desenhos entre os povos que já haviam 

desenvolvido a escrita, são os ideogramas chineses. Nesse tipo de escrita, não há representação 

de sílabas, mas cada um dos desenhos ou o conjunto deles traduzem o que é dito por meio das 

imagens, ou seja, um objeto ou uma ideia, como a figura a seguir que ilustra um conceito 

abstrato e significa “fácil”. 

 

Figura 2: Ideograma chinês 

 
Fonte: Mazzamati (2012, p. 14). 

 

Mais um tipo de escrita que utiliza e enaltece os desenhos como meio de linguagem e 

comunicação são os hieróglifos dos antigos egípcios, que possuem a função de transmitir ideias 

e conceitos, bem como, nota-se na figura 3, a gravura da jornada pós-morte do Livro dos Mortos 

de Herubem, feita em um papiro, que destaca, na parte central da imagem, os hieróglifos 

egípcios. 

 

Figura 3: Hieróglifos egípcios 

 
Fonte: Mazzamati (2012, p. 14). 

 

Outro tipo de desenho que serve de instrumento de linguagem são as pinturas corporais, 

utilizadas nas comunidades indígenas para diferentes ocasiões, como o dia a dia, iniciação de 
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crescimento do menino, menina, adultos e idosos, festas e rituais, demonstrando qual o sentido 

daqueles desenhos. Pode-se observar, na figura abaixo, bonecas enfeitadas com a pintura 

corporal dos índios da tribo Karajá, que expressam os desenhos observados nas peles dos 

animais, sendo mais comum a utilização de listras e faixas pretas nas pernas e nos braços. 

 

Figura 4: Pinturas indígenas 

 
Fonte: Mazzamati (2012, p. 26). 

 

Observa-se também as tatuagens gravadas na pele, uma Arte praticada há muito tempo, 

que transmite significados e comunica sentidos, podendo ser utilizada em rituais religiosos e 

para enfrentar a guerra, como exemplo, a figura 5 mostra a imagem de um neozelandês, no 

século XIX com tatuagens corporais. Nas sociedades atuais, as tatuagens representam uma 

forma de individualização, diferenciação e pertencimento a determinado grupo, tendo um valor 

estético e significados particulares a partir dos desenhos escolhidos. 

 

Figura 5: Tatuagens corporais 

Fonte: Mazzamati (2012, p. 25). 
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O desenho tem um sentido muito relevante no processo de comunicação entre os 

indivíduos e seu grupo social, seja por meio de imagens grafadas em pedras, papiros, corpo, 

tela ou papel, a linguagem transmitida possibilita a compreensão dos contextos vividos e o 

período no qual aconteceram. Ocasiona, de modo particular a cada ser humano, o entendimento 

das representações, pois o ato de reproduzir situações por meio de imagens proporciona o 

desenvolvimento do pensamento, conhecimento, entendimento e comunicação entre os 

indivíduos que convivem em um determinado grupo social. Igualmente ocorre no processo 

infantil, como destaca Vygotsky (2001, p. 8) “Inicialmente a criança aparenta usar a linguagem 

apenas para interação superficial em seu convívio, mas, a partir de certo ponto, esta linguagem 

penetra no subconsciente para se constituir na estrutura do pensamento da criança”. 

Ao ilustrar, os discentes organizam um espaço de criação que pode ser preenchido por 

momentos de silêncio, concentração, ruídos, comentários ou canções. O desenho se torna, para 

eles, um tipo de linguagem como o gesto ou a fala, consequentemente, os mesmos fazem suas 

representações com a intenção de falar e, ao mesmo tempo, registrar essa fala por meio da 

escrita que, neste caso, é a sua ilustração (MOREIRA, 2008). Quando o aluno faz suas gravuras, 

transmite o que gostaria de expressar com palavras, ou seja, o que mais lhe chama atenção, as 

pessoas com quem convive, o meio social do qual faz parte ou alguma situação do cotidiano, 

uma vez que o desenho é para ele tão importante quanto os gestos e a fala que usa para se 

comunicar. 

Ao desenhar, a criança deixa marcas no papel, registrando seus sentimentos e 

pensamentos, esta representação pode ser considerada como a primeira forma de expressão 

gráfica infantil, constituindo uma linguagem universal que está presente em todo o mundo desde 

as antigas civilizações (HANAUER, 2011). Igualmente, confirma Lowenfeld e Brittain (1977), 

as crianças registram o que sentem a respeito do que vivem e de seu ambiente, e esse jeito de 

garatujar é um importante meio de comunicação.  

Esta comunicação surge por meio das garatujas e, mais adiante, do desenho, que 

representa expressões muitas vezes não narradas, assim evidencia Rabello (2014, p. 14): 

 

São nas garatujas e, posteriormente, nos desenhos que a criança vai trazer à 

tona seus sentimentos, medos, ansiedade, assim como alegrias, felicidade, 

tranquilidade. Esta é uma linguagem que não usa as palavras faladas ou escrita 

para se comunicar, mas que nos diz muito mais que muitas palavras. 

 

As ilustrações se constituem como uma linguagem, que mesmo não apresentando 

nenhuma fala a seu respeito, darão margens para que o adulto possa conhecer o interior de cada 
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aluno, como ele pensa, como percebe os outros e como entende o ambiente a sua volta, pois o 

desenho fala sem palavras e, consequentemente, representa quem o fez. 

No entanto, algumas representações podem surgir acompanhadas de verbalização no 

momento da sua construção ou quando os discentes narram uma história a respeito das mesmas, 

como esclarece Vygotsky (2007, p.75) “Notamos que quando uma criança libera seus 

repositórios de memória através do desenho, ela o faz à maneira da fala, contando uma história”. 

Permitir que a criança converse sobre a sua produção é um meio de construir a verbalização 

acerca dos desenhos, que pode acontecer durante o momento da ilustração, posteriormente, ou 

até mesmo antes de iniciar o processo de criação, a partir da narração da história daquele 

desenho. 

Deste modo, declaram Fontana e Cruz (1997, p. 154): 

 

É muito comum observarmos crianças que começam a fazer traços no papel e 

vão, durante o ato de desenhar, nomeando o que estão fazendo, a decisão 

quanto ao que desenhar não é tomada antecipadamente, mas no decorrer do 

próprio desenho elas falam e nomeiam o que estão fazendo. Depois, a 

nomeação começa a se dar no início do processo de desenhar. A criança diz 

“Vou desenhar uma flor” ou “Vou fazer uma casa”, antes de começar a 

desenhar (Grifos das autoras). 

 

Legitimando tais ideias, Vygotsky (2007, p. 76) ressalva que “De fato, também no 

desenvolvimento do desenho nota-se o forte impacto da fala, que pode ser exemplificado pelo 

deslocamento contínuo do processo de nomeação ou identificação para o início do ato de 

desenhar”. Porquanto, observa-se, na situação a seguir, que a fala se faz predominante durante 

o momento de criação e alteração no produto após a troca do instrumento utilizado: 

 

[...] uma criança de cinco anos estava a desenhar um automóvel quando a 

ponta do lápis se quebrou. Apesar do acidente, a criança tentou acabar o 

círculo que representava uma roda, pressionando o lápis no papel com muita 

força, mas nada surgiu, a não ser uma linha vincada e sem cor. A criança 

sussurrou de si para si: “Está partido”. Pôs o lápis de lado, substituiu-o por 

aquarela e começou a desenhar um carro partido em resultado de um acidente, 

continuando a falar de si para si acerca da alteração de sua pintura 

(VYGOTSKY, 2001, p. 52-53, grifo do autor). 

 

Portanto, fica claro que a imagem é uma linguagem não verbal que visivelmente pode 

ser observada sem acompanhamento da fala, todavia, também pode-se encontrar a verbalização 

anteriormente, durante, ou posteriormente, explicitando sobre o que aquela representação 

gráfica significa. Porém, vale ressaltar que todo e qualquer modo de expressão da criança é 
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relevante e pode demonstrar características típicas de cada uma delas, como será apresentado a 

seguir. 

 

3.1 O DESENHO COMO REPRESENTAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DO COTIDIANO 

INFANTIL 

  

 Os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky têm sua base pautada no 

Materialismo Histórico-Dialético, pelo qual se percebe, de acordo com Vygotsky, que o ser 

humano não é apenas biológico, mas o seu processo de humanização baseia-se em uma relação 

histórico-cultural, em que as atividades mediam o desenvolvimento psíquico dos seres 

humanos. As categorias como o histórico, o cultural e o social determinam essa formação 

psicológica do indivíduo, porquanto apenas o aspecto biológico não é suficiente para 

compreender o desenvolvimento das pessoas (GONZALÉZ; MELLO, 2014). 

 Parafraseando os autores citados, entende-se que, para compreender essa teoria 

vygotskyana, faz-se necessário um estudo sobre os pressupostos marxistas, uma vez que Marx 

descobriu que a evolução histórica humana se dá a partir da constante relação dialética entre a 

natureza e o social, na qual o ser humano se humaniza a partir da transformação da natureza, 

da criação da cultura e do contexto social coletivo ao longo do desenvolvimento histórico. 

 De acordo com González e Mello (2014) tais categorias passam também pela 

compreensão do conceito de trabalho, que vem a ser uma atividade de expressão de vida e ato 

de autocriação dos seres humanos, desenvolvendo o seu psiquismo, consciência, pensamento, 

linguagem e, ao mesmo tempo, humanizando-se. Mas, para ampliar essa consciência, o ser 

humano necessita estar em constante relação com outros indivíduos e viver em sociedade.  

Igualmente, acontece no desenvolvimento infantil: 

 

Na criança só lhe são inatas às funções fisiológicas, mas, as outras funções 

como pensamento, consciência, linguagem etc., são resultados da sua própria 

atividade concretizada no trabalho por meio da mediação dos instrumentos, 

das ferramentas e da ação objetiva e concreta do adulto (GONZALÉZ; 

MELLO, 2014, p. 27). 

 

As funções psíquicas, diferentes das fisiológicas, serão desenvolvidas por meio da 

interação das crianças com os instrumentos adequados e as ações determinantes realizadas pelos 

adultos com os quais as mesmas convivem, confirmando este pensamento, Vygotsky expressa 

a relevância dessa mediação entre os meios sociais, culturais e o indivíduo. 
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Portanto, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do 

indivíduo não são determinadas por fatores congênitos. São, isto sim, 

resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura 

em que o indivíduo se desenvolve. Consequentemente, a história da sociedade 

na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança são fatores 

cruciais que vão determinar sua forma de pensar (VYGOTSKY, 2001, p. 9-

10).  

 

Evidencia-se essa relação entre a criança, seu ambiente e as pessoas que o compõe como 

forma de contribuir para o crescente desenvolvimento dos pensamentos, comunicação e 

expressão de suas experiências, ressaltando que a Arte e o desenho se apresentam como meios 

de exploração e exaltação desses aspectos históricos e culturais vividos em sociedade. 

A Arte desenvolvida por uma criança é o seu próprio reflexo, com algumas 

características em comum, porém existem também grandes diferenças individuais entre elas e 

seus respectivos desenhos, ao passo que cresce e desenvolve sua conscientização acerca do seu 

meio, das pessoas e da influência destas na sua vida, esses valores são refletidos e percebidos 

em sua Arte, proporcionando seu desenvolvimento social e a percepção do outro, pois desenhar 

é muito mais que um exercício agradável, é uma experiência de aprendizagem, pela qual se 

desenvolvem relações e se concretizam os pensamentos (LOWENFELD; BRITTAIN, 1977). 

O trabalho com desenhos realizados nas salas de Educação Infantil tem uma importância 

muito grande para o desenvolvimento das crianças que são instruídas para a realização de tal 

atividade. A criação deles favorece a ampliação dos aspectos afetivos, sociais, históricos, 

culturais, cognitivos, motores e possibilitam as criações, descobertas e o desenvolvimento da 

autonomia a partir do momento que podem expressar seus pensamentos e desejos através dos 

desenhos. Como ressalta Ferreira (2008, p. 21) “O desenho é para a criança um campo 

imaginário em que ela poderá desenvolver a imaginação criadora”. 

Sabendo disso, os professores devem ter consciência da relevância da utilização das 

produções infantis para o desenvolvimento de todos os aspectos elencados anteriormente, 

buscando ampliar o senso crítico e reflexivo das crianças que possuem a oportunidade de 

estarem em contato com essa prática de criação, por meio da fala e análise das suas próprias 

produções. 

O desenho que cada criança faz tem suas próprias características, não depende apenas 

da idade que elas têm, mas do modo de vida de cada uma delas, isto é, de seus contextos 

histórico-culturais, dos incentivos que recebem por parte tanto dos professores como também 

da família, e das influências internas e externas do lugar em que está inserida. Segundo Costa 

(1996, p. 6) “O desenho é um meio de expressão que o ser humano possui. Mais desenvolvido 
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em uns que em outros, de acordo com as oportunidades que lhe foram oferecidas no meio 

familiar e no meio escolar”. 

Essas oportunidades são de extrema importância, como destacam Lowenfeld e Brittain 

(1977, p. 128) “A interação entre a criança e o seu meio é o elemento decisivo na aprendizagem. 

Um ambiente passivo, neutro, estéril, não é o cenário ideal para a evolução infantil”. Por 

conseguinte, o crescimento da criança se dará de modo mais efetivo quando o espaço no qual 

está inserida traz elementos que tem significados em seu convívio e pessoas que influenciam 

nas suas criações, possibilitando as produções infantis em um ambiente de interação. 

 Partilhando dessa ideia, Brent Wilson e Marjorie Wilson (2008, p. 60) afirmam que, 

“[...] todos nós, inclusive as crianças, sofremos influências externas, fazendo imitações quando 

desenhamos”, visto que a Arte produzida sofre influências das culturas, seja por meio dos 

materiais que utiliza para desenvolver os seus trabalhos, seja por meio de imagens ou de 

imitações de outros desenhos. Em conformidade com o pensamento de Brent Wilson (2005), 

percebe-se claramente essa ideia de que as diferentes culturas influenciam nas produções, pois 

os desenhos demonstram distintas características que estão relacionadas às especificidades de 

cada lugar no qual os educandos vivem. 

Dessa maneira, as ilustrações são uma forma de representar o contexto, dentro de uma 

abordagem histórico-cultural, que permite ao estudante propagar a percepção que os mesmos 

têm a respeito da sociedade local e a visão desses sobre o mundo e com isso, nota-se que os 

desenhos sofrem influência tanto das culturas como das pessoas que estão a nossa volta. 

Confirmando este pensamento, Lowenfeld e Brittain (1977) asseguram que as crianças são 

produtos dos seus pais e de suas culturas, que os seus antecedentes e o seu meio social são 

diferentes, consequentemente, a criança também será e expressará o seu mundo a partir de suas 

experiências. 

Através dessas experiências e vivências vão surgindo as produções artísticas, e estas só 

podem ser interpretadas mediante a fala de quem as produz, no caso os alunos, para que seja 

entendido e conhecido o aspecto histórico e cultural dos mesmos. Sem dúvida, 

 

[...] o desenho expressa significados compartilhados socialmente, porém os 

sentidos que o autor/criança atribui ao desenho produzido somente podem ser 

compreendidos com as explicações da criança sobre o que produziu. Por meio 

da verbalização sobre o desenho é que se podem obter informações 

significativas sobre o contexto histórico-cultural em que a criança vive e como 

o significa (NATIVIDADE; COUTINHO; ZANELLA, 2008, p. 9). 
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Entende-se que a produção do desenho possibilita propagar a vivência social, histórica 

e cultural, pois a criança registra de suas vivências aquilo que observa e que, consequentemente, 

entende como mais significativo, utilizando a imaginação e expressando-se por meio do 

desenho. 

Ratificando esse pensamento, Natividade, Coutinho e Zanella (2008, p. 15) certificam 

que: 

 

Como a criança desenha o que significa da realidade, pode-se dizer que, ao 

desenhar, ela objetiva a sua subjetividade, a realidade tal como a significa, 

significação essa por sua vez constituída a partir dos muitos outros com os 

quais convive/dialoga e dos sentidos que circulam nesses contextos. Sendo 

assim, compreende-se que o desenho expressa não apenas fantasia, mas 

também aquilo que a criança se apropria e o que ela significa da realidade [...]. 

 

Ao desenhar a criança transmite para o papel, não apenas fantasia, mas sim aquilo que 

está intrinsicamente em seu subjetivo, permitindo externar o significado que possui da sua 

realidade. Nascimento (2001), corrobora com está ideia ao explicitar que o desenho possibilita 

a criança uma chance de expressar a compreensão do seu contexto e, ao mesmo tempo, 

determina o que ela tem como apropriação e entendimento do mundo no qual está inserida. 

Igualmente garantem Ferraz e Fusari (1993, p. 63): 

 

A criança reflete continuamente suas impressões do meio circundante. E, 

como vimos, sua compreensão do real faz-se por meio de uma inter-relação 

dessas impressões com as coisas percebidas. Essas percepções podem se 

relacionar com uma posterior representação, ou não.  

 

Destarte, as impressões dos contextos que são percebidos pelas crianças podem aparecer 

por meio das representações, isto é, por meio de suas ilustrações. E para que essas percepções 

sejam bem aproveitadas nas salas de aula, compete ao professor utilizar tais fatos, que mostram 

essa abordagem histórico-cultural dos educandos, levando-os a expressão de suas vivências 

dentro do convívio escolar. Considerando os aspectos históricos e culturais no processo de 

construção das imagens, e levando em conta ainda as diferentes fases do desenvolvimento do 

desenho pelas quais os alunos passam continuadamente, como serão apresentadas adiante. 

 

3.2 AS ETAPAS DO DESENHO INFANTIL 

 

Para incluir as produções infantis nas salas de aula como atividade e utilizá-las no 

cotidiano dos alunos é essencial que os educadores conheçam as fases de desenvolvimento dos 
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desenhos, com o intuito de compreender e entender, mais facilmente, essas ilustrações, e para 

que respeitem cada etapa vivida pelas crianças durante este processo de criação. Visto que, 

mesmo existindo uma diversidade entre as produções infantis, algumas características em 

comum se fazem presentes nas mesmas. Como ressaltam Lowenfeld e Brittain (1977, p. 53 e 

54): 

 

À medida que as crianças mudam, sua arte também se transforma. As crianças 

desenham de formas previsíveis, passando por sucessivas fases, 

razoavelmente definidas, que começam com as primeiras garatujas, numa 

folha de papel, e que vão progredindo através da adolescência. Embora 

consideremos essas etapas como diferentes passos no desenvolvimento da 

arte, é difícil, às vezes, dizer onde uma termina e começa a outra. Quer dizer, 

a evolução, na arte, é contínua, e as fases são típicos pontos intermédios no 

curso do desenvolvimento. Nem todas as crianças passam de uma fase para 

outra, na mesma época. 

 

Vale salientar que, mesmo com características semelhantes entre as gravuras infantis, 

não é fácil mencionar em qual momento uma fase está iniciando e/ou terminando nas 

produções, uma vez que cada criança aperfeiçoa e desenvolve os desenhos, de acordo com a 

sua maturidade, seu contato, e influência com este tipo de atividade. 

A seguir, serão abordadas as etapas do desenvolvimento dos desenhos, tomando por 

base os estudos de alguns autores, como Lowenfeld e Brittain, Luquet e Piaget, de modo que 

serão apresentadas as fases com suas respectivas idades e características em que os alunos 

podem se encontrar no momento das suas criações. 

 

3.2.1 Fases do desenho segundo Lowenfeld e Brittain 

 

De acordo com os autores Lowenfeld e Brittain (1977), estudiosos que são citados pelo 

RCNEI, ao falar de desenho infantil, relatam que as fases do desenho têm início desde os dois 

anos de idade e se estendem até a adolescência, sendo que, nesta dissertação, será dado um 

destaque maior nas etapas que correspondem as idades referentes à Educação Infantil, de 0 

(zero) a 3 (três) anos - creche e 4 (quatro) e 5 (cinco) anos - pré-escola, que são a Fase das 

Garatujas e a Fase Pré-esquemática, visto que este trabalho trata de uma abordagem com foco 

nos anos finais da Educação Infantil. Destarte, essas fases serão apresentadas, a seguir, 

baseando-se na obra Desenvolvimento da Capacidade Criadora (1977, p. 115-368) dos autores 

citados. 
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3.2.1.1 Fase das Garatujas 

 

A primeira etapa tem relação com os primórdios da auto expressão, que corresponde 

dos 2 (dois) aos 4 (quatro) anos de idade, conhecida como Fase das Garatujas. Percebe-se que, 

desde muito cedo, as crianças se expressam verbalmente, mas o seu primeiro registro concreto 

aparece em forma de garatujas, e este rabisco torna-se relevante para seu desenvolvimento, pois 

a levará, não só ao desenho e pintura, mas a palavra escrita. 

