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RESUMO 

 

“Do desenho à palavra: descobrindo os caminhos da alfabetização” é o 

título da monografia que teve como objetivo geral mostrar que o desenho é o 

primeiro passo para a alfabetização. Ela foi realizada através de pesquisa 

bibliográfica e de investigação qualitativa com coleta de ilustrações – desenhos 

de crianças – de diferentes faixas etárias em diversas escolas de educação 

básica: A análise dos desenhos permitiu observar a evolução gráfica infantil e 

compreender que o desenho contribui para a alfabetização uma vez que ele 

surge antes da escrita. Portanto quando a criança desenha e atribui significado, 

está efetivamente fazendo uma atividade investigativa sobre a escrita que a 

ajudará a evoluir gradativamente em sua aprendizagem. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e de 

investigação qualitativa com coleta de ilustrações – desenhos de crianças – de 

diferentes faixas etárias em diversas escolas de educação básica.  

 Seguem algumas obras a serem utilizadas nesse estudo: 

 

Derdyk, E. Formas de pensar o desenho. Desenvolvimento do Grafismo 

Infantil. 3º Ed. São Paulo: Spione, 2003. 

 

Ferreira, Sueli. Imaginação e linguagem no desenho da criança. São Paulo: 

Papirus, 2003. 

 

Ferreiro, Emília e Teberosky, Ana. Psicogênese da Língua escrita. Artmed, 

1999. 

 

Meredieu, Florence de. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 2006.  

 
 
 
 



 

 

7 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                     

 

Capítulo I  

O DESENHO INFANTIL                                                                              

 

1.1 Breve histórico do Desenho Infantil                                                                            

1.2 A produção gráfica da criança                                                                                     

1.3  O desenho na Educação Infantil 

 

Capítulo II  

DESENHO E ALFABETIZAÇÃO                                                               

 

2.1 O desenho e o desenvolvimento cognitivo                                                                   

2.2 Desenvolvimento gráfico da criança                                                                            

 

 

Capítulo III  

A UTILIZAÇÃO DE UM CÓDIGO                                                            

 

3.1 Condicionamento da criança pelo meio: papel da escola                                          

3.2 Influência dos meios de comunicação de massa                                                         

3.3 A criança como testemunha de sua época                                                                   

3.4  A produção artística da criança do século XXI 

 

CONCLUSÃO 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ÍNDICE                                                                                                                     

 

 



 

 

8 

INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema deste trabalho monográfico foi motivada pela pratica 

docente com crianças na fase de Educação Infantil (0 a 6 anos), interesse por 

suas produções artísticas (desenhos) e evolução até a fase da alfabetização. 

Durante a realização do Curso de especialização em Educação infantil pude 

verificar através de meus estudos que a arte pode contribuir para o 

desenvolvimento da motricidade, da criatividade, do senso critico, da 

imaginação, e da sensibilidade da criança. Assim, aprofundei meu estudo e 

procurei relacionar o processo de alfabetização, que faz parte do meu trabalho 

diário como educadora, com o processo do conhecimento da arte pela criança 

e pude perceber que ao mergulhar nesse oceano plástico infantil pode 

enriquecer o meu olhar de educadora e compreender melhor o 

desenvolvimento dos alunos, pois no momento em que a criança cria, ela 

mostra o que pensa, o que sente e como vê o mundo a sua volta. A criança 

desenha para deixar a sua marca e é através dessa expressão livre que ela 

registra seus gestos, pensamentos e modo de ver o mundo. Com isso a criança 

estará construindo conhecimento, desenvolvendo sua criatividade, senso crítico 

e melhorando sua motricidade. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo abordar as contribuições das 

Artes Visuais para a aprendizagem da criança através do estudo do desenho 

infantil como potencializador do processo criativo, imaginativo e motor da 

criança. A arte além de desenvolver a percepção e a imaginação da criança, 

ela também facilita o desenvolvimento psicomotor e aumenta a discriminação 

visual; que são recursos essenciais no processo de alfabetização. 

No que diz respeito à metodologia trata-se inicialmente de uma pesquisa 

bibliográfica centrada na análise de obras de autores que apresentam 

importantes estudos sobre o desenho infantil e suas diferentes abordagens 

teóricas sobre o processo artístico da criança. 