Inicialmente, as crianças começam com traços desordenados, no papel, e 

gradativamente evoluem para desenhos que possuem formas reconhecíveis pelos adultos. As 

garatujas dividem-se em três categorias: desordenadas, controladas e com atribuição de nomes. 

Todas as crianças começam os seus desenhos com rabiscos, nas garatujas desordenadas 

elas movimentam os braços de traz para frente e fazem traços que podem variar de comprimento 

e direção, embora possa repetir-se em algumas situações. Às vezes, até olha para outro lugar e 

continua a riscar o papel, nessa idade não percebem que podem fazer com estes traços as figuras 

que quisessem. Observa-se na figura abaixo, feita por uma criança de 2 (dois) anos e meio, que 

as linhas correm ao acaso, em todas as direções. 

 

Figura 6: Garatuja desordenada 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 118). 

 

As crianças desenham sem tentar representar algo, os rabiscos baseiam-se no 

desenvolvimento físico e psicológico. Tentar impor as mesmas que desenhem algo real neste 

início da fase é inconcebível e pode se tornar prejudicial ao seu progresso. Contudo, o interesse 

pelos rabiscos deve sempre existir para que elas sintam confiança e percebam que esta 

comunicação a partir dos desenhos é um meio possível. 
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É muito importante que sejam oferecidas oportunidades para as crianças fazerem suas 

garatujas, pois estas podem surgir nas paredes e móveis, caso os instrumentos e lugares 

adequados não sejam proporcionados para este trabalho criador. Vale destacar que, enquanto 

não demonstrarem controle sobre o movimento de suas garatujas, não estão prontas para 

desempenharem atividades que requerem exato controle motor de seus movimentos, como 

abotoar os botões das camisas, comer sem se sujar, amarrar os cordões dos sapatos. 

Após algum tempo que começaram a garatujar, mais ou menos seis meses depois, elas 

irão perceber que existe uma ligação entre os seus movimentos e os traços que faz no papel, 

descobrindo o controle visual sobre os riscos que estão fazendo. Esta experiência de controle 

sobre o movimento é fundamental para a criatividade infantil, evidenciando ter entrado na 

categoria das garatujas controladas. 

Nessa etapa demonstram muito entusiasmo com o desenvolvimento visual e motor, os 

movimentos variam e as linhas surgem de forma repetida, podendo aparecer de maneira 

horizontal, vertical ou em círculos, como se atesta nas figuras a seguir, feitas por uma criança 

de 3 (três) anos. 

 

Figura 7: Garatuja controlada: linhas verticais e horizontais 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 121). 
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Figura 8: Garatuja controlada: linhas modelo circular 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 121). 

 

Na garatuja controlada a criança passa mais tempo desenhando, utiliza cores diferentes 

no seu trabalho, enche toda a folha, já que antes passava dos limites do próprio papel. Por volta 

dos três anos consegue reproduzir a forma de um círculo, mas apresenta dificuldade para fazer 

um quadrado, as garatujas começam a ser mais elaboradas e as crianças descobrem algumas 

relações entre elas e o meio. Esse controle sobre o movimento de garatujar se reflete no domínio 

das outras atividades motoras. 

Mais adiante, por volta dos três anos e meio, chegam à categoria de dar nome às suas 

garatujas, que tem um grande significado para elas, este ato indica a transformação do 

pensamento, em que relacionam os seus movimentos no papel com o mundo a sua volta. 

Se referindo aos desenhos, propriamente ditos, não mudaram muito desde as primeiras 

garatujas, mas desenham agora com alguma intenção. O espaço de tempo utilizado para a 

criação aumentará e as garatujas serão um pouco mais diferenciadas, podendo, às vezes, serem 

acompanhadas de uma descrição verbal, onde anuncia o que irá fazer. Como percebe-se nesta 

imagem de uma criança de 4 (anos) anos, ao atribuir um nome a sua garatuja. 
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Figura 9: Mamãe vai às compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 124). 

 

 Mesmo o aluno tendo pretensão de fazer algo durante a construção da ilustração, os 

traços podem adquirir novos significados, a linha que antes podia ser chamada de árvore, talvez 

receba um nome diferente antes mesmo que seu trabalho esteja concluído. Porém, os rabiscos, 

que por hora são desconstituídos de significado para os adultos, têm um real significado para 

as crianças. Então, os pais e/ou professores não devem fazer a sua própria interpretação ou 

insistir que os educandos encontrem um nome para os mesmos, pelo contrário, devem 

incentivar e demonstrar confiança nesta nova fase. 

 Destarte, a fase da garatuja inicia pela satisfação de fazer movimentos, depois surge o 

controle visual das linhas e, por último, a relação dessas linhas com o mundo exterior. Durante 

as duas primeiras categorias a cor tem um papel secundário, pois ao selecionar as cores a criança 

pode se distrair e desvia-se dos rabiscos, neste período é preciso que os traços sejam percebidos 

pelos próprios alunos com materiais que produzam antagonismo, como o lápis preto no papel 

branco. Na terceira categoria inicia-se o desejo de usar diversas cores nos desenhos, que podem 

ter significado ou não para quem a utiliza. 

Na figura abaixo, de uma criança da Educação Infantil, observa-se o conhecimento da 

figura do homem e a utilização das cores, ao pintar as folhas com bastante satisfação, os pés e 

as mãos também ficaram coloridas. 
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Figura 10: Estou brincando no meio das folhas 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 129). 

 

Ressalta-se que os educandos que possuem a imaginação criadora mais aguçada 

garatujam de maneira independente, sem influências exteriores, raramente fazem perguntas ou 

olham para as atividades dos colegas. Mas existem alunos que se sentem inseguros, questionam 

como utilizar os materiais e como devem fazer. E existem os que são influenciados pelos 

trabalhos dos colegas, tentando reproduzir o que o outro fez. Os discentes que apresentam 

dificuldade para criar são os que mais necessitam de acompanhamento e estímulo para a 

criatividade, fazendo com que acreditem na sua própria capacidade. 

Desse modo, a compreensão das garatujas ajuda a conhecer melhor as crianças, sabe-se 

que os rabiscos começam por volta dos dois anos e continuam até aos quatro, ao existir grandes 

divergências nesta faixa etária, nota-se que elas podem estar acima ou abaixo deste nível que 

corresponde a sua idade. O aluno que se sente inseguro pode regredir para a fase das garatujas 

mesmo tendo ultrapassado esta etapa. Mas se chegou a uma idade bastante avançada e continua 

apenas rabiscando, sua percepção não está de acordo com o nível das outras crianças. 

Se tratando do tempo dedicado para esse tipo de atividade, o professor não pode exigir 

que se concentrem por muito tempo, este período pode durar até quinze minutos para as crianças 

que têm três anos de idade e entre vinte e trinta minutos para as que têm quatro anos. O docente 

não deve interromper este trabalho, pois são as crianças quem decidem quando o trabalho está 

pronto, com o objetivo de fazer com que a evolução normal das atividades motoras infantis não 

seja inibida. 

Diversos materiais podem ser utilizados durante esta etapa, todavia devem estimular a 

livre expressão e não apresentar dificuldades técnicas. Como lápis grafite macio, giz, canetas 

hidrográficas, papel grande de cor clara, tinta com consistência satisfatória, barro, materiais de 
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colagem, dentre outros instrumentos, de modo que devem ser utilizados em atividades que 

tenham significado para aqueles que garatujam. 

 

3.2.1.2 Fase Pré-esquemática 

 

A fase denominada Pré-esquemática se refere as primeiras tentativas de representação, 

acontece dos 4 (quatro) aos 7 (sete) anos, nesta etapa o discente consegue criar, de maneira 

consciente, desenhos que fazem relação com o mundo que está a sua volta. Trata-se do início 

da compreensão gráfica, quando os movimentos corporais dão lugar aos movimentos 

controlados e relacionados aos objetos visuais. Tornando-se muito relevante para o adulto 

perceber o que é importante para a criança e como ela organiza suas relações com o meio. 

Aos quatro anos as crianças estão fazendo algumas formas reconhecíveis, mas ainda 

difícil de analisar o que representam exatamente. Aos cinco anos, os traços são distinguidos 

mais facilmente, como árvores, casas, pessoas. Com seis anos, esses desenhos evoluem e 

surgem os temas nas criações. Por fim, aos sete anos a criança terá estabelecido um esquema 

básico, de modo que os objetos são repetidamente desenhados. Entretanto, vale lembrar que 

existe variação entre as crianças e os materiais utilizados, influenciando o jeito de cada uma 

produzir. 

As ilustrações nessa fase surgem do progresso de linhas indefinidas até uma 

configuração representativa. Geralmente, por volta dos cinco anos, o primeiro símbolo criado 

é a figura humana que é caracterizada por um círculo que indica a cabeça e duas linhas verticais 

que saem da cabeça para simbolizar as pernas. Durante a infância a imagem das pessoas é muito 

importante e evidente, ela não está tentando copiar um indivíduo que está a sua frente, mas sim 

representar a si mesma, a partir do que sabe sobre ela e levando em consideração uma 

perspectiva egocêntrica3. A seguir, uma criança de 4 (anos) anos, produz a figura de um homem 

por meio de suas primeiras experiências representativas. 

 
 

 

 

                                                             
3 De acordo com a perspectiva de Piaget o egocentrismo refere-se a uma indiferença entre o eu e o meio social, 

onde há falta da subjetividade e centralização do pensamento, e assim, a criança acaba não percebendo a existência 

dos outros ou uma vontade diferente da sua, pois o seu ponto de vista é o único possível (SASSO; MORAIS, 

2013). 
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Figura 11: Um homem 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 150). 

 

Essa representação “cabeça-pés4” se torna mais elaborada com o acréscimo dos braços 

esticados saindo das pernas e a inclusão do corpo. Com o passar do tempo, em torno dos seis 

anos, consegue atribuir mais detalhes e fazer um desenho bastante organizado de um homem. 

Nessa fase, todas as criações passam por uma constante transformação, a cada dia serão 

representadas de maneira diferente da anteriormente ilustrada.  

Nas pinturas realizadas nesta etapa, dificilmente existe relação entre a cor escolhida e o 

objeto, algumas cores são utilizadas mecanicamente ou as que mais a criança gosta ou que lhe 

atrai, outras exprimem intenções psicológicas. O uso da cor torna-se uma experiência 

empolgante e de prazer, mesmo que não queira estabelecer uma relação exata com os objetos e 

utilize-a aleatoriamente. Ao criticar os educandos pelo uso da cor ou tentar lhes impor qual a 

mais adequada, o professor estará interferindo diretamente na liberdade de expressão, deixando 

os alunos dependentes em suas escolhas, de tal modo devem-se criar oportunidades em que os 

discentes descubram suas próprias relações com as cores a partir da experimentação, tornando-

os autônomos em suas pinturas.  

Na figura a seguir, uma criança de 6 (seis) anos, emprega a cor de maneira subjetiva no 

seu desenho. 

 
 
 

                                                             
4 Termo utilizado pelos autores para representar a figura humana (LOWENFELD; BRITTAIN, 1977, p. 149). 
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Figura 12: Estou em uma tempestade de relâmpagos 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 161). 

 

O conceito espacial contido no desenho infantil é diferente de um adulto, o discente 

entende o espaço como aquilo que o cerca, assim, os objetos aparecerão acima, abaixo, ou ao 

lado uns dos outros, do jeito que os compreende. Como nota-se na gravura abaixo o significado 

do espaço, de uma criança de 5 (anos) anos e meio, que desenhou ela mesma na rua, com um 

carro de ambulância e aviões ao seu redor e não estabeleceu uma relação entre todos os objetos 

e o espaço. 

 

Figura 13: Estou na rua 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 155). 

 

Quanto mais elementos e detalhes forem incluídos nos desenhos, mais consciência o 

aluno apresenta das coisas que o cercam. A criança que utiliza a mesma imagem repetidas vezes 
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utiliza-a para esconder-se ou retrair-se, enquanto aquela que vivencia experiências 

significativas demonstrará por meio de suas ilustrações essa sensibilidade afetiva, destacando 

de modo exagerado os objetos que se envolveu com mais emotividade. Por exemplo, na figura 

14, feita por uma criança de 6 (seis) anos, um menino caminha descalço, pela grama, depois da 

chuva, o prazer de sua experiência significativa fica evidente ao exagerar no desenho dos pés 

do garoto, nos fazendo imaginar essa sensação de grama fresca. 

 

Figura 14: Caminhando na grama, depois da chuva 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 161). 

 

Os professores devem motivar os alunos a estimularem seus pensamentos, sentimentos 

e percepções, para que sintam a atividade artística como importante e para que tenha êxito no 

seu desenvolvimento, envolvendo-se e identificando-se com a mesma. Tal motivação poderá 

surgir a partir de uma discussão sobre um tema, uma conversa, de experiências práticas, um 

destaque a partir do material a ser utilizado, uma recordação de alguma situação ou assuntos 

relacionados com o próprio discente. Com frequência, as crianças apresentam um tema/assunto, 

isto é, uma novidade do seu dia a dia que não necessita de grande incentivo para que surja na 

sala de aula, devendo ser aproveitada e oferecida oportunidade para expressarem no papel esses 

sentimentos e emoções. 

Outra temática relevante dentro das primeiras tentativas de representação é o material 

artístico utilizado, em alguns casos, as crianças estão em contato apenas com alguns materiais 

e muitas das vezes eles são limitados e de uso restrito. O processo de criação tem maior 

significado do que o produto e, para isto, é preciso organizar o material propício para satisfazer 

as necessidades do grupo, como os exemplos de materiais citados na etapa anterior.  Esses 

materiais devem ser explorados e utilizados até o domínio dos mesmos, antes que estes sejam 
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trocados constantemente, transformando-se em obstáculos. Por fim, destaca-se que é melhor 

oferecer a oportunidade de desenhar, mesmo com instrumentos limitados, como por exemplo, 

apenas o uso do lápis grafite e da folha de papel, do que não ser dada oportunidade nenhuma 

de produzir. 

 

3.2.1.3 Fase Esquemática 

 

A Fase Esquemática se refere a conquista do conceito da forma, ocorre dos 7 (sete) aos 

9 (nove) anos de idade, este conceito trata-se do esquema (desenho) de um objeto que a criança 

alcançou e que representa-o por meio de seu conhecimento ativo sobre este, repetindo-o uma 

vez ou outra, até que uma nova experiência o influencie para a mudança do esquema. 

Algumas características podem ser observadas nessa fase, como o esquema humano 

facilmente reconhecível, que retrata diferentes partes do corpo, a utilização de formas ovais, 

triangulares, circulares, retangulares ou irregulares, usadas para representar esse tipo de 

esquema. Demonstrando, uma figura humana individualizada e que reflete o seu próprio 

desenvolvimento. 

Nessa etapa, as crianças, geralmente, fazem uso da linha de base, que consiste em traçar 

uma linha reta na parte de baixo da folha para apoiar as coisas que serão representadas por meio 

dos desenhos e que se localizam no chão. Utilizam a dobragem, onde as ilustrações são 

perpendiculares à linha de base, fazendo as figuras aparecerem de cabeça para baixo. O plano 

e a elevação aparecem em um mesmo desenho para mostrarem os detalhes de cada objeto. 

Fazem também desenhos de objetos, pessoas ou lugares vistos de cima abrangendo tudo que 

pode ser observado.  

As crianças representam, ainda, sequências de acontecimentos temporais em um mesmo 

espaço. Apresentam em suas ilustrações partes do interior e exterior de um mesmo objeto como 

se este fosse transparente, denominados de desenho de raio x. Assim, o aluno descobre de forma 

natural que existe relação entre cor e objeto e que as cores não são escolhidas de maneira 

aleatória ou emocional. 

Os diferentes tipos de representação que os discentes podem produzir estão baseados 

nos fatores psicológicos, biológicos, ambientais e pela estimulação que tenham recebido. O 

docente deve encorajar os diferentes estilos de traços nos trabalhos infantis que surgirem na 

sala de aula e motivar os discentes de acordo com as suas necessidades em cada fase de 

desenvolvimento. O conceito definido de homem, espaço, cor e objetos foram formados e para 

expressá-los é essencial que os materiais estejam distribuídos antes do momento da motivação 
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para que os educandos não percam o foco ao esperarem a sua vez de receber o material para 

começarem a produzir. Além dos materiais mencionados podem ser acrescentados papéis 

coloridos, materiais naturais, como galhos e pedrinhas e materiais para recorte e colagem. 

Observa-se na figura 15, desenhada por uma criança de 7 (sete) anos, essa relação entre 

os objetos e as cores, a linha de base na parte inferior da folha e as formas geométricas para 

representar o corpo humano e outros objetos da cena. 

 

Figura 15: Relâmpagos e chuva 
 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 193). 

 

3.2.1.4 Fase Idade da “Turma” 

 

A Fase Idade da “Turma” é caracterizada como o alvorecer do realismo, se estendendo 

dos 9 (nove) aos 12 (doze) anos, nela ocorre a percepção das próprias crianças como membros 

da sociedade, desenvolvendo suas relações com o meio, os objetos e materiais que o compõem, 

dentro dos grupos. 

As gravuras podem ser percebidas com detalhes mais específicos, na figura humana 

aparecem características como a distinção entre os sexos, as roupas, de modo que as formas 

geométricas já não são suficientes para esta representação. Diante de uma maior consciência 

visual, o uso dos exageros para destacar partes importantes na ilustração vai deixando de existir. 

As figuras tipo raio x e de dobragem são julgadas pelos próprios alunos como antinaturais. 

Deixam de lado a linha de base para construírem uma ilustração mais plana e naturalista. A 

linha do céu agora é traçada do topo da folha até a parte que antes seria a linha de base, formando 

o horizonte. Surge a sobreposição, onde uma imagem pode cobrir parte de outra. Aparece o 
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conhecimento consciente da decoração. Modificam a relação cor/objeto para a caracterização 

da cor, percebem que o azul do céu pode não ser o mesmo do rio ou do lago. 

Durante esta etapa o educando começa a ter mais consciência e sensibilidade com 

relação ao seu meio, elabora crítica a respeito de si mesmo, podendo esconder os desenhos dos 

olhares adultos e, às vezes, terce comentários depreciativos sobre o seu trabalho criado ou de 

seus colegas. As atividades de interação em grupo podem ocasionar mudanças nos desenhos e 

pinturas. A função do professor, nesse caso, é encorajar e estimular para que aprendam, 

produzam e explorem por conta própria, deixando de lado os métodos autoritários. 

Os temas para o desenho podem ser sugeridos em várias séries escolares e eles serão 

ajustados à situação particular de cada turma. Aos materiais abordados nas outras fases pode-

se incluir a mistura de tintas, papéis picados para fazer a sobreposição em ilustrações, 

entretanto, os interesses pelos materiais serão expressos de maneira diferente entre os 

educandos, de acordo com o desejo de cada um. 

Nesta figura, de uma criança de 11 (onze) anos, pode-se notar a consciência visual, a 

partir das cores, uso do espaço, a sobreposição e a riqueza dos detalhes. 

 

Figura 16: Na chuva 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 257). 

 

3.2.1.5 Fase Pseudonaturalista 

 

Entre a idade dos 12 (doze) aos 14 (quatorze) anos ocorre a Fase Pseudonaturalista, que 

marca o fim da atividade de Arte como espontânea, e inicia o período de raciocínio, no qual os 
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jovens se tornam cada vez mais críticos com os seus trabalhos. Acontece a mudança do desenho 

inconsciente para a compreensão consciente do que se vê. Esta etapa é bastante empolgante 

para os alunos, mas um pouco difícil no campo da Arte, visto que ocorrem muitas mudanças 

físicas, mentais, emocional e social nesta passagem da fase de criança para a pré-adolescência. 