Em um segundo momento realizaremos uma investigação qualitativa 

através da coleta de dados em forma de imagens, junto a crianças de idades 

variadas para ilustrar as varias etapas do grafismo infantil e as diversas 
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influências que os desenhos infantis podem refletir quanto ao condicionamento 

da criança pelo meio. 

Portanto, no primeiro capítulo será abordado o surgimento do desenho 

na história da humanidade, mostrando sua importância na expressão, 

comunicação e evolução dos seres humanos. Revelando o desenho como 

matriz da expressão visual e revelação da realidade. Apresentaremos também 

o desenvolvimento histórico e cultural do desenho infantil e abordaremos o 

desenho infantil como modo de expressão próprio da criança, pois é por meio 

do desenho que a criança cria e recria, individualmente, formas expressivas 

integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. 

O capítulo seguinte será dedicado a estética do desenho infantil, 

mostrando a evolução da criança desde o momento em que inicia seus 

“rabiscos” até chegar na cena completa. Mostraremos também a importância 

do desenho no desenvolvimento cognitivo das crianças e sua relevância na 

alfabetização. 

No último capítulo, apresentaremos desenhos feitos por diversas 

crianças, mostrando algumas das influências que os desenhos infantis podem 

receber durante o seu processo de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO I 

O DESENHO INFANTIL 

 

O desenho é um pedacinho da 

alma da criança deitado sobre o papel. 

                                                       Claparéde                                                     
 

 

Ao percorrermos os caminhos do desenho na história do homem, 

perceberemos uma carga de significação mais ampla do que um simples 

manejo de lápis sobre um papel em branco. Desenhar é uma necessidade 

natural de expressão representativa. 

Uma das primeiras referências da existência humana na Terra 

aparece nas imagens desenhadas nas cavernas. Nesse sentido podemos dizer 

que o desenho está presente no mundo desde que o homem é homem. De 

acordo com Buoro (1998), para construir imagens, o homem não só deve ter 

sensibilidade para o fenômeno, mas necessita de memória e capacidade de 

tomar decisões. 

Até mesmo no caso das imagens nas cavernas, estas já são 

imagens transformadas a partir de um olhar com certo domínio do espaço e do 

tempo. E contém importantes revelações da luta do homem em manifestar sua 

evolução. Segundo Derdyk (2003), o desenho uma língua tão antiga e tão 

permanente, escapando da polêmica entre o que é novo e o que é velho... 

Seja no significado que o desenho assumiu para o homem das 

cavernas, seja na função que o desenho exerce hoje, ele reclama a sua 

autonomia e sua capacidade de abrangência como um meio de comunicação, 

expressão e conhecimento. 

Todo homem desenha. Desde pequenos temos a necessidade de 

registrar nossos gestos sentimentos, pensamentos e a visão que temos do 

mundo. Desenhar é uma atividade integradora entre o ver, pensar e fazer. Ao 

desenhar, a criança expressa os seus pensamentos, sentimentos e mostra o 

conhecimento do seu meio. O desenho é para a criança um campo imaginário 

em que ela poderá desenvolver a imaginação criadora. Derdyk (2003), afirma 
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que a criança em um determinado momento, percebe que tudo que está 

depositado no papel partiu dela. Não foi dado, foi inventado por ela mesma. 

A criança pinta e desenha o que sente ou sabe que existe. Ela é 

capaz de traduzir o mundo para o desenho. Ela reflete continuamente suas 

impressões do meio circundante e sua compreensão do real fazendo a inter-

relação dessas impressões com as coisas percebidas e podem-se relacionar, 

ou não, como posterior representação. 

“A criança está atenta e aberta às experiências 

e ao mundo, sem medo dos riscos, por isso arrisca-

se... Vive intensamente. E vai construindo assim, frente 

aos objetos, às pessoas e ao mundo, suas percepções 

iniciais que influenciarão toda a sua subseqüente 

compreensão de mundo”. (MARTINS, 1998). 

O desenho é uma forma que a criança tem de estar todo o tempo se 

relacionando e interagindo diretamente com o seu entorno. 

 

 

 

1.1  Breve histórico do desenho infantil 

 

O verdadeiro limite do desenho não 

implica de forma alguma o limite do papel, nem 

mesmo pressupondo margens. 

                                             Mario de Andrade 

 

 

Os primeiros estudos sobre o desenho infantil iniciam-se com a 

Psicologia Experimental e datam do final do século XIX, quando os estudos 

diversificaram-se rapidamente e disciplinas como a Pedagogia, a Psicologia, a 

Sociologia e a Estética foram beneficiadas. Depois da influencia do 

pensamento pedagógico de Rosseau que não vê mais a criança como um 

adulto em miniatura, o desenho foi introduzido na Psicologia. Os estudos 

prosseguiram e o desenho infantil ganhou “sentido estético”, sendo comparado 

aos grandes mestres da arte. Os sociólogos, compararam os desenhos infantis 
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entre diversos países, mostrando as diversidades de repertórios gráficos da 

criança influenciados pelas diferentes culturas. ( MERIDIEU, 2006) 

Os estudos sobre os desenhos infantis beneficiaram da contribuição 

da Psicologia infantil de Piaget, no sentido da elucidação dos mecanismos da 

expressão infantil gráfica, plástica, gestual e musical. Até hoje a produção 

gráfica infantil encontra uma ênfase acentuada na caracterização do desenho 

como uma atividade natural e espontânea, dividida em etapas que seguem 

uma seqüência universal. 

 

 

 

1.2  A produção gráfica da criança 

 

O desenho e toda atividade artística da 

criança são partes de seu desenvolvimento mental 

e do processo de amadurecimento. 

                                                                                        Enciclopédia Infantil 

 

 

O modelo maturacionista, que privilegia uma visão de criança 

enquanto indivíduo isolado de um contexto mais amplo e focaliza o desenho 

enquanto produto, choca-se com a perspectiva histórico cultural, que aborda a 

construção do homem enquanto tal no plano da intersubjetividade. Nessa ótica, 

as relações interpessoais, que são a base do desenvolvimento, têm que 

fundamentar também a análise da atividade gráfica. E é justamente nas 

formulações gerais de Vygotsky (1988) para uma teoria histórico-cultural que 

podemos encontrar novos elementos para a superação das concepções sobre 

desenho até hoje predominantes. 

Segundo Vygotsky (1988), para que o homem possa atingir o nível 

superior da reflexão, do conhecimento abstrato do mundo, ele começa com as 

interações cotidianas, desde as atividades práticas da criança até alcançar a 

formulação dos conceitos. Para o autor, a relação entre o sujeito que conhece 

e o mundo conhecido, não é direta, mas se faz por mediação dos sistemas 
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simbólicos. Ele analisa os fenômenos da linguagem e do pensamento, 

procurando compreende-los como a internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas. 

Além de Vygotsky, também são importantes para o estudo do 

grafismo infantil as abordagens de Luquet, Piaget, V. Lowenfeld, Herbert Read, 

Arno Stern, R. Arnheim, F. Meredieu, Rhoda Kellog, entre outros. Eles também 

procuram explicar o processo artístico da criança e deixam como contribuições 

outros posicionamentos que vêm influenciando o ensino de arte. São teorias 

mais centradas na individualidade do desenvolvimento das potencialidades 

expressivas, cognitivas e perceptivas.  

Para as teorias que valorizam a auto-expressão da criança, a arte 

não pode ser ensinada, pois a expressividade infantil tem uma correspondência 

com a evolução física, psicológica e cognitiva. Os autores desta teoria, 

Lowenfeld (1947), Read (1943) e Kellog (1969) consideram o professor como 

um estimulador, um guia que deve ajudar a criança a expressar-se. O ambiente 

da atividade deve ser estimulante e desafiador. O desenho é visto por estes 

autores como uma das formas de expressão da criança que se desenvolve em 

etapas de complexidade crescente e igual em todas elas. As diferenças 

encontradas nos desenhos são atribuídas aos aspectos sociais, ambientais e 

psicológicos individuais. No caso de Read, a produção da criança é comparada 

com os tipos psicológicos de Carl Jung que estabelece duas funções básicas 

na psique humana: a introvertida e a extrovertida e também encontra quatro 

mecanismo psíquicos: sentimento, sensação, pensamento e intuição. 

Fundamentados em posicionamentos humanísticos, os autores 

preocupados com a auto-expressão consideram como função da arte na escola 

“possibilitar a atividade criadora, mas entendida de forma ampla, ou seja, a arte 

enquanto processo criador”. 