Geralmente a figura humana aparece com maior interesse nos desenhos das meninas, 

que se desenvolvem mais cedo que os meninos. Partindo dessas mudanças biológicas nota-se 

uma maior disposição em ilustrar os cadernos, capas dos livros, pedaços de papel, dentre outros 

objetos. Neles as características sexuais são esboçadas de modo exagerado refletindo a 

preocupação desses jovens com o seu desenvolvimento físico.  

Com bastante frequência, esses desenhos são escondidos dos adultos pois, em alguns 

casos, eles apresentam sentimento de vergonha. As roupas das figuras humanas que antes 

tinham objetivo de identificação feminina ou masculina, agora ganham detalhes máximos do 

realismo, como pregas, dobras, diferentes sombras, cores e luzes dependendo do ambiente 

atmosférico em que a figura apareça. Além das roupas tem grande destaque, também, os 

penteados e os traços fisionômicos.   

Nesta etapa surgem as caricaturas, nas quais os rapazes se interessam por este tipo de 

imagem e acabam representando os professores, pais e colegas, pois possuem dificuldade para 

representar a si mesmos, de acordo com a sua verdadeira identidade. Utilizam o espaço para 

representar desenhos tridimensionais e descobrem a possibilidade de uso da profundidade, em 

que os tamanhos dos objetos podem ser reduzidos ao serem observados a distância. O jovem 

adquire sentido intuitivo da cor e do traçado e evidenciam grande simpatia pelas representações 

dos padrões de natureza. 

Para que a atividade artística não se transforme meramente em um exercício exigido 

pelo sistema escolar é relevante que os alunos sintam-se envolvidos, estimulados e absorvidos 

por este trabalho, assim perguntas podem ser feitas para instigar o pensamento deles acerca da 

expressão. A motivação deve estar direcionada principalmente com aqueles jovens que se 

recusam a desenhar e, também, inspirar o desejo de criação e não de ocupá-los para, em seguida, 

dar uma nota. Os temas sugeridos precisam ser significativos e de real importância para eles, 

com o intuito de não correr o risco de tornar essa atividade artística um ato inútil. 

Quando aos materiais, podem ser atribuídos novos instrumentos como gesso e arame, 

sacos de papel ou qualquer outro material que se ajuste a necessidade expressiva dos alunos, 

nessa idade conseguem manipular qualquer tipo de material.  
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Abaixo, segue a ilustração de um menino de 14 (quatorze) anos, que demonstra a 

compreensão consciente de como percebe as coisas que estão ao seu redor e de situações que 

vivencia. 

 

Figura 17: Meu cabeleireiro 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 321). 

 

3.2.1.6 Fase Arte do Adolescente no Segundo Grau 

 

A última fase apresentada pelos autores em destaque é a Fase Arte do Adolescente no 

Segundo Grau5, que corresponde a faixa etária de 14 (quatorze) a 17 (dezessete) anos, e abrange 

o período da decisão que depende do próprio adolescente, neste período o jovem é autocrítico, 

introspectivo, idealista e demonstra preocupação a respeito de suas relações com a sociedade. 

Agora, a Arte transformou-se em um esforço consciente, que o aluno pode fazer ou não, 

marcando o início de uma aprendizagem intencional e deliberada. Baseia-se em orientações de 

aptidões e o desenvolvimento de atitudes. 

Um elemento bastante importante nesse período é a oportunidade de pintar, por meio de 

tal expressão muitas coisas podem ser transmitidas, de modo que, estar de frente a uma folha 

em branco e expressar nela suas sensações é uma experiência fundamental para o jovem. A 

organização da atividade deve ser significativa para os alunos e pode-se fazer uso de cores 

variadas, formas que destaquem os traços e emprego de espaços dentro da pintura, 

demonstrando consciência estética.  

                                                             
5 De acordo com a nomenclatura atual da LDB o ensino de Segundo Grau refere-se ao Ensino Médio. 
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As paredes brancas das escolas é um local excelente para serem utilizadas para que os 

alunos passam se expressarem, exposições de quadros, pinturas de cenários, figurinos, são 

atividades que envolvem os estudantes nessa fase. Surge, então, o desenho funcional, que 

apresenta a relação entre o traçado, o material, as ferramentas e a finalidade desta ilustração. 

Os estudantes devem estar interessados em adquirir as técnicas que são necessárias para 

a sua realização pessoal, trazendo uma sensação de autoconfiança. Essas técnicas e 

procedimentos podem ser explicados, mas elas se desenvolvem de acordo com a intenção de 

cada aluno e tendo a finalidade de fomentar a livre expressão individual. Nesse nível, os 

discentes precisam saber algumas informações sobre o material que será utilizado para 

aproveitá-lo da melhor forma, porquanto os mesmos têm grande função no modo do traçado e 

na forma artística final e este conhecimento pode ser adquiro a partir da experimentação.   

Os trabalhos de Arte podem ser desenvolvidos em diferentes ambientes da escola, de 

modo que a motivação para a sua execução não esteja pautada na atribuição de uma nota. Com 

o passar do tempo, esses estudantes estarão aptos a realizarem as atividades sem que seja preciso 

o posicionamento do que e como fazer. Não é obrigatório que o professor esteja a todo momento 

junto do aluno na hora da produção, mas que esteja acessível para escutá-los e para ampliar as 

possibilidades quando necessário, organizando a sala de aula de modo que exista a troca de 

ideias e discussões em grupo. 

Alguns adolescentes consideram esse trabalho artístico como algo que não seja tão 

essencial para as suas necessidades, pois sentem-se, às vezes, desencorajado com o seu trabalho, 

pela distância entre o que produzem e o que sentem ser uma pintura adequada para um adulto 

e por isso receiam projetá-la, deste modo, as obras construídas pelos adolescentes nessa fase 

não podem ser julgadas com menos valor que a obra do adulto. A Arte é um privilégio que 

proporciona experiências sobre nós mesmos e sobre os outros, além de expressar sentimentos 

e emoções, incentivando o desenvolvimento mental, estético e criador do indivíduo. 

A figura 18 representa o desenho de um adolescente, com toda sua consciência estética, 

fazendo uso das cores e organização do espaço. 
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Figura 18: A cascata 

 
Fonte: Lowenfeld e Brittain (1977, p. 353). 

 

Por fim, percebe-se que, igualmente à figura humana, as outras imagens também vão 

ganhando características cada vez mais reais, e o detalhamento das fases evolutivas do desenho 

infantil evidencia que cada criança tem um ritmo que é próprio e o seu desenvolvimento não 

precisa seguir rigorosamente as idades baseadas para cada estágio, umas podem avançar mais 

rapidamente do que outras. Como afirma Ferreira (2008, p. 46) “[...] cada criança caminha em 

seu ritmo próprio, umas aceleram esse processo, outras caminham mais lentamente. Esse 

caminho não deve ser forçado, uma vez que a criança está desenvolvendo sensibilidade, 

emoção, imaginação”. É por isso, que se faz necessário que os educadores conheçam todas 

essas fases e permitam que os educandos as vivenciem de forma livre, compreendendo e 

valorizando as produções dos seus alunos, incentivando-os para realizarem tais criações, 

entendendo o verdadeiro ato de criar e valorizar todo o processo de produção das obras 

artísticas. 

 

3.2.2 Fases do desenho segundo Luquet 

 

Luquet foi um dos primeiros estudiosos a se dedicar e distinguir as etapas do grafismo 

infantil, separando-as em quatro estágios de evolução, que ocorrem por volta dos dois anos de 

idade até aproximadamente os doze anos. Estas fases serão apresentadas baseando-se nos 

estudos realizados a partir de Rabello (2014) e Mèredieu (2006), que abordam em suas obras 

as fases de desenvolvimento dos desenhos exploradas por diversos autores. 



89 
 

 

Realismo fortuito: surge por volta dos 2 (dois) anos, logo após a etapa dos rabiscos e 

garatujas. Uma característica desse estágio é o reconhecimento das formas que a criança 

desenha, mesmo sem ter a intenção de desenhar algo, ela começa a nomear seus desenhos e em 

cada momento da sua produção pode modificar a nomeação das suas ilustrações. Nessa fase 

começam a surgir as figuras humanas com variados detalhes, mas os rabiscos não desaparecem 

de vez, pois eles, por vezes, podem complementar os desenhos. De tal modo, pode-se notar na 

figura abaixo, de uma criança de 2 (dois) anos, a presença das garatujas. 

 

Figura 19: Realismo fortuito 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 8). 

 

Realismo fracassado: começa entre 3 (três) e 4 (quatro) anos, agora as crianças 

conhecem as formas dos objetos e tentam reproduzi-las, surge uma fase de aprendizado, que 

pode ser seguida de fracassos ou de sucessos, deixando a criança satisfeita ou não. A seguir, 

observa-se o desenho de uma casa produzido por uma menina de 3 (três) anos.  
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Figura 20: Realismo fracassado 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 52). 

 

Realismo intelectual: acontece entre 4 (quatro) e 10 (dez) ou 12 (doze) anos de idade, 

quando a criança desenha aquilo que sabe de um objeto e não o que vê. Para isto utiliza dois 

recursos, o plano deitado, em que desenha as figuras como se estivesse olhando para o que vai 

ilustrar de um prédio alto ou de um avião. O outro recurso é a transparência, quando é 

representado tudo que está fora e dentro dos desenhos, como, por exemplo, o bebê dentro da 

barriga da mãe, detalhes do interior de uma casa, o corpo de uma pessoa mesmo coberto pelas 

roupas.  

Nas imagens abaixo pode-se perceber esses recursos utilizados pelas crianças. A figura 

21 retrata o plano deitado a partir do desenho de uma mesa vista de cima, e a figura 22 traz o 

recurso da transparência ao mostrar a representação de gato que engoliu uma senhora e um 

papagaio. 

 

Figura 21: Realismo intelectual – plano deitado 

 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 23). 
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Figura 22: Realismo intelectual – transparência 

 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 21). 

 

Realismo visual: a última fase surge aproximadamente aos 12 (doze) anos, podendo ter 

início aos 8 (oito) ou 9 (nove) anos, é marcada pelo fim do grafismo infantil e início das 

produções adultas. A criança pode deixar de se expressar ao tentar produzir desenhos perfeitos, 

sem nenhuma falha. Na figura abaixo é apresentado um desenho de uma menina de 10 (dez) 

anos de idade. 

 

Figura 23: Realismo visual 

 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 64). 
 

Desse modo, a partir das fases apresentadas por Luquet, compreende-se que os desenhos 

têm início deste as garatujas até chegar as produções adultas. Inicialmente vão surgindo as 

figuras humanas e a nomeação das representações, os recursos de transparência e plano deitado 

também tem destaque, como aparecem nas fases apresentadas por outros autores. Mas, vale 

ressalvar, que as idades não são precisas em cada estágio e cada criança pode adentrar em uma 

etapa de modo diferente de outra, bem como deve-se lembrar da importância do estímulo e 
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motivação para que as crianças não deixem de se expressar ao tentarem reproduzir apenas 

cópias fiéis dos adultos.  

 

3.2.3 Fases do desenho segundo Piaget 

 

Baseando-se, ainda, nas obras de Rabello (2014) e Méredieu (2006), apresenta-se 

adiante, a abordagem de Piaget a respeito das fases de desenvolvimento do desenho. Piaget, 

também estudioso dessas etapas, desenvolve sua pesquisa direcionando as fases do desenho 

com relação ao espaço gráfico utilizado ao ilustrar, estabelecendo 3 (três) fases, e essas têm 

relação com os estágios descritos por Luquet. 

Incapacidade sintética: fase que se relaciona com o realismo fortuito abordado nas 

fases de Luquet, nessa etapa não existe a noção de grandeza, tamanho e profundidade na 

produção dos desenhos. Podem surgir algumas relações de vizinhança, de modo que os objetos 

representados aparecem próximos uns dos outros e as formas grafadas apresentam 

diferenciações, como por exemplo na figura humana, em que o corpo e os braços saem da 

cabeça ou os dois braços aparecem de um lado só do corpo. Essa fase traz figuras justapostas, 

como no exemplo abaixo, observando-se que o cavaleiro está acima do cavalo e o chapéu acima 

da cabeça. 

 

Figura 24: Incapacidade sintética 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 54). 

 

Realismo intelectual: ocorre entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos de idade, fase na qual 

começa a surgir uma estrutura métrica iniciante, isto é, os desenhos podem aparecem sem 

harmonia ou coordenação, e para que estes desenhos evoluam é inevitável que a criança tenha 

noção de como as mudanças ocorrem nas representações, envolvendo, quem desenha e o objeto 

desenhado. Os diferentes elementos de uma cena são vistos sob vários ângulos, nota-se na 
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imagem a seguir ao observar os personagens na estrada e as árvores, e vale destacar que esses 

personagens não diminuem o seu tamanho com a distância. 

 

Figura 25: Realismo intelectual 

 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 56). 
 

Realismo visual: começa por volta dos 8 (oito) e 9 (nove) anos, agora as crianças 

procuram respeitar as distâncias e proporções nas figuras, começam a submeter todos os objetos 

representados a uma visão de conjunto. Aparece a conduta da mira, pela qual ligam-se dois 

pontos por meio de uma reta e há preocupação com as relações projetivas, buscando uma 

relação real entre as linhas que compõem o desenho e chegando a uma verdadeira perspectiva 

dos mesmos. Fazem uma integração das gravuras ao invés de uma superposição. Essas 

mudanças podem ser notadas na gravura abaixo, que mostra a diminuição projetiva de um 

foguete em função do afastamento. 
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Figura 26: Realismo visual 

Fonte: Mèredieu (2006, p. 58). 
 

Esses estágios apresentados por Piaget levam a percepção de que os desenhos podem 

ser percebidos por diferentes perspectivas que, nesse caso, se referiam as evoluções dos espaços 

gráficos. Ao passo que as crianças vão desenvolvendo seus pensamentos e sua coordenação 

motora, as produções passam a ganhar mais características específicas de cada etapa, expressam 

significados da vida das crianças e, consequentemente, os docentes têm a oportunidade de 

conhecer e adentrar em seus mundos. 

Percebe-se que as fases apresentadas pelos diferentes autores se relacionam e tem 

características em comum, ao tratarem do desenho e da utilização constante do mesmo no 

cotidiano escolar, através de diversas abordagens, ou seja, partindo de diferentes temas, 

contextos e diálogos, com materiais variados e em espaços diversificados, envolvendo os 

docentes e os alunos, pois esta atividade é indispensável no nível da Educação Infantil, no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Portanto, foi tratado nos capítulos apresentados até aqui, a trajetória da Arte, as 

orientações do RCNEI para a utilização dos desenhos nas creches e pré-escolas, algumas 

percepções acerca desse instrumento e o trabalho do professor, o desenho como linguagem, 

como representação dos contextos histórico-culturais e as suas etapas de desenvolvimento. 

Baseando-se nas discussões apresentadas, o próximo capítulo abordará as análises das 

concepções e das práticas docentes sucedidas no cotidiano da sala de aula na Educação Infantil. 
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4 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES ACERCA DO DESENHO: UM OLHAR 

SOBRE O COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa, Traço, 4 anos, Pré I (2017). 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 
 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983) 

 

Este último capítulo apresenta a análise dos dados construídos durante a pesquisa, 

considerando que são interpretados a partir dos instrumentos constituídos pelos questionários e 

as observações realizadas com as professoras participantes da pesquisa, como também, os 

referenciais teóricos que embasam esta dissertação. As informações são tratadas a partir das 

categorias elencadas e baseando-se na análise de conteúdo para chegar aos resultados da 

investigação. 

Antes de tratar dos dados construídos, ressalta-se o que, em linhas gerais, representou 

no campo de pesquisa, olhar e sentir a prática escolar com o desenho infantil. Ao se fazer 

presente na creche pesquisada durante a construção dos dados, foi possível perceber que esta 

instituição possibilita a socialização entre alunos, professores e demais funcionários na 

comunidade escolar, em que os docentes sentem-se à vontade para deliberarem acerca das 

situações existentes no cotidiano e os alunos se mostram acostumados com o local, interagindo 

com as pessoas, brincando, realizando atividades e tomando atitudes diante dos desafios. 
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Diversos contextos e comportamentos puderam ser percebidos dentro das salas de aula, 

e estes vão construindo a identidade de cada ser que lá se encontra. Observou-se, também, que 

o foco deste trabalho, os desenhos infantis, fazem parte da rotina escolar, e são utilizados tanto 

pelos docentes durante a aula, como pelos monitores, no intervalo, para que as crianças 

produzam de maneira prazerosa.   

Levando em consideração os objetivos propostos pela pesquisa, a questão 

problematizadora que a norteia e as perguntas presentes no questionário, foram elaboradas duas 

categorias de análises para uma melhor apreciação do material encontrado. A partir das 

respostas e das observações dos sujeitos participantes desta pesquisa pôde-se destacar alguns 

eixos que se referem as concepções e práticas docentes relacionadas ao trabalho pedagógico 

cotidiano com a produção dos desenhos nas salas de aula da Educação Infantil, como apresenta-

se no quadro a seguir: 

 

Tabela 6: Categorias de análises 
O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

CATEGORIAS EIXOS 

 

 

CONCEPÇÕES SOBRE O 

DESENHO INFANTIL 

Instrumento pedagógico 

Representação do mundo da criança e seu entorno 

Estímulo à linguagem oral e escrita e temáticas do cotidiano 

Estímulo à imaginação, originalidade, coordenação motora e 

leitura de mundo 

 

 

PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

 

A produção de desenho para possibilitar a livre expressão e a 

progressão infantil 

Problematização das produções discentes 

O desenho articulado à atividade didática 

Interação aluno/professor no momento da produção 

 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A primeira categoria “Concepções sobre o desenho infantil” refere-se as concepções 

que os docentes têm acerca do desenho das crianças, se reconhece, ou não, a sua relevância no 

processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, seus objetivos ao trabalharem com 

esta atividade e as oportunidades, positivas ou negativas, de estudo em suas formações iniciais 

ou continuadas que influenciam nos seus conhecimentos e percepções a respeito do desenho na 

Educação Infantil. 

A segunda categoria “Práticas pedagógicas” aborda o trabalho prático das professoras 

com o desenho nas salas de Educação Infantil, incluindo a preparação e o planejamento para 

essa atividade, as estratégias durante o processo de produção de desenhos, o momento após as 
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ilustrações, destacando os materiais e ambientes utilizados para o desdobramento pedagógico 

com essa atividade. 

“Concepções sobre o desenho infantil” e as “Práticas pedagógicas” são consideradas 

como as únicas categorias de análises dessa dissertação, por tratarem das concepções e práticas 

docentes acerca dos desenhos, logo que esse trabalho está voltado para tal discussão, em que 

destacam-se alguns eixos criados a partir dos instrumentos que possibilitaram o encontro da 

pesquisadora com os mesmos, resultando em reflexões sobre o desenho como um instrumento 

pedagógico que estimula a imaginação, a originalidade,  a linguagem, a coordenação motora, o 

conhecimento de mundo, promovendo a livre expressão, a interação entre aluno e professor, 

dentre outros aspectos, como serão expostos, detalhadamente, nos tópicos adiante.  

Além dessas categorias, discorre-se nesse capítulo de análise sobre a abordagem 

histórico-cultural que transversaliza as concepções e as práticas docentes, quando os 

professores trabalham com as crianças os seus contextos sociais, históricos e culturais através 

da criação, oferecendo oportunidade para os alunos representarem suas vivências por meio de 

seus grafismos e explicação de seus desenhos, mesmo que estes contextos surjam de modo 

natural e espontâneo sem a solicitação do educador para que produzam algo sobre este assunto. 

Por último, aborda-se uma questão que está presente no cotidiano escolar, que são as 

atividades de ilustração de desenhos ou de trabalho com esses, sem envolver a produção, por 

parte dos alunos, mas a partir de desenhos prontos, destacando quais atividades se fazem mais 

presentes na sala de aula das docentes participantes da pesquisa e com qual frequência a 

utilizam, visto que este assunto também perpassa pelas concepções e práticas que os docentes 

têm ao utilizarem os desenhos em turmas de Educação Infantil. 

 

4.1 CONCEPÇÕES SOBRE O DESENHO INFANTIL 

 

Neste tópico faz-se a análise dos dados, partindo da ideia de que diferentes visões fazem 

parte das concepções dos docentes que lecionam nas salas de Educação Infantil, pois, de acordo 

com Augusto (2014), cada um carrega consigo experiências visuais diversificadas, ideias e 

crenças sobre o desenho infantil que são utilizadas tanto nas escolas como nas creches.  

Sabendo disto, procurou-se identificar as concepções que as professoras participantes 

da pesquisa têm a respeito do ato de desenhar na Educação Infantil por meio do questionário 

aplicado. De tal modo, as docentes foram questionadas com a seguinte pergunta: “de acordo 

com as suas concepções acerca dos desenhos infantis, como você vê o ato de desenhar nessa 

etapa de ensino? ”, e obteve-se como resposta das professoras: 
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Vejo o ato de desenhar, a forma que muitas vezes dá oportunidade para a 

criança expressar seus sentimentos envolvendo diversos aspectos 

(PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Acredito que todas as manifestações artísticas têm suas especificidades e 

trazem contribuições para educação. O desenho gráfico como sendo um meio 

de produção da criança tem grande importância pois retrata muita coisa do 

cotidiano da criança suas vivências, seus medos, alegrias e etc 

(PROFESSORA MAR, 2017). 

 
O desenho é uma das importantes atividades na educação infantil. O desenho 

demostra várias formas de expressão, tem um relevante papel no 

desenvolvimento da criança (PROFESSORA SOL, 2017). 

 

Fica evidenciado nas respostas das docentes uma visão do ato de desenhar como 

atividade necessária nessa etapa de ensino, e como oportunidade que os alunos têm de expressar 

seus sentimentos, medos, alegrias e retratar as vivências cotidianas.  

 O desenho é uma forma de representação do mundo da criança, pelo qual o docente 

consegue conhecer um pouco mais os sentimentos e o modo de viver dos alunos, devendo ser 

utilizado com uma finalidade apropriada, não apenas para passar o tempo na sala de aula. Se 

tratando das concepções docentes acerca do desenho pôde ser percebido no momento das 

observações que as mesmas compreendiam que esta atividade é imprescindível para as crianças 

se expressarem, pois em todas as aulas observadas os desenhos eram solicitados com alguma 

intenção ou objetivo, visto que os mesmos eram requisitados a partir de outro momento 

desenvolvido em sala, por meio de uma sequência didática dentro da rotina escolar, e não 

apenas para ocupar o tempo da aula. 

 Ao retratar quais eram seus objetivos ao trabalharem com os desenhos através da 

pergunta: “você costuma trabalhar com desenhos em sua turma? Quais são os seus objetivos ao 

trabalhar com os mesmos? ”, as respostas foram: 

 

Sim, trabalho bastante com desenho, pois estimula a imaginação, proporciona 

a leitura de mundo onde a criança está inserida, sem falar no estímulo do ato 

motor” (PROFESSORA CÉU, 2017).  

 

Sim. Um dos objetivos é que a criança possa manifestar sua expressividade de 

forma livre e original através do desenho (PROFESSORA MAR, 2017).  

 

Sim, propor obter informações, para avaliar, estimular a coordenação motora 

e a linguagem oral e escrita, para perceber o que a criança ajuíza sobre 

determinado assunto (PROFESSORA SOL, 2017). 

 

As docentes participantes da pesquisa afirmam trabalhar com os desenhos na 

perspectiva de atingir objetivos como a estimulação da imaginação, originalidade, coordenação 
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motora, leitura de mundo, a linguagem oral e escrita e entendimento sobre os assuntos 

explorados no cotidiano. Por meio da observação constatou-se que tais objetivos estavam sendo 

buscados pelas educadoras, porquanto, durante as atividades de produção de desenho as 

crianças eram convidadas a imaginar contextos e situações a partir de determinados assuntos, 

histórias, vídeos, gravuras para, em seguida, expressar suas ideias representando no papel aquilo 

que foi imaginado. As professoras também incluíam atividades de leitura de palavras que 

estavam relacionadas com a temática da aula e que eram ilustradas pelos alunos ou a escrita dos 

nomes dos desenhos e títulos das histórias e, ainda, possibilitavam o desenvolvimento da 

linguagem oral em alguns momentos em que as crianças falavam sobre os seus desenhos. 

Como a professora Sol abordou, a produção do desenho é um estímulo a coordenação 

motora, pois diante do ato de movimentar as mãos ou outra parte do corpo utilizando variados 

materiais para grafar em uma superfície uma marca, pode-se notar o desenvolvimento da 

coordenação motora fina. Igualmente, ressalva Fontana e Cruz (1997, p. 169): 

 

Quando observamos uma criança desenhando, desde as suas primeiras 

garatujas até as composições mais definidas, desde suas primeiras 

experiências de marcar o papel com os próprios movimentos até produções 

com formas bem determinadas, descobrimos uma grande evolução de suas 

capacidades de concentração, orientação espacial, coordenação motora, etc. 

 

Desse modo, além de estimular a imaginação e os pensamentos das crianças, ao serem 

convidadas a criarem, elas também estarão exercitando e aperfeiçoando movimentos mais 

específicos que levarão, mais facilmente, ao desenvolvimento de futuras atividades, como 

recorte, colagem, modelagem e escrita. 

A professora Sol destaca o estímulo a linguagem oral e escrita, de modo que a leitura e 

escrita também são entendidas como atividades que podem ser desenvolvidas e estimuladas 

através da produção dos desenhos, haja vista que a criança, ao fazer novas descobertas de 

representação, está dando um passo decisivo para o desenvolvimento da escrita. Os rabiscos 

vão se tornando símbolos auxiliares nas lembranças das frases e falas e, aos poucos, são 

substituídos por pequenas figuras e desenhos que, consequentemente, irão ser trocados por 

sinais escritos que representam os símbolos falados nas palavras. Mas, para ocorrer essa troca, 

faz-se necessário que a criança descubra que pode desenhar não só objetos, mas também a fala, 

por meio de letras, palavras e frases, chegando a escrita de modo literal (VYGOTSKY, 2007). 

As crianças, ao terem a oportunidade de explicarem e apresentarem seus desenhos, seja 

para o professor ou para a turma, estão ampliando a linguagem oral, como foi explanado no 

capítulo 3, que discorre sobre o desenho como um instrumento de linguagem, que pode ser não 
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verbal ou verbal quando o aluno narra a história de seu desenho. Durante os dias de observação, 

a pesquisadora acompanhou algumas situações de atividades nas quais as crianças falaram sobre 

os seus desenhos, mas em outras ocasiões ocorreu apenas a produção da ilustração, isto é, os 

alunos não comentaram sobre suas gravuras para a turma e professora, situações estas que serão 

abordadas mais adiante na categoria das práticas pedagógicas. 

Diante do que foi exposto, entende-se como principais concepções das docentes 

investigadas a respeito do ato de desenhar na sala de aula da Educação Infantil, as características 

apresentadas no fluxograma a seguir: 

 

Fluxograma 1: Concepções sobre o desenho infantil 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados construídos na pesquisa (2017). 

 

De acordo com as respostas fornecidas por todas as professoras, o desenho é um 

instrumento pedagógico que é, para a criança, a chave para falar de suas ideias e sentimentos 

que, às vezes, não ocorre de maneira natural, é adentrar ao mundo da escrita com mais 

facilidade, é estimular a criatividade, originalidade, imaginação e pensamento, é desenvolver a 

coordenação motora fina e a oralidade, é trazer para outros contextos seu próprio mundo. 

Para que as docentes tenham um olhar mais sensível sobre os desenhos das crianças e 

compreendam essas produções como estímulos para a evolução das aprendizagens dos alunos 

é indispensável que possuam conhecimentos e bases teóricas sobre o tema. Fontana e Cruz 
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(1997, p. 169) esclarecem que “Os inúmeros modos de lidar com o desenho infantil na escola 

refletem as diversas concepções que fundamentam o trabalho pedagógico cotidiano”. Então, o 

trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores baseia-se em suas concepções, que são 

fundamentadas pelos embasamentos teóricos adquiridos em suas formações acadêmicas ou 

continuadas, cursos de aperfeiçoamento, dentre outros. 

Contudo, ao questionar se as professoras já haviam tido a oportunidade de estudar sobre 

as linguagens da Arte e, especificamente, sobre o desenho infantil, todas as docentes 

responderam que não tiveram esta oportunidade e duas delas, Céu e Mar, afirmaram que o que 

sabiam decorriam de leituras individuais de artigos ou outros materiais sobre o tema. Portanto, 

fica claro que mesmo o desenho sendo uma atividade de uso frequente nas salas de Educação 

Infantil, ocorre o desconhecimento da teoria sobre a temática, no que se refere aos estudos mais 

específicos desta linguagem artística, como suas fases de desenvolvimento, o uso das cores e 

espaços na folha de papel, a variedade de materiais e espaços para produção, os momentos de 

preparação, interpretação e exposição, dentre outros.    

Se tratando desse embasamento teórico, perguntou-se: “você adota alguma base teórica 

que fundamenta o seu trabalho com os desenhos na Educação Infantil? Se sim, qual/quais? ”, e 

os seus discursos foram: 

 

[...] sempre pesquiso e faço leituras sobre as linguagens da arte, 

principalmente no que se refere ao desenho infantil. Onde tenho como base 

Vygotsky, Henry Wallon, dentre outros (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Não. O meu trabalho é fundamentado no estudo e conhecimento das Fases do 

Desenvolvimento do desenho infantil (PROFESSORA MAR, 2017).  

 

Não (PROFESSORA SOL, 2017). 

 

Entende-se, pelas falas, que Céu, Mar e Sol não tiveram oportunidade de estudar sobre 

a temática em suas formações como pedagogas, demonstrando uma falha em seus cursos de 

formação, ou mesmo em outros cursos após a graduação que, possivelmente, não explanaram 

esse assunto que tanto se faz presente no cotidiano das salas de Educação Infantil. Destaca-se 

que Céu afirma se basear teoricamente em alguns autores, a partir de suas leituras, sendo que 

um dos citados é Vygotsky, que compõe o aporte teórico desta dissertação, pode-se perceber 

que esta professora, utilizando ou não, a perspectiva teórica abordada pelo mesmo em sua sala 

de aula, demonstra ter conhecimento e contato com materiais deste autor. 

A professora Mar, mesmo ressaltando não utilizar uma base teórica, recorre as fases do 

desenvolvimento do desenho infantil, que estão diretamente relacionadas as teorias de alguns 
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autores que estudam sobre a temática, como Lowenfeld e Brittain, Piaget, Luquet, como foi 

discutido no capítulo 3. Desse modo, a docente acaba aderindo a uma base teórica, mesmo que 

não especifique qual autor utiliza para se orientar nas etapas do desenho. 

Durante conversa informal com essa mesma professora, Mar reconheceu a importância 

da produção para a evolução dos desenhos das crianças, afirmando que percebeu as diferenças 

entre os desenhos realizados desde o início do ano letivo até os que estavam sendo produzidos 

no momento da pesquisa. Neste caso, Mar acaba, de maneira informal, abordando mais uma 

vez as etapas do desenho, ao perceber os avanços e os novos recursos utilizados entre um 

desenho e outro, ao passo que os alunos vão progredido em suas ilustrações. 

Sabe-se que uma formação docente que abranja os temas que são abordados em sala de 

aula é extremamente importante para a atuação e mediação do professor, consequentemente 

quando o educador tem conhecimento e vivenciou experiências sobre as linguagens da Arte e 

mais especificamente do desenho, encontra mais facilmente diferentes maneiras de se trabalhar 

com os desenhos, atingindo a aprendizagem das crianças. 

 

4.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

As práticas pedagógicas referem-se aqui as metodologias, procedimentos e atividades 

realizadas pelas docentes e como agem antes, durante e após o momento de produção de 

desenhos, se organizam exposições para a apreciação dos desenhos e quais recursos e ambientes 

utilizam para a realização das ilustrações. Porquanto, faz-se necessário que essas práticas sejam 

diversificadas, despertem o interesse dos alunos e promovam as diferenças individuais de cada 

um a partir de ações intencionais, como destaca o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 85): 

 

O percurso individual da criança pode ser significativamente enriquecido pela 

ação educativa intencional; porém, a criação artística é um ato exclusivo da 

criança. É no fazer artístico e no contato com os objetos de arte que parte 

significativa do conhecimento em Artes Visuais acontece.  

 

A intenção e o incentivo do professor durante as produções nas aulas de Arte 

enriquecerão o percurso de criação individual de cada aluno, considerando que valorizar o 

processo de produção faz-se mais necessário e relevante do que exaltar apenas o produto final, 

reconhecendo que todos os alunos produzem de maneira singular e demonstram suas 

personalidades infantis, oportunizando o contato e conhecimento com diversos objetos de Arte, 

e permitindo a explicação e exposição das criações artísticas. 
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Nesse sentido, a pesquisadora procurou identificar, por meio das observações, como as 

docentes investigadas organizam suas práticas e como acontece no cotidiano da sala de aula o 

desenvolvimento delas. Utilizando também os questionários uma das perguntas relacionadas a 

prática pedagógica foi: “quais estratégias você utiliza na sua sala de aula ao trabalhar com as 

produções dos desenhos infantis? ”, e as docentes responderam: 

 

Utilizo o desenho como uma ferramenta para livre expressão e 

autoconhecimento, melhorar suas habilidades motoras e muitas vezes sua 

forma de se expressar (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Na minha prática educativa sempre gosto de realizar produções com eles, pois 

minha experiência com desenhos na infância não foi lá muito boa. Hoje 

valorizo muito o desenho da criança pois posso observar quanto ela evoluiu 

através do desenho (PROFESSORA MAR, 2017). 

 

Utilizo a história, música e roda de conversa temática (PROFESSORA SOL, 

2017). 

 

 Entende-se que as docentes procuram utilizar a atividade de produção como uma 

estratégia para aperfeiçoamento da livre expressão, do autoconhecimento e da evolução da 

criança. A professora Mar ressalta que gosta de utilizar a produção dos desenhos com as 

crianças, visto que a sua experiência na infância com este tipo de atividade não foi positiva, do 

mesmo modo, destaca Augusto (2014, p. 40) “São raríssimas as oportunidades dos professores 

estabelecerem algum contato criativo com o desenho em sua trajetória pessoal, sejam como 

alunos, sejam em sua formação profissional”. Fica claro que nem todos os professores tiveram 

a oportunidade de desenvolverem atividades com os desenhos enquanto estudantes, como por 

exemplo, a professora Mar, e nem de participar de práticas enquanto professores em formação. 

A professora Sol ressalta a utilização do ato de desenhar a partir da narração de histórias 

infantis, músicas e conversas sobre determinados temas, que do mesmo modo foi abordado 

pelas outras docentes na questão a seguir: “as produções feitas pelas crianças são resultantes de 

quê? Em que momento da aula costuma solicitá-las? ”, pela qual afirmaram: 

 

As produções são resultantes de assuntos abordados durante a aula. Momento 

esse que exploro histórias infantis, vídeos, músicas, poemas, gravuras, hora 

da novidade e imaginação (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Geralmente costumo pedir as produções em forma de desenho, como releitura 

de uma história infantil contada na sala ou quando realizamos aula passeio, 

desta forma costumo pedir as crianças que desenhem, pintem ou modelem o 

que mais lhe chamou atenção, depois exponho na sala para que elas possam 

apreciar (PROFESSORA MAR, 2017). 
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As produções são resultados de uma discussão, geralmente são requisitadas 

como forma de avaliação (PROFESSORA SOL, 2017). 

 

 A professora Sol, afirma utilizar as produções como forma de avaliação, entretanto o 

posicionamento não deixou claro se esta avaliação estaria relacionada ao acompanhamento das 

mudanças nas ilustrações de acordo com as etapas de desenvolvimento do desenho, que 

ocorrem naturalmente na evolução das crianças, apresentadas no capítulo 3, ou se as mesmas 

seriam utilizadas para classificação dos alunos por meio de desenhos considerados padrões, que 

aferem o produto final e negligenciam o processo criador, como foi exposto por Lowenfeld e 

Brittain (1977), no capítulo 2, haja vista que utilizar a ilustração do discente como método de 

qualificação na Educação Infantil pode inibir o encantamento das crianças por este tipo de 

atividade. 

As professoras explicitaram que costumam planejar e organizar o momento antes da 

produção dos desenhos, solicitando as ilustrações depois de explorarem vídeos, poemas, 

gravuras, passeios, novos assuntos estudados, e como foi citado, a partir de rodas de conversas 

e da narração e interpretação de histórias infantis, onde as crianças poderão fazer a releitura 

dessas atividades realizadas através da criação dos desenhos.  

Durante as observações pôde-se confirmar a organização do momento anterior ao ato de 

desenhar, pois todas as professoras fizeram uso de histórias infantis para a realização das 

produções dos desenhos, além das histórias, a professora Mar fez uso também de um vídeo da 

turma da Mônica “ Plano para salvar o planeta”, após uma revisão sobre o assunto dos recursos 

da natureza. O vídeo aborda três palavras-chave que são importantes para a vida no planeta, 

reduzir, reutilizar e reciclar, e depois de sua exposição os alunos da sala foram divididos em 

três grupos de acordo com as palavras apresentadas, de modo que produziram seus desenhos a 

partir das suas percepções acerca deste tema, como pode-se observar na imagem a seguir, de 

Ponto, 5 (cinco) anos, Pré II. 
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Figura 27: Reciclar 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 
  

Outra atividade observada, que vai além da narração de história com o livro, aconteceu 

na sala da professora Céu, quando as crianças assistiram a uma dramatização da história “A 

formiguinha e a neve” dos Irmãos Grimm, em seguida ocorreu a interpretação da mesma com 

a participação dos alunos para, só depois, fazerem a releitura por meio da produção do desenho, 

demonstrando que o momento de desenhar é baseado em alguma atividade ou exposição que 

ocorre anteriormente. Na figura abaixo observa-se a releitura da história dramatizada por meio 

do desenho de Cor, 4 (quatro) anos, Pré I. 

 

Figura 28: A formiguinha e a neve 

 
Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 
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Se referindo as estratégias utilizadas em sala que resultam nas produções, observou-se 

que a professora Mar também utilizou gravuras projetadas no data show, a professora Sol 

utilizou um poema, que será ressaltado no próximo tópico, a professora Céu despertou a 

criatividade das crianças ao pedir que imaginassem objetos, contextos ou situações que eram 

solicitadas pela professora para depois ilustrar o papel.  

Algumas das histórias utilizadas e representadas em forma de desenho pelos alunos 

durante o período de observação foram “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado, 

“O cabelo de Lelê” de Valéria Belém, “A bonequinha preta” de Alaíde Lisboa de Oliveira, 

“Nuvenzinha triste” de Maria de Lurdes Pereira, dentre outras, a maioria das histórias 

trabalhadas abordavam a temática da diversidade, características físicas, cor negra, respeito as 

diferenças, pois neste mês de observação estava sendo desenvolvido o projeto sobre a 

consciência negra. 

 Durante as aulas, a pesquisadora apreciou como as docentes agiam no momento de 

produção dos desenhos e pôde confrontar com as respectivas respostas dadas para as perguntas: 

“como você age durante o momento da produção dos desenhos feitos pelas crianças? E, qual a 

sua atitude em relação aos alunos que dizem não quererem e/ou não saberem desenhar?”, e as 

professoras apontaram: 

 

Na hora das produções, procuro que seja um momento prazeroso, mostrando 

interesse, passando segurança, enquanto estão produzindo. Com relação aos 

que não querem desenhar tento instigá-los para descobrir o motivo, já que 

pode ser por não ter entendido ou por insegurança (PROFESSORA CÉU, 

2017). 

 

Costumo estimular a criança a desenhar, pois o potencial criativo da criança é 

enorme e pode ser observado através do desenho. A orientação inicial para o 

desenho é coletiva, depois vou orientando individualmente, as intervenções 

feitas por mim se dá basicamente através da observação e da constatação dos 

elementos que o compõem procurando fazer com que a criança identifique e 

nomeie cada um deles, procurando ver também o que pode estar faltando, etc 

(PROFESSORA MAR, 2017). 

 

Procuro incentivar a produção do desenho, propondo que desenhe do seu jeito, 

pois quem não desenha não tem sobre o que falar para os colegas e professor 

(PROFESSORA SOL, 2017). 