Para as teorias com base na cognição artística da criança, 

consideram o desenho infantil como resultado da compreensão que a criança 

tem do mundo e das expressões do seu desenvolvimento intelectual. Daí a 

idéia que a criança, como sujeito ativo, desenha o que sabe, o que pensa o que 

ela conhece de si própria e do mundo ao seu redor, e não apenas o que ela vê. 
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De acordo com Luquet (1913) e Piaget (1955) a criança vai desenvolvendo 

conceitos à medida que vai crescendo e adquirindo novas experiências. 

Para as teorias perceptuais o desenho infantil é visto como uma 

ordenação e construção com elementos gráficos, ou seja, é possível 

acompanhar-se o desenvolvimento gráfico das crianças desde os primeiros 

momentos, embora às construções sejam consideradas mais sensório-motoras 

do que representativas. Para Arnheim (1980), que traz uma grande 

contribuição para as teorias perceptuais, a criança aprende as estruturas 

globais das coisas, e ela desenha o que vê, o que é percebido, não tendo como 

objetivo representá-las. Para ele, não existe uma relação fixa entre idade e o 

estágio dos seus desenhos.  

Embora estas teorias se encaminhem diferentemente para explicar a 

trajetória da produção plástica infantil, elas são importantes, tanto pelo caráter 

histórico das abordagens, como pelo significado da produção de conhecimento 

pela criança. Os pontos em comum importantes que encontramos nestas 

teorias são: o surgimento e a valorização da expressão gráfica e comunicação 

na criança. O conjunto destas abordagens nos mostra que a ação de desenhar 

pode ser sintetizada nos aspectos motor, perceptivo e de representação. 

 

1.3  O desenho na Educação Infantil 

 

Nunca consigo aprender 
coisa alguma dos adultos. Quando 
quero aprender algo novo tenho de 
me misturar com as crianças.  
                                   Martin Buber 

 

 

A Educação Infantil é uma fase onde o lúdico é muito presente e a 

criatividade das crianças parecem não ter limites. O simples ato de desenhar 

possui um papel muito importante no desenvolvimento da criança, além de 

poder revelar a forma como ela enxerga o mundo. É assim que, por meio do 

desenho, a criança cria e recria individualmente formas expressivas, integrando 

percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. 
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O desenho é uma das principais atividades na educação infantil, ele 

revela uma forma de se expressar e contribui em vários aspectos, entre eles: 

coordenação motora, visão, movimentos das mãos, organização do 

pensamento, construção das noções espaciais e outros aspectos cognitivos 

muito importantes para a alfabetização. 

            O desenho como possibilidade de brincar, de falar, de registrar, marca o 

desenvolvimento da infância. A criança se expressa por meio do desenho e 

também oferece evidências sobre o seu desenvolvimento geral, emocional, 

intelectual, perceptivo e motor. O desenho é um dos meios com que a criança 

se comunica com o outro e com o meio em que vive, é uma forma de expressar 

seus sentimentos e percepção de mundo. 

Crianças na Educação Infantil adoram desenhar. Traçam círculos 

imaginários com canudinhos, usam o dedo para rabiscar o vidro embaçado do 

carro, fazem cenários na areia. Quando têm acesso ao lápis, giz ou hidrocor 

então, é uma festa. O desenho é uma das formas de expressarem o que 

sentem e pensam sobre si mesmas e o mundo. "Elas passam a entender 

melhor suas emoções e a mostrar suas interpretações. Além disso, descobrem 

que é possível inventar e fantasiar.  

No cotidiano da escola vemos o quanto o desenho tem uma importância 

no aprendizado de nossas crianças, elas se fazem e refazem, inventam e 

reiventam, criam e recriam, crescem com espontaneidade, pois se sentem 

seguras ao se expressarem a partir de seu olhar, sua vivência e experiência.  

Desenhar é uma pratica natural e indispensável à vida das crianças 

nessa faixa etária, em todas as culturas e desde os tempos remotos. Por isso o 

desenho infantil se destaca como uma linguagem gráfica de extrema 

importância no desenvolvimento de uma criança, bem como meio de 

representação expressiva, criadora e imaginária. 

As manifestações artísticas, por meio do desenho, iniciadas nos 

primeiros anos de vida fazem parte de um processo de representação, onde a 

criança comunica e expressa seus pensamentos e sentimentos do mundo que 

o rodeia. 
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Os traços deixados pelas crianças em diversas superfícies são formas 

de expressão dos pensamentos desses pequenos e também envolve aspectos 

cognitivos, na medida em que esses traços dão forma ao pensamento que leva 

ao conhecimento e evoluem conforme a criança se desenvolve. 