 

 De acordo com as respostas das docentes ocorre uma interação entre o aluno e o 

professor no momento da criação, em que o docente procura sempre incentivar e estimular os 

alunos. De acordo com as observações, foram presenciados momentos de mediação das 

professoras para com os alunos, sempre após as orientações sobre o que deveria ser feito na 
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atividade de desenhar, as mesmas passavam nas mesas das crianças observando, orientando, 

falando frase de incentivo ou elogiando o trabalho realizado, como “lindo”, “muito bem”, “está 

ficando lindo”. Em um dos dias observados, a professora Céu fez um elogio coletivo e 

incentivou alguns alunos para capricharem mais nas produções, ela parabenizou toda a turma e 

falou “[...] que tinha tido muitas produções boas nesta atividade e que alguns tinham que se 

esforçar mais” (PROFESSORA CÉU, 2017). Compete aos educadores compreenderem as 

necessidades que cada aluno possui e buscar meios para atingir sua progressão.  

 Ao analisar a fala da professora Sol, quando diz que estimula cada aluno a desenhar do 

seu jeito, é perceptível que o estímulo está presente na fala de todas as docentes investigadas, 

uma vez que sempre utilizavam durante a prática na sala de aula frases como “cada um faz do 

seu jeito” (PROFESSORA CÉU, 2017), “cada um do seu jeito” (PROFESSORA SOL, 2017), 

“deixe ele fazer como quiser [...] cada um faz o seu” (PROFESSORA MAR, 2017). Ficando 

perceptível que as crianças têm a liberdade de criar livremente seus desenhos.  

 Contudo, apesar da professora Sol dizer que cada criança desenha do seu jeito, ocorreu 

uma situação no momento da aula, na qual a professora não considerou a sua própria fala, em 

uma determinada aula, quando a docente foi narrando uma história e fazendo vários desenhos 

no quadro, ao chegar na figura de um pássaro, as crianças falaram que ela não sabia desenhar, 

e ela respondeu “[...] a tia está tentando e não está sabendo” (PROFESSORA SOL, 2017), 

respondendo para os alunos baseando-se nas visões que as pessoas atribuem a uma maneira 

correta de desenhar, mas, na verdade, não existe o modo certo ou errado de ilustrar, e sim um 

jeito individual e particular de cada pessoa, como trata o RCNEI (BRASIL, 1998). 

Na sala de aula da professora Mar, uma das atividades realizadas foi a ilustração de um 

personagem da história “O cabelo de Lelê” de autoria de Valéria Belém, a partir da qual os 

alunos teriam que reproduzir, de modo parecido, as características do personagem principal, a 

docente colocou a imagem em slide para as crianças irem olhando e, ao passo que faziam, ela 

ressaltava o que estava faltando ou lembrava que o cabelo de Lelê era grande. A seguir, observa-

se o desenho do livro da história e o desenho realizado por Reta, 5 (cinco) anos, Pré II. 
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Figura 29: O cabelo de Lelê 

Fonte: Imagem retirada do google (2019). 
 

Figura 30: Lelê 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Desse modo, os alunos não fizeram seus desenhos de acordo com o que foi 

compreendido da história ou como percebem o personagem em destaque, logo que ilustraram 

como o modelo apresentado pela professora, tentando reproduzir os detalhes do personagem, 

por meio do desenho de observação. Contudo, o RCNEI (BRASIL, 1998) afirma que os 

desenhos também podem ser feitos por meio de observação, para apropriação de conteúdos, 

formas ou figuras, como foi abordado no capítulo 2. 

Fazendo referência a deixar as crianças desenharem livremente e como quiserem, a 

professora Céu, algumas vezes, fez orientações para que as crianças desenhassem com mais 

detalhes ou em tamanho maior ou que usassem toda a folha do caderno. Segundo Lowenfeld e 
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Brittain (1977), para uma criança pequena que teme em envolver-se em uma atividade de 

garatujar e que faz apenas pequenos traços em algum canto da folha é preciso que o professor 

faça a criança perceber o grande espaço vazio na folha de papel por meio do estímulo a 

imaginação. O docente deve procurar compreender o porquê daquele desenho em apenas um 

canto ou no centro da folha e buscar meios para fazer o aluno perceber que ele pode usufruir de 

todo o papel, caso ele deseje fazer, por meio de uma conversa com a criança e instigando a sua 

imaginação e criatividade. 

Corroborando com este pensamento, Fontana e Cruz (1997, p. 142) apresentam uma 

situação em que os alunos vivenciam esses diferentes modos de desenhar, que surgem durante 

o processo de construção:  

 

A professora distribui folhas em branco, lápis e giz de cera. Uma agitação 

toma conta das crianças. É hora de desenhar. Elas falam umas com as outras, 

contam sobre o que vão desenhar. Uma olha o desenho da outra. Alguém diz 

que não sabe fazer um gato. Gradativamente as marcas no papel vão 

aparecendo: garatujas, bonecos, casinhas, animais. Desenhos grandes, que 

ocupam toda folha. Desenhos pequenos colocados em um cantinho do papel. 

Monocromáticos ou multicoloridos. 

 

 Cada criança irá desenhar do seu jeito, como também haverá aquelas que dirão que não 

conseguem desenhar, demonstrando falta de confiança em sua própria capacidade criadora. Ao 

retratar o fato de algumas crianças não quererem ou dizerem que não sabem desenhar, as 

professoras afirmam que procuram instigar e estimular os alunos para produzirem, a professora 

Sol (2017) diz que os alunos que não desenham não têm o que expor para os outros.  

Diante das práticas das docentes, percebeu-se que elas conversavam com os alunos que 

não estavam desenhando, incentivando-os a fazer o que foi solicitado. Em uma das aulas 

observadas, a pesquisadora percebeu que a professora Sol, mesmo conversando e estimulando, 

um aluno não realizou a produção solicitada, uma criança desenhou para outra e algumas 

pediram que a professora desenhasse para eles, mas a docente sempre explicava que cada um 

deveria fazer o seu desenho. 

 Na sala da professora Céu foi realizada a narração de uma história sobre os recursos da 

natureza e, no momento que a docente falava sobre cada recurso, as crianças desenhavam no 

caderno de desenho, diante da solicitação de ilustrar o ar algumas crianças falaram que não 

sabiam e a educadora foi explicando situações em que podemos perceber a presença do ar, isto 

é, ajudando sem fornecer modelos prontos, como pode-se notar na figura 31, de Traço, 4 

(quatro) anos, Pré I. 
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Figura 31: Recursos Naturais 

 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Um aluno dessa sala também não realizou a atividade solicitada, mesmo a professora 

tendo explicado e conversado com ele, ao final da aula a docente explicou que este aluno não 

realiza as atividades com facilidade. 

A professora Mar afirmou que havia trabalhado a resistência das crianças para produzir 

desenhos, porque antes elas diziam que não sabiam desenhar ou pediam para ela ou algum 

colega da sala para fazer a produção requisitada, mas agora não falam mais. Nesse dia de 

observação em que a professora comentou ter trabalhado essa resistência dos alunos todos 

desenharam sem opor-se, entretanto, em outros dias ocorreram situações parecidas com as das 

outras salas, em que algumas crianças afirmaram não saber desenhar ou pediram para o colega 

fazer, e a docente falou que cada um deveria fazer o seu e que eram capazes, mas um aluno não 

realizou a atividade neste outro dia de observação. 

É visível que em todas as salas investigadas existem crianças que se recusam a ilustrar 

em algum momento, e o professor deve tentar ajudá-las ou procurar conhecer o motivo que está 

causando essa dificuldade para criar seus desenhos.  

É muito importante que o docente acompanhe, de perto, o momento de produção, e não 

utilize esta ocasião para preparar outras atividades da sala de aula, como foi abordado no 

capítulo 2, de acordo com Augusto (2014), a fim de compreender e interpretar o que está 

representado por meio dos grafismos, e para isto faz-se necessário conversar com as crianças 

sobre o que elas produziram, pois só quem ilustrou é quem será capaz de explicar a história de 

seu desenho. Como relatou a professora Céu, ao solicitar que um aluno falasse o que havia 
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desenhado, e como o mesmo não respondeu, a docente explicou que só ele poderia dizer o que 

fez, que a professora não podia falar porque ela não tinha produzido o desenho.  

Contudo, em outro momento da aula, da mesma professora, uma criança falou ter 

desenhado um determinado objeto e a docente questionou se não era o sol porque tinha os raios, 

nesse momento a criança mudou seu pensamento e disse que o desenho era um sol. Rabello 

(2014) lembra que, para o olhar adulto, os traços podem ter ou não significados diferentes, mas 

isso pode não se relacionar com a realidade da criança que os criou. A interpretação do professor 

pode ser diferente do que foi tentado representar, desse modo, a criança deve fazer a explicação 

do mesmo. A pesquisadora compreende que determinada interpretação deve acontecer com o 

intuito de desvendar características e contextos em que as crianças estão inseridas. 

Outra questão muito relevante nessa discussão é de como ocorre a prática das docentes 

após a conclusão das ilustrações feitas pelos alunos. Então, as professoras foram questionadas: 

“após a realização da atividade de produção artística o que acontece com os desenhos feitos 

pelas crianças? ”, e as mesmas pontuaram: 

 

Após serem realizadas as produções, cada criança apresenta e fala sobre o que 

produziu. Depois exponho na sala para que eles tenham contato com todas 

produções (PROFESSORA CÉU). 

 

São expostos em um varal na sala de aula, quando é resultado de oficinas ficam 

expostos em murais nas laterais do lado de fora das salas de aula, para que 

sejam apreciados também pelos pais (PROFESSORA MAR, 2017). 

 

Alguns desenhos são expostos na sala de aula, outros são recolhidos para 

construção do portfólio. Tem desenhos que ficam no caderno de desenho 

(PROFESSORA SOL, 2017). 

 

As professoras Céu e Mar afirmam em suas respostas que os trabalhos produzidos pelos 

alunos ficam expostos na sala de aula, mas pôde ser observado que essa exposição acontece 

apenas com algumas das atividades, como ressalta a professora Sol, que alguns desenhos são 

expostos, outros são recolhidos para utilização futura e outros ficam guardados no caderno de 

desenho. Por conseguinte, foi notado que, durante as aulas, muitas atividades foram realizadas 

nos cadernos de desenho e depois, estas foram guardadas e algumas atividades foram feitas em 

folhas de ofício, como o desenho da bonequinha preta, e cartazes como a ilustração da menina 

bonita do laço de fita e dos meninos coloridos, possibilitando a sua exposição. Então, das 12 

(doze) aulas observadas, 3 (três) delas tiveram suas atividades expostas no varal ou na parede 

da sala de aula. Contudo, mesmo as outras atividades sendo realizadas nos cadernos de desenho, 



112 
 

 

as educadoras solicitavam, em alguns momentos, que as crianças apresentassem seus desenhos 

para os colegas da turma, realizando a exposição das ilustrações. 

Céu destaca que as crianças falam acerca de suas produções, porém não foram todas as 

criações que tiveram esta oportunidade de serem explicadas por seus criadores, e isto aconteceu 

nas três salas em que ocorreu a observação das docentes. A pesquisadora entende que, em 

algumas situações, a conversa sobre os desenhos não foi possível por falta de tempo, visto que 

na creche existe uma rotina que precisa ser seguida, cotidianamente, a partir do diálogo com a 

professora Mar, ela expressou que o tempo da aula na creche é resumido e que gostaria de 

trabalhar com os alunos os diversos tipos de pintura, mas iria precisar de várias aulas.  

Moreira (2008) destaca que nem todos os professores percebem essa importância do 

desenho e, na prática, acabam não cumprindo com o horário destinado para artes, pois estão 

bastante preocupados em cumprir com a programação das outras disciplinas, desconhecendo o 

fruto das atividades artísticas. Todavia, o que foi percebido na prática das docentes investigadas 

é que todas elas estavam envolvidas e cumpriam com as aulas destinadas para as atividades de 

Artes. 

Se referindo as respostas das docentes, a professora Mar aborda a exposição das obras 

para os alunos ou pais, ao serem fixadas em um varal na própria sala de aula ou em espaços 

extras da instituição. Vale ressaltar que essa situação é muito relevante para a criança, uma vez 

que a mesma se sente mais confiante e capaz, e esta exposição deve envolver as produções de 

todos os alunos, para que nenhum se sinta excluído por não ter seu desenho exposto dentre os 

outros, como foi discutido a partir de Lowenfeld e Brittain (1977) no capítulo 2.  

Destarte, os docentes devem lembrar de expor as imagens, recompensar e elogiar todas 

as crianças que fazem suas ilustrações e não apenas aquelas que possuem os desenhos 

considerados por alguns professores como mais bonitos, evitando, consequentemente, os 

concursos que destacam apenas alguns desenhos. Sobre esse contexto, apresenta-se uma 

ocasião em que os desenhos expostos eram apenas os considerados mais bonitos, julgados por 

meio de concurso, sem se importar com todo o processo e valorizando apenas o produto final, 

fazendo com que a criança que não tinha seus desenhos escolhidos se sentisse excluída, como 

expõe Moreira (2008, p. 87-88):  

 

Sempre fui uma menina frustrada na escola, pois minha professora nunca 

elogiava um desenho meu. O mais bonito era sempre o da Carmem Silva 

Figueira Gomes ou então o do Mário Sergio de Souza. Parece bobagem dizer 

o nome e o sobrenome, mas... acontece que os trabalhos deles ou de outras 

Carmens e outros Sergios eram exibidos para todos sendo frisados os nomes 

dos artistas. Puxa, eu sempre quis me chamar Carmem Silva Figueira Gomes... 
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Um belo dia, porém, houve na classe um concurso de desenho. Seria sobre a 

árvore, pois seria comemorada a data. Fiquei sem dormir noites e na véspera 

do concurso minha mãe fez o desenho para mim... 

Puxa vida! Ficou lindo, e eu ganhei. Mas agora sei porque eu não senti nenhum 

prazer quando minha professora levantou meu trabalho e disse: - ‘Olhem o 

trabalho mais lindo, a vencedora foi a Soraya Alexandra Ribeiro’. Eu adorei 

ver a cara de raiva da Carmem, mas fiquei triste pois a vencedora foi na 

realidade Maria Helena Ribeiro. 

Como minha idade era pouca custou para eu entender que a perfeição não é 

mais importante que a realização. 

Então, hoje, eu fico feliz em perceber que as minhas crianças conseguem criar 

(sem a famosa ‘mão de gato’) e crescer sempre de um desenho para outro. 

Meu valor de beleza é que mudou! (Grifos da autora). 

 

Desse modo, os educadores necessitam ter o cuidado para não promover as 

desigualdades entre as crianças por meio de suas práticas, evitando exaltar apenas trabalhos de 

determinados alunos e excluir as criações de outros. Vale destacar quem durante as observações 

realizadas com as docentes, pôde-se confirmar que as atividades que foram fixadas no varal ou 

em cartazes na sala de aula contemplaram todos os alunos da turma, não excluindo nenhum 

aluno. 

Outra questão de destaque na prática dos professores são os materiais e ambientes 

utilizados para a construção dos desenhos infantis, assim, a pesquisadora questionou: “quais 

materiais são disponibilizados para a produção dos desenhos? E em quais ambientes ocorre essa 

produção? ”, e teve como respostas: 

 

Sempre tento disponibilizar materiais diferenciados como: tintas, canetas 

coloridas, giz de cera, pincéis, etc. Enquanto ao ambiente, quase sempre é na 

própria sala, sendo que procuro deixar o ambiente mais aconchegante e as 

crianças bem a vontade (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

O ambiente geralmente é a sala de aula, em algumas comemorações é que 

realizamos oficinas de desenho e pintura no pátio da creche, os materiais 

disponibilizados são: folhas de papel ofício A4 brancas e coloridas, lápis 

grafite, giz de cera, lápis de cor, pincéis e tintas guache (PROFESSORA 

MAR, 2017). 

 

Materiais disponibilizados: caderno de desenho, folha de ofício, cartolinas, 

lápis de cor, tinta guache, lápis grafite, apenas na sala de aula (PROFESSORA 

SOL, 2017). 

  

Todas as professoras responderam utilizar os materiais que são disponibilizados pela 

instituição, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, tinta, pincel, folhas de ofício, cartolina e 

caderno de desenho. Realmente, durante as aulas observadas, os materiais utilizados foram os 

citados, todavia na maioria das atividades, as docentes fizeram uso dos cadernos de desenhos e 
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lápis grafite e de cor, apenas alguns dos desenhos produzidos utilizou tinta, pincel, cartolina e 

folha de ofício.    

  Em uma das aulas a professora Céu narrou uma parte da história “A bonequinha preta” 

escrita por Alaíde Lisboa de Oliveira, de modo que estava sendo apresentada de maneira fatiada, 

em que cada dia a educadora dava continuidade a sequência da história. A docente mostrou as 

gravuras das cenas ouvidas naquele dia, por meio do livro, revisou as características da 

bonequinha fazendo alusão ao projeto da consciência negra, e em seguida, distribuiu folhas de 

ofício com o desenho de um círculo que seria o rosto da boneca e solicitou que as crianças 

utilizassem a tinta para completarem as partes do desenho que estavam faltando. Os alunos iam 

molhando o dedo na tinta e fazendo o desenho, por último, fizeram o cabelo com papel crepom. 

Como observa-se na imagem abaixo, de Rabisco, 4 (quatro) anos, Pré I. 

 

Figura 32: A Bonequinha Preta 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Essa estratégia utilizada pela professora Céu mostra que os desenhos podem ser 

construídos a partir de imagens já iniciadas, em que as crianças irão se expressar cada uma do 

seu jeito ao concluírem os desenhos, e que até as partes do nosso corpo podem ser usadas como 

suporte para produzir, pois neste caso, os alunos utilizaram os dedos ao invés do pincel, como 

foi abordado no referencial teórico, tomando por base o RCNEI (BRASIL, 1998). O projeto 

desenvolvido por esta professora a partir da história citada acima culminou em pinturas de mãos 

mostrando as diferenças individuais (FIGURA 33), em um aniversário da bonequinha preta na 

sala de aula com todos os alunos e na dramatização desta história encenada pelas próprias 

crianças. 
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Figura 33: Projeto: A Bonequinha Preta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Outra atividade que utilizou o recurso da tinta ocorreu na sala da professora Mar, a partir 

da história “Menina bonita do laço de fita”, de autoria de Ana Maria Machado, que foi narrada 

com o avental de história. Depois, foi realizada a interpretação e a pintura da menina bonita do 

laço de fita com a tinta e o pincel, em que cada criança desenhava, por vez, em uma folha de 

papel. Por fim, a professora recortou os desenhos e montou um cartaz com as imagens 

(FIGURA 34). Na aula seguinte, a docente continuou a utilizar esta mesma história e, na 

oportunidade, trabalhou a sequência das cenas com gravuras e solicitou que os alunos 

desenhassem a sequência da história no caderno de desenho, como se vê na figura 35, de Ponto, 

5 (cinco) anos, Pré II. 

 

Figura 34: Menina bonita do laço de fita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 
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Figura 35: Sequência da história 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Fazendo referência aos materiais utilizados, em uma das aulas observadas, a professora 

Céu entregou para cada aluno um lápis de cera, sem que escolhessem a cor de sua preferência, 

para fazerem a produção. Então, Céu fez uma ressalva de que os materiais utilizados eram 

limitados, não tendo muitos disponíveis. A esse respeito, Ferreira (2008) alerta que, para a 

criança se sentir estimulada para realizar as atividades de produção, tanto o material como o 

espaço, devem ser variados e adequados de acordo com as necessidades motoras de cada 

criança. Contudo, mesmo que as crianças não tenham oportunidade de ter contato com muitos 

e diferentes materiais não se deve deixar de produzir, porque qualquer objeto pode tornar-se 

um instrumento de criação. 

Ao tratar dos ambientes utilizados pelas docentes investigadas, Céu e Sol, afirmaram 

utilizar a sala de aula para produção dos desenhos, e Mar disse utilizar a sala ou o pátio da 

creche ao realizar oficinas em algumas datas comemorativas, contudo a pesquisadora não teve 

a oportunidade de acompanhar nenhuma atividade de criação dos desenhos que fosse realizada 

em outros ambientes da instituição diferente da sala de aula.  

Vale destacar que os diferentes lugares e materiais de uma instituição podem servir de 

apoio para tal atividade, de acordo com Lowenfeld e Brittain (1977), basta que o educador 

manifeste interesse, proporcione uma atmosfera de apoio à esta atividade e a compreenda como 

é importante que este ambiente estará preparado para a Arte. E lembrando que a instituição 

pesquisada possui diversos ambientes internos e externos que podem ser utilizados para 

diferentes tipos de produção com variados materiais.    

Desse modo, destaca-se que as práticas pedagógicas utilizadas pelas docentes em suas 

salas de aula, com relação ao desenho, estão sempre relacionadas com a didática, logo que 

ocorre um planejamento do que irá anteceder as produções para, em seguida, realizarem a 
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releitura do que foi explorado. No momento das criações, existe a interação entre as professoras 

e os alunos, as educadoras incentivam as crianças estimulando a criatividade, autonomia, 

autoconhecimento, a livre expressão e a evolução de cada discente e, em alguns momentos, 

possibilitam a apresentação e exposição dos desenhos, como está exposto no fluxograma a 

seguir: 

 

Fluxograma 2: Práticas Pedagógicas 
 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Por fim, vale ressaltar que o momento de desenhar é sempre diversificado e carregado 

de experiências inovadoras, em que os variados comportamentos das crianças e as situações do 

contexto se misturam fazendo surgir uma ilustração que comunicará pensamento e 

conhecimento subjetivo de mundo. Por esse motivo, é fundamental que os docentes estejam 

sempre atentos as suas práticas pedagógicas ao fazerem uso desta atividade de ensino. 

 

4.3 A ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL QUE TRANSVERSALIZA O TRABALHO 

DOCENTE 

 

Por meio das ilustrações as crianças conseguem demonstrar o contexto o qual estão 

inseridas, desse modo o desenho é um instrumento capaz de fornecer informações a respeito de 

situações do cotidiano. Confirmando este pensamento, Moreira (2008) explica que, 
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desenhando, os alunos conseguem retratar aspectos de sua vida e personalidade que, muitas 

vezes, não aparecem em outros tipos de atividade. Igualmente, destaca o RCNEI (BRASIL, 

1998, p. 88) “[...] seus trabalhos revelam: o local e a época histórica em que vivem; suas 

oportunidades de aprendizagem; suas ideias ou representações sobre o trabalho artístico que 

realiza e sobre a produção de arte à qual têm acesso, assim como seu potencial para refletir 

sobre ela”. 

Diante disto, ao investigar como esses contextos histórico-culturais apresentam-se 

através das produções das crianças na sala de aula, perguntou-se as docentes: “o contexto 

histórico-cultural dos alunos é expressado através dos desenhos feitos por eles? Cite alguma 

situação em que esse fato aconteceu”, e as professoras apontaram: 

 

Através dos desenhos a criança expressa significados e informações 

significativas sobre a realidade histórico-cultural em que está inserida. Sempre 

tem a situação em que eles produzem com base em alguma atividade que 

realiza com a família (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Sim. Quando eles desenham suas vivências, certa vez pedi para eles 

desenharem a família e teve uma criança que se recusou a fazer não quis fazer 

de jeito nenhum, como foi logo no início do ano e eu não conhecia todos os 

alunos não insisti, depois fiquei sabendo que essa criança tinha sido 

abandonada pela família e morava em um abrigo para crianças com risco de 

vulnerabilidade (PROFESSORA MAR, 2017). 

 

Sim, em situações que compreende o desenho da família, alguns recusam 

desenhar, outras rejeitam desenhar algum membro da família [...] ou 

acrescenta pessoas que não pertencem ao seu grupo familiar. Quando são 

solicitados a desenhar alguma temática, geralmente desenham personagens de 

desenhos animados (PROFESSORA SOL, 2017). 

 

 Analisando as falas das professoras percebe-se que as concepções que possuem acerca 

da abordagem histórico-cultural está direcionada às relações familiares e extrafamiliares, das 

vivências dos alunos diante dos contextos cotidianos. Assim, afirmam os autores González e 

Melo (2014), como foi tratado no capítulo 3, que esta abordagem histórico-cultural inclui uma 

constante relação do indivíduo com outras pessoas e com a vivência na sociedade. Então, pode-

se observar a fala dessas docentes a partir do fluxograma abaixo.  
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Fluxograma 3: Abordagem histórico-cultural 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados construídos na pesquisa (2017). 

 

As docentes relataram como exemplo observados em suas práticas, situações nas quais 

os alunos expressaram os seus contextos ao ilustrarem membros da família, a inclusão de 

pessoas que não pertencem ao grupo familiar, mas que, de algum modo, são importantes para 

a criança, a exclusão de alguém que não tenha significado para eles ou, ainda, a recusa em 

representar sua vivência familiar.  

A professora Sol ressalta a ilustração dos personagens animados, mostrando 

consequentemente que, os desenhos preferidos são situações que tem relevância durante a 

infância, e de acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 88) “A arte da criança, desde cedo, 

sofre influência da cultura, seja por meio de materiais e suportes com que faz seus trabalhos, 

seja pelas imagens e atos de produção artística que observa na TV, em revistas, em gibis, 

rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos artísticos de outras crianças etc”.  

De acordo com os estudos realizados a partir de Brent Wilson e Marjorie Wilson (2008) 

todas as pessoas sofrem influência externas ao desenhar. Todavia, mesmo a Arte sendo 

influenciada pelos diferentes suportes existentes na cultura, é preciso ter o cuidado para que as 

crianças não deixem de lado a sua criatividade e passem a reproduzir apenas os desenhos 

assistidos. 

 A professora Mar destaca uma situação na qual um aluno se recusou a desenhar a sua 

família devido um fato muito importante que aconteceu em sua vida, o abandono familiar. Esse 

acontecimento destaca questões históricas e sociais marcadas fortemente na sociedade, em que 

a família tem a função primordial de cuidar e educar e que as crianças evoluem a partir das 

relações sociais e culturais. Como foi abordado no referencial teórico, Vygotsky (2001) afirma 

que a história da sociedade e a história pessoal de cada pessoa são fatores imprescindíveis que 

condicionarão a maneira de cada indivíduo pensar. Percebe-se que, do mesmo modo que 

algumas crianças representam suas vivências nas ilustrações, outras podem se recusarem a 
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apresentá-las por não estarem satisfeitas com o contexto ao qual estão inseridas, demonstrando 

a sua forma de pensar. 

De acordo com as observações realizadas nas salas do lócus da pesquisa, presenciou-se 

uma atividade realizada pela professora Céu, que oferecia oportunidade para o conhecimento e 

compreensão das experiências dos alunos, nessa atividade os discentes deveriam pensar em sua 

brincadeira preferida e, depois, desenhar no caderno. Desse modo, puderam expressar 

livremente de que mais gostavam de brincar, tanto na creche, como em sua comunidade, tendo 

o ensejo de representar brincadeiras culturais vivenciadas no cotidiano. Nesta mesma atividade, 

uma criança narrou que tinha desenhado a sua avó fazendo comida, isto é, brincadeira de 

casinha, observando-se mais uma característica do contexto dessa aluna que envolve um 

membro da sua família, desenvolvendo uma função dentro deste grupo.  

Assim, é demarcada na ilustração uma tarefa social e cultural, em que mães, avós ou 

pessoas adultas, preparam as refeições para as crianças. Como observa-se na figura 35, 

produzida por Rabisco, 4 (quatro) anos, Pré I. 

 

Figura 36: Brincadeira preferida 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Durante uma atividade na sala da professora Sol os alunos foram observado ao 

expressarem suas histórias e culturas vividas no meio social. A atividade se tratava de desenhar 

uma casa e alguns personagens dentro dela, atividade essa que surgiu a partir da leitura e 

interpretação do poema “Quem mora? ”, da autora Maria Mazzetti, que encontra-se a seguir. 
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Quem mora? 

Maria Mazzetti 

 

Quem mora na casa torta? 

Sem janelinha e sem porta? 

Um gato 

que usa sapato 

E tem retrato 

no quarto? 

Uma florzinha 

pequenininha 

de sainha 

curtinha? 

Um elefante com rabinho de barbante? 

Um papel de óculos e chapéu? 

Um botão que toca violão? 

Um pente com dor de dente? 

Quem mora na casa? Quem? 

Invente depressa alguém. 

 

Nesse momento, alguns alunos representaram suas próprias casas e, dentro delas, 

fizeram seus familiares, brinquedos e frutas preferidas, animais de estimação e pessoas que 

fazem parte de seu convívio, ressaltando o que para eles aparecem como mais relevante em sua 

vida social, como ressalva Natividade; Coutinho e Zanella (2008) que a criança desenha do 

contexto o que para ela tem significado. A seguir, observa-se a representação da atividade 

desenvolvida por meio do desenho de Forma, 5 (cinco) anos, Pré II. 

 

Figura 37: Quem mora na casinha torta? 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 
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Segundo Mèredieu (2006) a representação da casa permite apreender como a criança 

vive o espaço, este primeiro espaço explorado, símbolo familiar, onde ocorrem experiências 

decisivas e carregadas de afetos. Representar o lugar em que vivem e as pessoas que fazem 

parte do convívio cotidiano simboliza transmitir para o papel o que as crianças percebem como 

imprescindível no seu cotidiano.  

Parafraseando os autores Lowenfeld e Brittain (1977) à medida que a criança cresce a 

sua Arte vai demonstrando a conscientização e percepção do meio social em que está inserida, 

do mesmo modo surgem em seus desenhos de maneira mais frequente as pessoas que têm 

influência em sua vida. Observando o desenho acima, foi possível perceber a sua representação 

de lugar no meio social, isto é, o ambiente em que vive e as pessoas que tem significado em sua 

convivência.   

Outra atividade que chamou bastante atenção na sala da professora Sol, foi quando a 

educadora narrou a história “Nuvenzinha triste” escrita por Maria de Lurdes Pereira, fez a 

interpretação e, posteriormente, pediu que os alunos desenhassem coisas que são vistas no céu. 

Em seguida, solicitou que apresentassem o que haviam desenhado, um aluno comentou que 

seus dois avôs haviam falecido e estavam no céu, concluindo-se que este discente fez a relação 

dos seus desenhos com um acontecimento pessoal. Destaca-se, nessa situação, um fato histórico 

e social, pois o deixar de existir envolve o convívio de vários indivíduos e faz parte da história 

de vida das pessoas. Porquanto, observa-se a produção desta atividade na ilustração abaixo de 

Reta, 5 (cinco) anos, Pré II. 

 

Figura 38: Nuvenzinha triste 

 

Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 
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Observar os desenhos e ouvir da criança a história dele é um meio de aproximação entre 

o professor e o contexto do aluno, pois “Sem ser consciente, a criança traz para o desenho sua 

vida e sua história, os momentos pelos quais está passando, ou o que imagina, ou gostaria de 

passar e traz ainda momentos que já aconteceram e que marcaram sua vida” (RABELLO, 2014, 

p. 24). Como foi apreendido através das falas docentes e das atividades observadas em sala, 

pelas quais os alunos expressaram seus gostos, preferências e contextos que envolviam pessoas 

do seu grupo familiar, ou não, e abordagens sociais, culturais e históricas. 

 

4.4 PRODUÇÃO DE DESENHOS VERSUS MODELOS JÁ EXISTENTES 

 

Dentro da linguagem da Arte no nível da Educação Infantil sabe-se que os docentes 

utilizam tanto as produções dos desenhos, como também, os modelos prontos para pintura, 

colagem ou recorte, pois “Muito do que os professores conhecem sobre esse assunto é 

aprendido rapidamente em sua formação de Magistério que, por muito tempo, sustentou a 

reprodução de modelos prontos, com temas infantis” (AUGUSTO, 2014, p. 40). 

Durante muito tempo, os desenhos prontos foram utilizados nas salas de aula como 

atividade de Arte. Desse modo, procurou-se investigar qual das duas atividades, produção de 

desenhos ou modelos já existentes, as professoras participantes da pesquisa faziam uso de 

maneira mais recorrente em suas salas de aula, questionando-se: “no cotidiano da sala de aula 

você utiliza mais as produções de desenhos dos alunos ou os desenhos prontos? Justifique”. E 

elas responderam: 

 

No cotidiano da sala de aula costumo utilizar com maior frequência o desenho 

feito pelas crianças, pois sua criatividade parece não ter limites é uma fase em 

que o lúdico está muito presente e seus desenhos tem o poder de revelar como 

ela enxerga o mundo (PROFESSORA CÉU, 2017). 

 

Não vou mentir, já usei muito desenho pronto, mas com as leituras realizadas 

sobre a importância do desenho na Educação Infantil venho abandonando 

antigas concepções, principalmente em relação a aprendizagens significativas 

e acredito que o desenho precisa estimular a capacidade criadora da criança 

através de um ambiente significativo, lúdico que possa favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades artística (PROFESSORA 

MAR, 2017). 

 

Utilizo mais as produções de desenhos dos alunos, acredito que as produções 

realizadas pelas crianças possibilitam acompanhar a evolução do desenho, 

logo permite analisar outros aspectos como o aluno explora o espaço do papel, 

como pega o lápis e se identifica o que foi desenhado (PROFESSORA SOL, 

2017).  
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 Diante das respostas fornecidas pelas educadoras nota-se o entendimento e o 

conhecimento da importância de se utilizar a produção das próprias crianças na sala de aula, 

pois todas afirmaram que entre as duas atividades a que se sobressai é a produção dos alunos. 

Podendo ser confirmado nos dias de observação, em que a maioria das atividades sugeridas se 

baseavam em livres criações. Consequentemente, ao utilizarem mais a produção dos alunos as 

docentes colaboram efetivamente para a formação das crianças, visto que o ato de criar, além 

de contribuir com a evolução das mesmas, aborda questões históricas, culturais e sociais do 

cotidiano. 

As professoras chamam atenção para a possibilidade do desenho como um instrumento 

que transmite o olhar da criança para com o mundo a sua volta, o estímulo a capacidade de 

criação, desenvolvimento de habilidades e sua evolução nos desenhos, ao analisar como o aluno 

utiliza o papel, o lápis e como interpreta essa produção. A professora Mar, assume em sua fala 

que já modificou suas práticas a partir de suas leituras, e vem utilizando mais a produção dos 

desenhos ao invés dos modelos prontos. É evidente que estas educadoras mesmo sem terem 

tido a oportunidade de estudarem sobre esta linguagem da Arte de maneira mais específica, 

conseguem distinguir a relevância dela dentre as outras atividades escolares, ao possibilitarem 

a sua utilização no cotidiano da sala de aula. 

Assim, procurou-se saber com qual frequência as docentes utilizam a atividade de 

produção em suas turmas e obteve-se com este levantamento a informação de que todas fazem 

uso frequente deste instrumento de criação, pois a professora Céu respondeu utilizar 

constantemente, a professora Mar disse que utiliza diariamente e a professora Sol  afirmou fazer 

uso desta atividade muitas vezes. 

Ao utilizarem frequentemente as produções das crianças, torna-se evidente que as 

docentes compreendem a relevância dessa atividade, diferenciando-se de alguns professores 

que possuem concepções negativas acerca das produções, como lembra Augusto (2014) que 

alguns professores entendem o desenho como uma tarefa menor em relação as outras atividades 

para expressar os conhecimentos apreendidos, há os que o utilizam para relaxar ou descontrair 

os alunos, há os que valorizam o modelo a ser seguido, propondo desenhos de observação e 

outros que veem as crianças como gênios que exaltam a mais genuína expressão artística. 

Contudo, a pesquisadora entende que as docentes investigadas utilizam a tarefa de desenhar 

com a intenção de alcançarem caminhos que levem a expressão, desenvolvimento e 

aprendizagens, entendendo-a como atividade tão indispensável quanto as outras existentes em 

suas salas. 
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Mesmo sabendo que as docentes utilizam, com frequência, as produções dos alunos, 

buscou-se identificar também, quais são as concepções que elas têm a respeito dos desenhos 

prontos oferecidos para as crianças pintarem, sendo questionado: “qual o seu posicionamento 

em relação aos desenhos prontos utilizados nas salas de Educação Infantil? ” E elas apontaram: 

 

Em relação ao desenho pronto, dependendo de como é explorado torna-se 

proveitoso diante da situação e contexto que estiver inserido (PROFESSORA 

CÉU, 2017). 

 

Toda criança desenha e seu desenho evolui conforme seu desenvolvimento 

que pode ser observado através das fases. É através do desenho que a criança 

expressa suas vivências, o desenho pronto dificulta essa auto expressão, 

fazendo com que a mesma desenvolva a incapacidade de desenhar. O desenho 

livre é muito importante na educação infantil, pois ao realizar seu desenho a 

criança é levada a pensar sobre o mesmo, aguçando assim sua criatividade 

podendo aprender cada vez mais. Ao propor desenhos prontos para a criança 

o professor da educação infantil estará tolhendo toda imaginação criativa da 

mesma (PROFESSORA MAR, 2017). 

 

O desenho pronto também é um excelente recurso, desde que seja 

intencionalmente dirigido no sentido de provocar situações de aprendizagens 

(PROFESSORA SOL, 2017). 

 

Percebe-se na fala da professora Mar sua compreensão acerca dos desenhos prontos, 

quando aborda que este tipo de atividade dificulta a auto expressão, ocasionando a incapacidade 

de desenhar e o bloqueio da imaginação. O pensamento da professora vai ao encontro com o 

posicionamento de Rabello (2014, p. 28) “Os desenhos, que algumas vezes vi em escolas, que 

trazem para as crianças são desenhos prontos, mimeografados e neles a criança só tem de pintar, 

e com isso, inibi a criatividade, tolhe este fazer criativo e não traz benefícios algum à criança 

enquanto aprendizagem”. De tal modo a professora Mar destaca que o desenho livre aguça a 

criatividade e faz com que a criança pense sobre o seu próprio desenho, podendo aprender cada 

vez mais.  

As professoras Céu e Sol entendem que os desenhos prontos também podem ser 

proveitos e ocasionar situações de aprendizagens, dependendo do direcionamento que o docente 

tem ao propor aquela atividade. Como destaca Bédard (1998) que as linhas dos desenhos já 

grafadas, não obrigatoriamente limitam a imaginação e que algumas crianças preferem os 

desenhos prontos para colorir. Então, competirá ao professor decidir qual atividade utilizar 

dependendo dos seus objetivos. 

Se referindo aos desenhos prontos, durante o período da pesquisa pôde-se acompanhar 

o desenvolvimento de duas atividades nas quais foram utilizados esses modelos existentes. As 
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atividades ocorreram na sala da professora Sol em dias diferentes. Uma das situações 

observadas foi quando a professora narrou a história “Meninos de todas as cores”, de Luísa 

Ducla Soares, e fez a interpretação relacionando-a com as diferenças das pessoas, pois estava 

trabalhando o dia da consciência negra, em seguida, a educadora entregou desenhos prontos de 

bonecos para que as crianças pintassem com as cores que quisessem, depois ela deixou que os 

alunos recortassem os desenhos, colocassem seus nomes e por último ela colou em um cartaz 

os desenhos pintados,  como está exposto na figura abaixo. 

 

Figura 39: Meninos de todas as cores 

 
Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Assim, as crianças pintaram os bonecos solicitados pela docente, porém, se tivessem 

desenhado e pintado seus próprios bonecos, de acordo com as suas visões sobre as diferenças 

entre as pessoas, representariam os seres humanos com os quais convivem, ressaltando as suas 

diferentes características.   

Outra situação foi quando a professora Sol narrou a história “Fábula das cores”6 na qual 

apareceram várias cores, e a partir delas a professora trabalhou como assunto da aula a cor 

verde, através da mistura de tinta amarela e azul, resultando na tinta verde. Então, ela foi 

chamando cada aluno para vir pintar com a tinta as folhas de uma árvore que estava pronta.  

Após esta pintura a docente entregou os cadernos de desenhos para as crianças 

desenharem livremente tudo que fosse verde, ela demonstrou algumas figuras de coisas que são 

verdes, como por exemplo, o retângulo da bandeira do Brasil. Depois, pediu que as crianças 

escrevessem os nomes nas figuras, do jeito que cada uma soubesse e, por fim, pediu que 

                                                             
6 Não foi possível informar de qual autoria é esta história. 
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pintassem de verde suas ilustrações, como observa-se abaixo, na imagem de Ponto, 5 (cinco) 

anos, Pré II: 

 

Figura 40: O que pode ter a cor verde? 

 
Fonte: Dados construídos na pesquisa (2017). 

 

Na ilustração é possível averiguar que a criança faz a relação entre o grafismo dos 

desenhos e da escrita, facilitando a entrada ao universo da alfabetização, como assegura 

Mèredieu (2006), que a escrita e o desenho podem misturar-se ou confundir-se, a criança pode 

escrever um texto no seu desenho e o alfabeto transforma-se em um meio para as variações das 

formas, já que a escrita possibilita novas descobertas gráficas.  