O desenho é uma das formas de expressão gráfica que se inicia antes 

mesmo da criança dominar a escrita, e é para ela uma linguagem, assim como 

os gestos e a fala.  Portanto o desenho pode ser considerado como um signo, 

que deixa pistas através da linguagem gráfica. 

De acordo com as ideias apontadas no Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (Brasil, 1998), o desenho como linguagem indica signos 

históricos e sociais que possibilita ao homem significar o seu mundo.  

Sendo assim, destacamos a educação Infantil como um espaço que 

promove a apropriação de diversas linguagens e manifestações expressivas, 

dentre elas, o desenvolvimento do desenho como forma de expressão, criação 

e significação do mundo da criança. 

As crianças não aprendem a ler e a escrever apenas porque vêem 

pessoas lendo e escrevendo, mas porque elaboram e transformam as 

informações que encontram em seu meio.  

“Se a escrita é concebida como um código de 

transcrição, sua aprendizagem é concebida como 

aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida 

como um sistema de representação, sua 

aprendizagem se converte em apropriação de um 

novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma 

aprendizagem conceitual.” (FERREIRO, 1984, p.6) 

Esta prática tem haver com as concepções descritas existentes na 

escola. A escrita pode ser vista como a transcrição de um código ou como a 

apropriação de um sistema de representações. A escolha de uma concepção 

ou outra muda o modo de como a criança aprende a leitura e a escrita. 

Ferreiro afirma que a criança constrói o seu conhecimento sobre a língua 

escrita na interação como o objeto e que alfabetizar é um processo de 
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conquista que a criança faz em direção ao conhecimento da escrita, buscando 

compreender a natureza do seu sistema. Portanto, se ler não é apenas 

decodificar e escrever não é copiar, quando a criança estiver desenhando ou 

escrevendo estará expressando as suas ideias a respeito do sistema de 

representação utilizado.  

É na Educação Infantil que as crianças começam a distinguir desenhos 

da escrita. Está distinção permite que vejam desenhos e escrita como objetos 

substitutos com naturezas e funções diferentes, pois o desenho passa a 

representar a forma dos objetos e a escrita, o nome deles. A escrita se torna 

um sistema representativo e sua conquista transcende o aspecto motor e a 

percepção de letras. A partir deste momento, a criança começa a construir 

hipóteses sobre a escrita.  

  Muitos professores da Educação Infantil afirmam que não podem 

perder tempo com os desenhos das crianças, pois há muitos conteúdos a 

serem desenvolvidos. Analisando-se as relações acima expostas, pode-se 

constatar que, na realidade, é exatamente o oposto, pois ao desenhar, a 

criança está se desenvolvendo e aprendendo a representar graficamente suas 

experiências e para chegar a escrita, são poucos passos a serem dados. 
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CAPÍTULO II 

DESENHO E ALFABETIZAÇÃO 

 
 

O desenho é um texto que não pode ser 

reduzido a palavras segmentadas. 

                                                Miriam Martins 
 

 

Os primeiros anos de vida são, provavelmente, os mais decisivos no 

desenvolvimento da criança. Durante esse período inicial, ela começa a 

estabelecer padrões de aprendizagem, que terá reflexos em sua vida inteira. A 

arte pode contribuir imensamente para esse desenvolvimento, pois é na 

interação entre a criança e o seu meio que se inicia a aprendizagem. Segundo 

Ana Mae Barbosa (2005), se a arte não fosse importante não existiria desde o 

tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de menosprezo. 

  Lowenfeld (1977), diz que embora a criança se exprima vocalmente 

muito cedo, seu primeiro registro permanente assume, com freqüência, a forma 

de garatuja. Esse primeiro rabisco é um importante passo no seu 

desenvolvimento, pois é o início da expressão que a conduzirá não só ao 

desenho, mas também à palavra escrita. 

 De acordo com Derdyk (2003), a garatuja não é simplesmente uma 

atividade sensório-motora, descomprometida e ininteligível. Atrás desta 

aparente “inutilidade” contida no ato de rabiscar estão latentes segredos 

existenciais, confidências emotivas, necessidades de comunicação. 