A professora Sol, mesmo trabalhando com desenhos prontos, também ofereceu 

oportunidades para a livre expressão dos alunos por meio da criação. Entende-se que o desenho 

pronto pode possibilitar o alcance de determinados objetivos propostos pelos docentes, como 

por exemplo o aperfeiçoamento da pintura, a sequência de cores, o limite dos traços, colagem, 

recorte, dentre outros aspectos. Porém, a produção do desenho vai mais além, passa por todos 

esses aspectos e adentra ao universo da linguagem oral e escrita, da representação cotidiana, da 

expressão de modo individual e particular de cada criança, promovendo uma maior interação 

entre os colegas e professores e estimulando sempre o pensamento e a criatividade, para que os 

alunos sintam-se capazes e não ceifem as suas ideias de ilustração, buscando modelos prontos 

produzidos por outras pessoas. 

A pesquisa elucidou que, das 13 (treze) atividades desenvolvidas em sala de aula, 

durante os dias de observação, apenas duas dessas foram tarefas que utilizaram modelos prontos 

para pintura. Desse modo, o resultado principal encontrado nesta pesquisa de dissertação está 

direcionado ao fato de que os professores utilizarem, mais constantemente, no cotidiano da sala 



128 
 

 

de aula, a produção dos desenhos infantis, ao invés dos modelos já existentes, relacionados com 

as atividades didáticas docentes e oferecendo margem a problematização dos desenhos. 

Após analisar os dados encontrados na pesquisa, comparando as concepções dos 

docentes e as suas práticas pedagógicas e baseando-se nos estudos realizados sobre a temática 

pesquisada, constata-se que existe uma forte relação entre o que foi emitido pelas educadoras, 

por meio dos questionários, e o que foi observado no desenvolvimento de suas aulas, se 

referindo a relevância da produção infantil, ao uso do mesmo como instrumento pedagógico e 

com intencionalidade definida.  

Diante das análises, afirma-se que estimular a produção dos desenhos é melhor do que 

fornecer modelos prontos, e esse momento de criação se faz indispensável para a progressão 

das crianças diante dos aspectos motores, afetivos, cognitivos e sociais, embora as crianças 

também necessitem ter contato com desenhos já produzidos, em sala de aula. E, por fim, 

identifica-se que o desenho está em constante relação com os contextos histórico-culturais dos 

alunos, promovendo interação entre as pessoas que compõem a comunidade escolar. 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 
Fonte: Dados construídos na pesquisa, Linha, 4 anos, Pré I (2017). 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 
 

(TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES, 1983) 

 

Nessa pesquisa buscou-se investigar sobre as concepções e as práticas que os docentes 

têm acerca dos desenhos infantis, ressaltando como ocorre esse processo no nível de 

escolarização da Educação Infantil, focando na abordagem histórico-cultural presente nas 

atividades em sala de aula. Desse modo, o questionamento principal que pretendeu-se responder 

foi: “quais as concepções que os docentes têm acerca dos desenhos das crianças e como ocorre 

o trabalho pedagógico com esse instrumento nas salas de aula da Educação Infantil? ” 

Após analisar os dados construídos durante a pesquisa pôde-se concluir que as docentes 

investigadas valorizam as produções dos desenhos das próprias crianças, utilizando mais 

assiduamente a produção livre, pensada e criada pelos discentes, de modo planejado e com 

finalidade, do que os modelos prontos de desenhos, e também, compreendem a relevância da 

criação livre como atividade indispensável para a evolução das capacidades cognitivas, afetivas, 

motoras e sociais que são desenvolvidas no cotidiano da etapa da Educação Infantil.  

Nesse sentido, um dos objetivos almejados com esta investigação foi “Verificar as 

concepções que os docentes têm acerca da produção dos desenhos infantis” e, a partir das 

repostas fornecidas pelas professoras nos questionários, ressalta-se o grande valor do ato de 

desenhar, porquanto as mesmas entendem esta atividade como fundamental para o 

desenvolvimento das crianças nos mais variados aspectos, como o estímulo a coordenação 
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motora fina, a imaginação, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, como meio de 

expressão de pensamentos, sentimentos, ideias e do seu cotidiano. 

Fica evidenciado que a ilustração da criança não tem apenas a função de aperfeiçoar a 

coordenação motora fina dos alunos, mas ela é comunicação, criatividade, originalidade, 

compreensão dos contextos e entrada para o mundo da escrita, porquanto que os alunos 

garatujam e ilustram antes de escrever e, posteriormente, irão desenhar a escrita, através da 

grafia das letras, palavras e frases. 

Outro objetivo formulado para investigação foi “Observar como os professores 

organizam o processo de produção dos desenhos infantis em sala de aula”. Através das 

observações realizadas nas salas das professoras participantes da pesquisa pôde-se chegar ao 

resultado de que estas fazem uso frequente deste instrumento pedagógico, articulado a atividade 

didática docente, visto que, as mesmas preparam, antecipadamente, este momento de criação, 

de acordo com os seus objetivos e com diferentes estratégias, e acompanham todo o processo 

de construção das produções, não enfatizando apenas o produto final. 

  Ressalta-se que a problematização das gravuras produzidas é um estímulo para que a 

criança se sinta capaz e confiante diante do ato de produzir desenhos, mesmo que sejam feitos 

em cadernos de desenhos, a história desses desenhos pode ser explicitada e exposta para os 

colegas e a professora da turma. Entretanto, foi revelado que algumas das atividades propostas 

não tiveram essa oportunidade de narração e visualização, pois os desenhos foram produzidos 

e, em seguida, guardados. 

Versando sobre o ambiente para a realização das produções, deve-se propor um local 

agradável e organizado que motive as criações, nesse sentido a pesquisa identificou que todas 

as ilustrações aconteceram na própria sala de aula, mesmo a instituição dispondo de outros 

ambientes que podem ser utilizados para esta atividade. Com relação aos materiais, almeja-se 

que sejam diversificados e adequados a idade das crianças, para uma prática que chame atenção 

e envolva os alunos, durante as observações destacou-se o uso de alguns materiais que são 

disponibilizados pela instituição. 

Durante o processo investigativo pôde-se chegar a mais um resultado indispensável para 

o processo de construção dos desenhos, que foi a interação professor/aluno, isto é, o 

acompanhamento e o incentivo das docentes enquanto as crianças produziam suas ilustrações, 

uma vez que durante as aulas percebeu-se que as educadoras utilizam o momento de ilustração 

dos desenhos para orientar, observar e incentivar as criações dos alunos, deixando-os sempre à 

vontade para se expressarem.  
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O último objetivo proposto foi “Identificar se os professores oferecem, ou não, 

oportunidades para que os educandos demonstrem os seus contextos histórico-culturais por 

meio da produção dos desenhos e como ocorre esse processo”. Com base nas falas das 

professoras e durante as 12 aulas observadas para a construção dos dados, percebeu-se que 

algumas atividades solicitadas vão ao encontro das situações vivenciadas pelos alunos, para que 

as representem em seus desenhos. Foram realizadas outras atividades que, mesmo sem a 

intenção de trazer para o papel os contextos, acabam retratando algo do cotidiano dos alunos, 

quando os alunos associam aquela tarefa proposta de desenhar com o que está presente em seu 

meio social, cultural e histórico.  

Todavia, questiona-se algo que não se teve a oportunidade de analisar, diante das 

descobertas de determinadas situações histórico-culturais que podem influenciar no avanço dos 

alunos em sala de aula, como as docentes agiriam? O que fazer? 

Por meio desta pesquisa também foi possível identificar que, mesmo as docentes 

experienciando muitos anos como educadoras, entre 13 e 24 anos, elas se dedicam dentro das 

suas salas, a fim de construírem o processo de ensino e aprendizagem e utilizam os desenhos 

como meio de livre expressão.  

Todavia, mesmo fazendo usos das atividades de produção chegou-se à conclusão de que 

estas docentes não tiveram oportunidade de estudar sobre as linguagens da Arte e, dentre elas, 

o desenho infantil, seja na formação acadêmica ou continuada, ou em cursos de 

aperfeiçoamento, considerando que as mesmas afirmaram não possuir estudos acerca desta 

temática, apenas leituras particulares procuradas pelas próprias professoras. E atualmente, os 

cursos de licenciatura em pedagogia ou as formações continuadas abordam as linguagens da 

Arte e, mais especificamente, a atividade de produção de desenhos? 

Além de não terem contato com estudos teóricos sobre o tema, as professoras podem 

ainda não ter vivenciado experiências significativas com os desenhos, enquanto criança, como 

notou-se que uma das docentes investigadas afirma não ter tido experiências boas na sua 

infância com relação aos desenhos. Em determinadas situações, percebe-se adultos, que podem 

ser professores ou não, ressaltando que não sabem desenhar, pensamento que pode estar 

associado as suas experiências vividas com a produção do desenho ou a ideia de que existe um 

modo correto de ilustrar ou de trabalhar com essas criações em sala. Diante disto, os professores 

devem refletir, como foi a minha experiência com desenhos na infância? E como estou 

trabalhando essa experiência na vida de meus alunos? 

Deste modo, visto que o desenho está associado a diversos fatores que influenciam a 

evolução dos alunos dentro da sala de aula e de seu grupo social, surgem algumas lacunas no 
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desenrolar da análises que podem servir para futuras investigações acerca dos desdobramentos 

que perpassam pelos desenhos infantis, como: a formação docente dentro do viés das linguagens 

da Arte; a análise e interpretação dos desenhos das crianças; o desenho como precedente da 

escrita; a visão dos pais e alunos sobre o desenho; a problematização e exploração dos desenhos 

infantis diante dos colegas, professores e familiares. 

Ao final dessa pesquisa, conclui-se que o desenho infantil deve se fazer presente nas 

práticas dos docentes que lecionam nas salas de Educação Infantil como instrumento de 

aprendizagem, expressão e comunicação, pois o ato de desenhar cria situações de interação 

entre os próprios colegas e o professor, oportunizando o conhecimento dos contextos histórico-

culturais vivenciados dentro dos grupos sociais aos quais as crianças estão inseridas, ao mesmo 

tempo que permite o desenvolvimento dos discentes de modo prazeroso. Destaca-se também o 

imprescindível papel dos docentes ao utilizarem as produções das crianças em sala, desde o 

planejamento, em que irão determinar as metodologias adequadas para este processo de 

construção, até a mediação que fará com os alunos no momento da criação e explanação dos 

desenhos. 

Vale lembrar que, para a utilização do desenho de maneira produtiva nas turmas de 

creche e pré-escola, é essencial o aprofundamento dos estudos por parte dos docentes a respeito 

desta temática, envolvendo as fases que as crianças passam ao desenhar, os espaços preenchidos 

no papel, as cores utilizadas, os materiais e ambientes oferecidos para a construção das 

ilustrações, a fim de conhecerem e compreenderem todas as capacidades desenvolvidas através 

do ato de desenhar. 

Portanto, as contribuições dessa pesquisa baseiam-se no aprofundamento do debate e da 

reflexão sobre este tema para os profissionais do nível da Educação Infantil, tendo em vista que, 

com a realização e estudo dessa dissertação, os docentes poderão ampliar suas concepções e 

refletirem sobre possíveis melhorias em suas práticas pedagógicas, bem como, servirá de norte 

para novas pesquisas sobre os desenhos infantis. 

  



133 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AUGUSTO, Silvana de Oliveira. Ver depois de olhar: a formação do olhar dos professores 

para os desenhos de crianças. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2014. 

 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação no Brasil: Realidade hoje e expectativas futuras. 

Estudos Avançados, v. 3, n. 7, p. 170-182, dez. 1989. 

 

BARBOSA. Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1991. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BATTISTONI FILHO, Duílio. Pequenas histórias das artes no Brasil. 2. ed. Campinas, SP: 

Átomo, 2008. 

 

BÉDARD, Nicole. Como interpretar os desenhos das crianças. Trad. Maria Lucia de 

Carvalho Accacio. Canada: Isis, 1998. 

 

BEZERRA, Nivândia Maria. O olhar do professor sobre o desenho da criança pequena. 

2016. 28 f. TCC (Especialização em Psicopedagogia) – Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2016. 

 

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto, 1994. 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, 20 dez. 1996. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/ 

handle/id/529732/lei_de_diretrizesebases1ed.pdf. Acesso em: 23 de fevereiro de 2018. 

 

BRASIL. Presidência da República.  Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e 

Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Brasília, DF, 1971. Disponível 

em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 13 de março de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  

Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Volume 3). Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 

 

BRASIL.  Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2016. Disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. Acessado em: 25 mar. 2019. 

 

BRASIL. Presidência da República. Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016. Institui sobre 

as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, 2016. Disponível 

em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/reso510.pdf. Acesso em: 14 ago. 2017. 

 



134 
 

 

BUORO, Anamelia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. 2. ed. 

São Paulo: Educ / Fapesp / Cortez, 2003. 

 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 4. ed. São 

Paulo: Vozes, 2006. 

 

COSTA, Adalvo da Paixão Antonio. Desenho infantil: a representação do sentimento. UFES, 

ano II, n. 3, jun. 1996. Disponível em: https://docplayer.com.br/9280634-Desenho-infantil-a-

representacao-do-sentimento-1.html. Acesso em: 04 de agosto de 2017. 

 

COSTA, Maria da Conceição. Da vivência à elaboração: uma proposta de plano de ensino 

de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  2015. 302 f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2015. 

 

COUTINHO, Rejane. A formação de professores em Arte. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). 

Inquietações e mudanças no ensino da Arte. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

COX, Maureen. Desenho da criança. Tradução de Evandro Ferreira. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

 

CRECHE MUNICIPAL[...].  Projeto político pedagógico. Cajazeiras/PB: Secretaria 

Municipal de Educação, 2017. 

 

CRECHE MUNICIPAL[...]. Regimento interno. Cajazeiras/PB: Secretaria Municipal de 

Educação, 2017. 

 

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Por que arte-educação? 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 

1996. 

 

DUARTE, Thais Priscilla Papa Jerônimo. Aspectos Formativos da Criação Artística: uma 

análise das imagens de revista de Vik Muniz. SIGNUM: Estud. Ling., Londrina, n. 20/2, p. 

266-288, ago. 2017 

 

FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo; FUSARI, Maria F. de Resende e. Metodologia 

do ensino de arte. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

FERREIRA, Aurora. A criança e a arte: o dia a dia na sala de aula. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Wak Ed, 2008. 

 

FERRONATO, Caroline. O desenho nas práticas pedagógicas de educação infantil: um 

estudo de caso em uma escola pública de Curitiba. 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2014. 

 

FONTANA, Roselia; CRUZ, Maria Nazaré da. Psicologia e trabalho pedagógico. São 

Paulo: Atual, 1997. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 

2002. 

 



135 
 

 

GONZÁLEZ, Abel Gustavo Garay; MELLO, Maria Aparecida. Vigotsky e a teoria histórico-

cultural: bases conceituais Marxistas. Cadernos da Pedagogia, São Carlos, ano 7, v. 7, n. 14, 

p. 19-33, jan/jun. 2014. Disponível em: http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php 

/cp/article/view/621/237. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 

GRAÇA, Andreia de Sousa. A importância do desenho infantil no jardim de infância: 

perspectiva de pais e de educadoras de infância. 2015. 115 f. Relatório da Prática Profissional 

Supervisionada (Mestrado em Educação Pré-Escolar) - Instituto Politécnico de Lisboa, Escola 

Superior de Educação de Lisboa, Lisboa, 2015. 

GRUMAN, Marcelo. Caminhos da cidadania cultural: o ensino de artes no Brasil. Educar em 

revista, Curitiba: Editora UFPR, n. 45, p. 199-211, jul/set. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/er/n45/14.pdf. Acesso em: 08 jan. 2018. 

 

HANAUER, Fernanda. Riscos e rabiscos – o desenho na educação infantil. Revista de 

Educação do Ideau, Alto Uruguai, v. 6, n. 13, 2011. Disponível em: 

https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/149_1.pdf. Acesso em: 16 

mar. 2017. 

 

JUSTAMAND, Michel. et al. A arte rupestre em perspectiva histórica: uma história escrita 

nas rochas. Revista Arqueologia Pública, Campinas/SP, v. 11, n. 1, p. 130, jul. 2017. 

Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap/article/view/ 

8648451/16261. Acesso em: 31 jul. 2018. 

 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.  

 

LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da capacidade 

criadora. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

 

MACHADO, Chaiane Alexandre. Desenho e infância: considerações sobre o desenho da 

criança nas aulas de artes. 2017. 51 f. TCC (Graduação em Artes Visuais) - Universidade do 

Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2017. 

 

MATOS, Kelma Socorro Lopes de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 2. ed. 

Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002. 

 

MAZZAMATI, Suca Mattos. Ensino de desenho nos anos iniciais do ensino fundamental: 

reflexões e propostas metodológicas. São Paulo: Edições SM, 2012. 

 

MELO, Mariana Alves de. O desenho como prática pedagógica na educação infantil e o 

papel do professor como mediador desse recurso. 2014. 73 f. TCC (Graduação em 

Pedagogia) – Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

 

MÈREDIEU, Florence de. O Desenho Infantil. 11. ed. Trad. Álvaro Lorencini, Sandra M. 

Nitrini. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 



136 
 

 

MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do educador. 12. ed. 

São Paulo: Loyola, 2008. 

 

NASCIMENTO, Valcidéa. Olhando e Recriando. In: COLARES, Edite. et al. Ensino de arte 

educação. Fortaleza: Brasil Tropical, 2001. 

 

NATIVIDADE, Michelle Regina da; COUTINHO, Maria Chalfin; ZANELLA, Andréia 

Vieira. Desenho na pesquisa com crianças: análise na perspectiva histórico-cultural. 

Contextos Clínicos, v. 1, n. 1, jan/jun. 2008. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cclin/v1n1/v1n1a02.pdf. Acesso em: 20 dez. 2016. 

 

NOBRE, Zilvanir; MENDONÇA, Alice. O Ensino das Artes no Brasil: Teorias e Práticas. 

Revista Portuguesa de Educação Artística, v. 5, p. 97-104, 1 set.  2015. 

 

NOVAES, Ema Roseli de; NEVES, Lygia Helena Roussenq. A criança e o desenho infantil: a 

sensibilidade do educador mediante uma produção artística infantil. Revista de divulgação 

técnico-científica do ICPG, v. 2, n. 5, abr/jun. 2004. 

 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: 

Feevale, 2013. 

 

RABELLO, Nancy. O desenho infantil: entenda como a criança se comunica por meio de 

traços e cores. 2. ed. RJ: Wak Editora, 2014. 

 

RIZZI, Maria Christina de Souza. Caminhos Metodológicos. In: BARBOSA, Ana Mae 

(Org.). Inquietações e mudanças no ensino da Arte. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

ROSA, Nereide Schilaro Santa; SCALÉA, Neusa Schilaro. Arte-educação para professores: 

teorias e práticas na visitação escolar. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 2006. 

 

SASSO, Bruna Assem; MORAIS, Alessandra de. O egocentrismo infantil na perspectiva de 

Piaget e representações de professoras. Revista Eletronica de Psicologia e Epistemologia 

Genéticas, v. 5, n. 2, ago/dez. 2013. 

 

SELBACH, Simone (Supervisão geral). Arte e Didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 

SESTITO, Eloiza Amália Bergo; NEGRÃO, Sonia Maria Vieira; TERUYA, Teresa Kazuko. 

O ensino de arte na escola pública brasileira da racionalização aos sentidos. Dos sentidos à 

racionalização. In: VII Jornada do HISTEDBR, 2007, Campo Grande. Anais... Campo 

Grande, 2007. 

 

SILVA, Jackueline Marinho da. O olhar dos professores da educação infantil com relação 

ao desenho. 2015. 62 f. TCC (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

SOARES, Amanda Cavalcante. O desenho livre na educação infantil: prática pedagógica do 

professor. 2015. 48 f. TCC (Graduação em Pedagogia) – Faculdade de Educação, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 

 



137 
 

 

SOUZA, Alisson Silva. O desenho livre e os processos de criatividade e imaginação na 

educação infantil. 2018. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação) -  Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. 

 

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. A Formação Social da Mente. 4. ed. São Paulo: Livraria 

Martins Fontes, 2007.  