 Mário de Andrade diz em Derdyk (2003), que temos dados positivos para 

saber que, de fato, foi do desenho que nasceu a escrita dos hieróglifos. E 

Derdyk (2003) afirma que hoje cada rabisco, cada cor, cada mancha, cada 

elemento quer dizer alguma coisa compreensível. Podemos afirmar com isso 

que o desenho proporcionou e continua proporcionando o surgimento da 

escrita. 

 A escrita também se oferece como desenho para a criança. De acordo 

com Meredieu (2006), parte atraente do universo adulto, dotada de prestígio 

por ser secreta, a escrita exerce uma verdadeira fascinação sobre a criança. 
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Muito cedo ela tenta imitar a escrita dos adultos. Geralmente, é entre os três e 

quatro anos que a criança produz essa escrita fictícia, traçada em forma de 

dentes de serra, e carregada para ela de uma fabulosa polissemia. É o 

nascimento e apropriação de um texto que se tornará escrita com signos, em 

um caminho aprofundado pelos estudos de Emília Ferrero. 

 Segundo Ferrero (1999), a criança supõe que a escrita é outra forma de 

desenhar ou de representar coisas e usa desenhos, garatujas e rabiscos para 

escrever. Essa é uma etapa que Emília Ferrero denomina de pré-silábica, onde 

a criança está iniciando sua alfabetização. Ela afirma que todas as crianças 

vão evoluindo desde a fase pré-silábica, na qual ainda não há intenção de 

representar através da escrita os aspectos sonoros da fala, até chegar ao nível 

alfabético, aquele no qual a criança associa sons falados a letras escritas. 

 Dessa forma quando a criança desenha ou faz traços contínuos no papel 

e atribui-lhes significado, ela está escrevendo, ou seja, para Emília Ferrero a 

criança está fazendo uma atividade investigativa sobre a escrita, que será 

importante para que ela possa evoluir gradativamente em sua alfabetização. 

 De acordo com Ana Mae Barbosa (2005), não se alfabetiza fazendo 

apenas as crianças juntarem letras. A criança comunica-se não só por meio de 

palavras, mas também de sons, gestos, ações e desenhos. Por isso a 

alfabetização não se limita à leitura e à escrita, ela se estende a todos os níveis 

de vida social. Para que esse processo se dê com eficácia, é preciso entender 

que aprender inclui prazer. Aprende-se mais e melhor com a troca de 

informações e experiências; não basta só memorizar, é fundamental exercitar a 

imaginação criativa.  

 

 

2.1  O desenho e o desenvolvimento cognitivo 

 
O desenho não reproduz as coisas, 

mas traduz a visão que delas se tem. 
                                                   
                                                   Pierre Francastel 

 

  

 O desenho é uma atividade espontânea à qual a criança se dedica com 

mais freqüência. Em cada produção gráfica fica expressa, sem reservas, a 
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marca do seu autor. É inevitável: em algum momento toda criança pede papel 

e lápis para desenhar. O resultado pode variar de rabiscos, bolinhas e 

manchas disformes até as formas mais definidas como figura humana, 

casinhas, árvores... O desenho surge antes da escrita e se constitui numa 

forma de expressão bastante espontânea da criança. 

 Segundo Derdyk (2003), a criança está integralmente presente em tudo 

que faz. Existe um pensar por trás do seu fazer. Ela diz que o desenho também 

é manifestação da inteligência. A criança vive a inventar explicações, hipóteses 

e teorias para compreender a realidade. Ela constrói suas hipóteses e 

desenvolve a sua capacidade intelectiva e projetiva, principalmente quando 

existem possibilidades e condições físicas, emocionais e intelectuais para 

elaborar estas “teorias” sob forma de atividades expressivas. 

  Expressar-se através do desenho é colocar o mundo no papel com toda 

a emoção do momento. Através do desenho, a criança desenvolve noções de 

espaço, tempo, quantidade, seqüência, apropriando-se do próprio 

conhecimento, que é construído respeitando seu próprio ritmo. 

 Lowenfeld (1997), afirma que o desenvolvimento cognitivo é geralmente 

apreciado na compreensão gradativa que a criança tem de si própria e do seu 

meio. O conhecimento, que está ativamente à disposição da criança, quando 

desenha, demonstra seu nível intelectual. À medida que a criança cresce, 

mudam os detalhes e a conscientização do seu meio. Ele diz, também, que é 

importante que se possa manter um equilíbrio apropriado entre a evolução 

emocional e cognitiva. E a arte pode desempenhar essa função, através de 

motivações adequadas. 