 

VYGOTSKY, Lev Semyonovich.  Pensamento e Linguagem. Edição eletrônica: Ed Ridendo 

Castigat Mores, 2001. 

 

WILSON, Brent. Mudando conceitos da criação artística: 500 anos de arte-educação para 

crianças. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/educação contemporânea: Consonâncias 

Internacionais. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

WILSON, Brent; WILSON, Marjorie. Uma visão iconoclasta das fontes de imagem nos 

desenhos de crianças. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte – Educação: leitura no subsolo. 

São Paulo: Cortez, 2008. 

  



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



139 
 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Do encantamento dos desenhos 

infantis ao trabalho docente: concepções e práticas” coordenada pela Profa. Dra. Maria da 

Conceição Costa e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: 

observação de aulas e aplicação de um questionário, cuja responsabilidade é de Márcia da Silva 

Gonçalves, discente do curso de Mestrado Acadêmico em Ensino do Campus Avançado “Profa. 

Maria Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. As 

informações coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e 

analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar as concepções e práticas dos docentes 

acerca dos desenhos na Educação Infantil em uma creche no município de Cajazeiras-Paraíba”. 

E como objetivos específicos: Verificar as concepções que os docentes têm acerca da produção 

dos desenhos infantis; Observar como as professoras organizam o processo de produção dos 

desenhos infantis em sala de aula; Identificar se os professores oferecem, ou não, oportunidades 

para que os educandos demonstrem os seus contextos histórico-culturais por meio da produção 

dos desenhos e como ocorre esse processo. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de ampliação e aprofundamento do debate 

e da reflexão sobre a relevância da prática do desenho infantil nas salas de aula para os 

professores das turmas de Educação Infantil. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto, sejam de ordem 

emocional, desconforto e vergonha, advindos de tal participação deverão não se efetivar, 

considerando que tenta-se: Garantir o anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde 

não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da 

pesquisa, apenas a discente Márcia da Silva Gonçalves aplicará o questionário e somente a 

discente e o pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a vontade para responder ao 

questionário da pesquisa. 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” - CAMEAM 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino 
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Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade da pesquisadora Márcia da 

Silva Gonçalves, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Márcia da Silva Gonçalves, 

da cidade de Cajazeiras-PB, tel. (83) 99339-6245, e-mail: marciadasg@hotmail.com. 

Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 

científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à 

disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste 

estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

 

Concordo em participar desta pesquisa “Do encantamento dos desenhos infantis ao trabalho 

docente: concepções e práticas”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) 

e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 

esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e 

o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Cajazeiras-PB, ______/_______/_______.  

 

 

            __________________________________________ 

                              Assinatura do Pesquisador 

 

 

             ___________________________________________ 

                             Assinatura do Participante 

 

Márcia da Silva Gonçalves (Aluna-pesquisadora) - Aluna do Curso de Mestrado Acadêmico 

em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado 

Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro 

Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN. Tel. (84) 3351.2560/3909. 

 

Profa. Dra. Maria da Conceição Costa (Orientadora da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no 

endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN. 

Tel. (84) 3351.2560/3909. 
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ANEXO B - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que estou ciente que meu/minha filho (a) participe da pesquisa “Do 

encantamento dos desenhos infantis ao trabalho docente: concepções e práticas”, orientado 

pela Profa. Dra. Maria da Conceição Costa e sob responsabilidade da pesquisadora Márcia 

da Silva Gonçalves, discente do curso de Mestrado Acadêmico em Ensino do Campus 

Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Quanto aos procedimentos serão coletados alguns desenhos produzidos pelo seu/sua 

filho (a) em sala de aula, onde os mesmos serão organizados, guardados e poderão ser utilizados 

como ilustração na pesquisa em questão. 

Para manter o sigilo e o respeito aos participantes da pesquisa, apenas a discente e a 

pesquisadora responsável poderão manusear os dados coletados, garantindo o 

anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do 

mesmo, mantendo sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que 

não será divulgado nenhum dado que identifique o participante.  

Dessa forma, concordo que meu/minha filho (a) 

_______________________________________________________________ participe, 

voluntariamente, da pesquisa e autorizo a publicação dos dados coletados provenientes da 

mesma. 

Cajazeiras-PB, _____/_____/_____. 

 

          ___________________________________________________ 

                             Assinatura do responsável pelo (a) aluno (a) 

 

           __________________________________________________ 

                                          Assinatura da pesquisadora 

 

Márcia da Silva Gonçalves (Aluna-pesquisadora) - Aluna do Curso de Mestrado Acadêmico 

em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado 

Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro 

Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN. 

Profa. Dra. Maria da Conceição Costa (Orientadora da Pesquisa – Pesquisadora 

Responsável) - Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia, no 

endereço Rodovia BR-405, km 153, Bairro Arizona, CEP- 599000-000, Pau dos Ferros – RN.  

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” - CAMEAM 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino 
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ANEXO C - Música Aquarela 

 

Aquarela 
    

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 

 

Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

  

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 

 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida 

De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar  

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 
 

Composição: Toquinho / Vinicius de Moraes  

  

Fonte da imagem: Dados construídos na pesquisa, Ponto, 5 anos, Pré II.  
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APÊNDICE A - Roteiro de Observação 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
Campus Avançado “Profa. Maria Elisa De Albuquerque Maia”-CAMEAM 

Departamento de Educação - DE 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGE 

Mestrado Acadêmico em Ensino 

Mestranda: Márcia da Silva Gonçalves 

Orientadora: Profa. Dra. Maria da Conceição Costa 

Projeto de Pesquisa: Concepções e práticas docentes acerca dos desenhos na Educação Infantil 

Série: ____________________________    Turno: ____________________________ 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

1. Observar se os professores têm consciência da relevância da prática do desenho infantil 

para o desenvolvimento motor, cognitivo, social, cultural e como instrumento de 

linguagem dos educandos; 

2. Observar se os professores fazem alguma explanação das vivências cotidianas dos 

educandos para que os mesmos expressem esses contextos histórico-culturais por meio 

dos desenhos; 

3. Observar se os professores permitem que os educandos desenhem livremente ou 

utilizam desenhos prontos para serem pintados; 

4. Observar se a produção artística dos desenhos feita pelas crianças parte inicialmente de 

alguma temática, promovida pelos professores em sala de aula, ou se é de livre 

expressão; 

5. Observar como os professores organizam todo o processo de produção dos desenhos;  

6. Observar quais são os materiais disponibilizados pelos professores para que os 

estudantes possam desenhar e em que ambientes ocorre essa produção; 

7. Observar se os professores estimulam seus educandos no momento das produções 

artísticas; 

8. Observar as atitudes dos professores com relação aos estudantes que se recusam a 

produzir seus desenhos; 

9. Observar como os professores agem durante a atividade de produção dos desenhos, se 

falam o que os alunos devem desenhar e de que cor devem pintar ou se deixam os 

discentes livres para desenharem e pintarem de acordo com seus desejos e gostos. 

10. Observar se os professores dão oportunidade para os estudantes falarem sobre os seus 

desenhos durante e/ou após a produção dos mesmos; 

11. Observar o que acontece com os desenhos produzidos pelas crianças após a realização 

dos mesmos. 
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APÊNDICE B - Questionário 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa De Albuquerque Maia” -CAMEAM 

Departamento de Ensino - DE 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - PPGE 

Mestrado Acadêmico em Ensino 

Mestranda: Márcia da Silva Gonçalves 

Orientadora: Profa. Dra. Maria da Conceição Costa 

Projeto de Pesquisa: Concepções e práticas docentes acerca dos desenhos na Educação Infantil 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Professor (a): __________________________________________________________ 

Idade: _____________________________ 

Formação Acadêmica: 

(   ) Normal em Nível Médio (Pedagógico) 

(   ) Graduação. Em quê? __________________________________________________ 

(   ) Especialização. Em quê? _______________________________________________ 

(   ) Mestrado. Em quê? ___________________________________________________ 

(   ) Doutorado. Em quê? __________________________________________________ 

(   ) Outro: _____________________________________________________________ 

Instituição de ensino: ____________________________________________________ 

Série: __________________________      Turno: ______________________________ 

Quantidade de alunos: ______________________________________ 

Tempo de atuação docente: __________________________________ 

Tempo de atuação na Educação Infantil: _______________________ 

 

1. Você já teve oportunidade de estudar sobre as linguagens da arte e dentre elas, o 

desenho? Onde ocorreu esse estudo? 

2. De acordo com as suas concepções acerca dos desenhos infantis, como você vê o ato de 

desenhar nessa etapa de ensino? 

3. Você costuma trabalhar com desenhos em sua turma? Quais são os seus objetivos ao 

trabalhar com os mesmos? 

4. As produções feitas pelas crianças são resultantes de quê? Em que momento da aula 

costuma solicitá-las? 

5. Quais estratégias você utiliza na sua sala de aula ao trabalhar com as produções dos 

desenhos infantis? 

6. Como você age durante o momento da produção dos desenhos feita pelas crianças? E 

qual a sua atitude em relação aos alunos que dizem não quererem e/ou não saberem 

desenhar? 

7. Quais materiais são disponibilizados para a produção dos desenhos? E em quais 

ambientes ocorre essa produção? 
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8. Após a realização da atividade de produção artística o que acontece com os desenhos 

feitos pelas crianças? 

9. Você adota alguma base teórica que fundamenta o seu trabalho com os desenhos na 

Educação Infantil? Se sim, qual/quais? 

10. O contexto histórico-cultural dos alunos é expressado através dos desenhos feitos por 

eles? Cite alguma situação em que esse fato aconteceu. 

11. Com qual frequência você utiliza a produção do desenho como atividade na sua sala de 

aula? Por quê? 

12. No cotidiano da sala de aula você utiliza mais as produções de desenhos dos alunos ou 

os desenhos prontos? Justifique. 

13.  Qual o seu posicionamento em relação aos desenhos prontos utilizados nas salas de 

Educação Infantil? 
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APÊNDICE C - Quadro de respostas dos sujeitos 

 

QUADRO DE RESPOSTAS DOS SUJEITOS 

 

  

CONCEPÇÕES SOBRE O DESENHO INFANTIL 

 

 De acordo com as suas concepções acerca dos desenhos infantis, como 

você vê o ato de desenhar nessa modalidade de ensino? 

Céu Vejo o ato de desenhar, a forma que muitas vezes dá oportunidade para a criança 

expressar seus sentimentos envolvendo diversos aspectos. 

 

Mar 

Acredito que todas as manifestações artísticas têm suas especificidades e trazem 

contribuições para educação. O desenho gráfico como sendo um meio de 

produção da criança tem grande importância pois retrata muita coisa do 

cotidiano da criança suas vivências, seus medos, alegrias e etc. 

 

Sol 

O desenho é uma das importantes atividades na educação infantil. O desenho 
demostra várias formas de expressão, tem um relevante papel no 

desenvolvimento da criança. 

 Você costuma trabalhar com desenhos em sua turma? Quais são os seus 

objetivos ao trabalhar com os mesmos? 

 

Céu 

Sim, trabalho bastante com desenho, pois estimula a imaginação, proporciona 

a leitura de mundo onde a criança está inserida, sem falar no estímulo do ato 

motor. 

Mar Sim. Um dos objetivos é que a criança possa manifestar sua expressividade de 

forma livre e original através do desenho. 

 

Sol 

Sim, propor obter informações, para avaliar, estimular a coordenação motora e 

a linguagem oral e escrita, para perceber o que a criança ajuíza sobre 

determinado assunto. 

 Você já teve oportunidade de estudar sobre as linguagens da arte e dentre 

elas, o desenho? Onde ocorreu esse estudo? 

 

Céu 

Ainda não tive oportunidade de estudar especificamente essas linguagens da 

arte, embora sempre procuro ler e pesquisar para manter-me atualizada sobre o 

assunto. 

Mar Não. Estudar sobre linguagens da arte e especificamente o desenho não, só li 

artigos em revistas pedagógicas sobre desenho infantil. 

Sol Não tive oportunidades. 

 Você adota alguma base teórica que fundamenta o seu trabalho com os 

desenhos na Educação Infantil? Se sim, qual/quais? 

 

Céu 

Como citei na primeira questão, sempre pesquiso e faço leituras sobre as 

linguagens da arte, principalmente no que se refere ao desenho infantil. Onde 

tenho como base Vygotsky, Henry Wallon, dentre outros. 

Mar Não. O meu trabalho é fundamentado no estudo e conhecimento das Fases do 

Desenvolvimento do desenho infantil. 

Sol Não. 

  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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 As produções feitas pelas crianças são resultantes de quê? Em que 

momento da aula costuma solicitá-las? 

 

Céu 

As produções são resultantes de assuntos abordados durante a aula. Momento 

esse que exploro histórias infantis, vídeos, músicas, poemas, gravuras, hora da 

novidade e imaginação. 

 

 

Mar 

Geralmente costumo pedir as produções em forma de desenho, como releitura 

de uma história infantil contada na sala ou quando realizamos aula passeio, 

desta forma costumo pedir as crianças que desenhem, pintem ou modelem o 

que mais lhe chamou atenção, depois exponho na sala para que elas possam 

apreciar. 

Sol As produções são resultados de uma discussão, geralmente são requisitadas 

como forma de avaliação. 

 Quais estratégias você utiliza na sua sala de aula ao trabalhar com as 

produções dos desenhos infantis? 

 

Céu 

Utilizo o desenho como uma ferramenta para livre expressão e 

autoconhecimento, melhorar suas habilidades motoras e muitas vezes sua forma 

de se expressar. 

 

Mar 

Na minha prática educativa sempre gosto de realizar produções com eles, pois 

minha experiência com desenhos na infância não foi lá muito boa. Hoje valorizo 

muito o desenho da criança pois posso observar quanto ela evoluiu através do 

desenho.  

Sol Utilizo a história, música e roda de conversa temática. 

 Como você age durante o momento da produção dos desenhos feita pelas 

crianças? E qual a sua atitude em relação aos alunos que dizem não 

quererem e/ou não saberem desenhar? 

 

Céu 

Na hora das produções, procuro que seja um momento prazeroso, mostrando 

interesse, passando segurança, enquanto estão produzindo. Com relação aos que 

não querem desenhar tento instigá-los para descobrir o motivo, já que pode ser 

por não ter entendido ou por insegurança. 

 

 

Mar 

Costumo estimular a criança a desenhar, pois o potencial criativo da criança é 

enorme e pode ser observado através do desenho. A orientação inicial para o 

desenho é coletiva, depois vou orientando individualmente, as intervenções 

feitas por mim se dá basicamente através da observação e da constatação dos 

elementos que o compõem procurando fazer com que a criança identifique e 

nomeie cada um deles, procurando ver também o que pode estar faltando, etc. 

Sol Procuro incentivar a produção do desenho, propondo que desenhe do seu jeito, 

pois quem não desenha não tem sobre o que falar para os colegas e professor. 

 Quais materiais são disponibilizados para a produção dos desenhos? E 

em quais ambientes ocorre essa produção? 

 

Céu 

Sempre tento disponibilizar materiais diferenciados como: tintas, canetas 

coloridas, giz de cera, pincéis, etc. Enquanto ao ambiente, quase sempre é na 

própria sala, sendo que procuro deixar o ambiente mais aconchegante e as 

crianças bem a vontade. 

 

Mar 

O ambiente geralmente é a sala de aula, em algumas comemorações é que 

realizamos oficinas de desenho e pintura no pátio da creche, os materiais 

disponibilizados são: folhas de papel ofício A4 brancas e coloridas, lápis 

grafite, giz de cera, lápis de cor, pincéis e tintas guache. 

Sol Materiais disponibilizados: caderno de desenho, folha de ofício, cartolinas, 

lápis de cor, tinta guache, lápis grafite, apenas na sala de aula.  
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 Após a realização da atividade de produção artística o que acontece com 

os desenhos feitos pelas crianças? 

 

Céu 

Após serem realizadas as produções, cada criança apresenta e fala sobre o que 

produziu. Depois exponho na sala para que eles tenham contato com todas 

produções. 

Mar São expostos em um varal na sala de aula, quando é resultado de oficinas ficam 

expostos em murais nas laterais do lado de fora das salas de aula, para que sejam 

apreciados também pelos pais. 

Sol Alguns desenhos são expostos na sala de aula, outros são recolhidos para 

construção do portfólio. Tem desenhos que ficam no caderno de desenho.  

 

 

 

 

A ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL QUE TRANSVERSALIZA 

AS PRÁTICAS E AS CONCEPÇÕES DOCENTES 

 

 O contexto histórico-cultural dos alunos é expressado através dos 

desenhos feitos por eles? Cite alguma situação em que esse fato 

aconteceu. 

 

Céu 

Através dos desenhos a criança expressa significados e informações 

significativas sobre a realidade histórico-cultural em que está inserida. Sempre 

tem a situação em que eles produzem com base em alguma atividade que realiza 

com a família. 

 

 

Mar 

Sim. Quando eles desenham suas vivências, certa vez pedi para eles 

desenharem a família e teve uma criança que se recusou a fazer não quis fazer 

de jeito nenhum, como foi logo no início do ano e eu não conhecia todos os 

alunos não insisti, depois fiquei sabendo que essa criança tinha sido abandonada 

pela família e morava em um abrigo para crianças com risco de vulnerabilidade.  

 

 

Sol 

Sim, em situações que compreende o desenho da família, alguns recusam 

desenhar, outras rejeitam desenhar algum membro da família, ou acrescenta 

pessoas que não pertencem membro da família, ou acrescenta pessoas que não 

pertencem ao seu grupo familiar. Quando são solicitados a desenha alguma 

temática, geralmente desenham personagens de desenhos animados. 

  

PRODUÇÃO DE DESENHOS VERSUS MODELOS JÁ EXISTENTES 

 

 No cotidiano da sala de aula você utiliza mais as produções de desenhos 

dos alunos ou os desenhos prontos? Justifique. 

 

Céu 

No cotidiano da sala de aula costumo utilizar com maior frequência o desenho 

feito pelas crianças, pois sua criatividade parece não ter limites é uma fase em 

que o lúdico está muito presente e seus desenhos tem o poder de revelar como 

ela enxerga o mundo. 

 

Mar 

Não vou mentir, já usei muito desenho pronto, mas com as leituras realizadas 

sobre a importância do desenho na Educação Infantil venho abandonando 

antigas concepções, principalmente em relação a aprendizagens significativas e 
acredito que o desenho precisa estimular a capacidade criadora da criança 

através de um ambiente significativo, lúdico que possa favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades artística. 

 

Sol 

Utilizo mais as produções de desenhos dos alunos, acredito que as produções 

realizadas pelas crianças possibilita acompanha a evolução do desenho, logo 

permite analisar outros aspectos como o aluno explora o espaço do papel, como 

pega o lápis e se identifica o que foi desenhado. 
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 Com qual frequência você utiliza a produção do desenho como atividade 

na sua sala de aula? Por quê? 

 

Céu 

Na minha sala uso constantemente o desenho. Porque contribui tanto na 

construção da linguagem como na construção do pensamento. Através dele a 

criança comunica a leitura de imagens. 

Mar Diariamente realizo a contação de histórias e peço que eles livremente 

desenhem os personagens, as situações, só assim posso acompanhar a evolução 

do desenho de cada um. 

Sol Muitas vezes, pois a importância que o desenho tem no desenvolvimento da 

criança é inquestionável. 

 Qual o seu posicionamento em relação aos desenhos prontos utilizados nas 

salas de Educação Infantil? 

Céu Em relação ao desenho pronto, dependendo de como é explorado torna-se 

proveitoso diante da situação e contexto que estiver inserido. 

 

 

Mar 

Toda criança desenha e seu desenho evolui conforme seu desenvolvimento que 

pode ser observado através das fases. É através do desenho que a criança 

expressa suas vivências, o desenho pronto dificulta essa auto expressão, 

fazendo com que a mesma desenvolva a incapacidade de desenhar. O desenho 

livre é muito importante na educação infantil, pois ao realizar seu desenho a 

criança é levada a pensar sobre o mesmo, aguçando assim sua criatividade 

podendo aprender cada vez mais. Ao propor desenhos prontos para a criança o 

professor da educação infantil estará tolhendo toda imaginação criativa da 

mesma.  

Sol O desenho pronto também é um excelente recurso, desde que seja 

intencionalmente dirigido no sentido de provocar situações de aprendizagens. 

 