 Quando a criança se sentir madura, usará com mais facilidade os 

símbolos gráficos com os quais já vem tendo contato nas ruas, nos ônibus, nas 

propagandas que ela vê todos os dias e também na escola onde os usa 

formalmente. Aprende, também, a função social da escrita, pois sua 

comunicação, feita através de desenho, pode ser compreendida por outras 

pessoas antes que ela aprenda a usar a escrita convencional para se 

comunicar. 

 De acordo com Ferrero (1999), aprendemos a ler lendo, a escrever 

escrevendo, e como afirma Jean Piaget, quando aprendemos algo novo, temos 
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que recorrer ao que já sabemos, assim faz a criança apropria-se do desenho 

como forma de representação gráfica. Para a criança, a escrita é como 

desenhar letras e construir palavras com elas. Segundo Pignatari (aput Derdyk, 

2003), o ato de desenhar envolve um raciocínio que liga aquilo que se acaba 

de aprender com o conhecimento já adquirido, de tal modo que, dessa forma, 

aprendemos o que antes era desconhecido. 

 

 A criança estabelece um vínculo existencial profundo com o desenho ou com 

qualquer outro ato criativo. Daí a necessidade de recolocarmos o 

desenvolvimento da linguagem gráfica, ou de qualquer outra manifestação 

expressiva, sob o signo da experiência e da vivência permanente. 

 

2.2  Desenvolvimento gráfico da criança 

 
Compreender a trajetória expressiva da 

criança é uma tarefa instigante. 
                     Martins, Picosque e Guerra 

 
Desenhar é uma necessidade natural de expressão representativa da 

criança. Ao desenhar livremente no papel, expressa sentimentos, extravasa 

tensões, alegrias, frustrações, agressividade... Sua evolução ocorre num ritmo 

próprio e individual variando de acordo com suas vivências, estímulos 

recebidos e maturidade. 

 

 Primeira fase 

Essa fase é de grande importância para a formação da criança. Em sua 

teoria de Lowenfeld (1977) divide o desenvolvimento do desenho infantil em 

quatro estágios. O primeiro estágio compreende o período de rabiscação ou 

garatujas, sendo o momento em que a criança segura um instrumento e traça, 

sem intenção de escrever ou desenhar. São experiências cinestésicas, gestos 

instintivos que causam prazer orgânico, onde a criança dá expansão às 

necessidades motoras. Na fase da rabiscação desordenada, a criança, por 

meio do traçado, expressa ternura e confiança ou medo e agressividade. 

Para Kellogg (1985), todos os futuros desenhos de um indivíduo serão 

construídos a partir dos movimentos iniciados na primeira infância e registrados 
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no papel ou na massinha. Dos rabiscos iniciais nascem as formas circulares, 

triangulares, irregulares, a cruz e o x, denominado como diagramas básicos. A 

cruz e o x podem parecer simples, mas a construção das duas 

perpendiculares, com horizontal/vertical ou com linhas oblíquas, é uma ação 

importante. 

Segundo Lowenfeld (1977), a criança passa depois para a rabiscação 

longitudinal. Nessa fase, o rabisco já é intencional, isto é, a criança tem relativa 

noção do que está fazendo e, também, já aprecia a sua atividade. É um 

movimento renovado, repetido e controlado onde aparece a coordenação 

motora e visual, ela se interessa pela própria atividade, observa e gosta do que 

está fazendo. 

Com as formas celulares (as bolinhas) surge a capacidade de controle 

por meio de símbolos, que são: círculos, quadrados, cruzes, entre outros, que 

representam: casas, pessoas, sol, animais. É o início do desenho. Torna-se 

importante destacar que, nessa fase, a criança ainda não abandonou as 

garatujas, ela continua rabiscando. 

Quanto a isso, Martins, Picosque e Guerra (1998) comentam que é 

importante oferecer à criança oportunidades de contatos sensoriais e 

perceptivos com o mundo da natureza e da cultura humana. As autoras 

continuam em suas observações dizendo que infelizmente, há uma pressa para 

que a criança deixe logo as garatujas e passe para os desenhos reconhecíveis. 

Para algumas pessoas, só há desenho quando a criança faz o figurativo. Antes 

disso, é só rabisco, como se essas manifestações não fossem sumamente 

importantes. 

A criança chega agora à fase da rabiscação acompanhada da 

imaginação. Ela dá nome aos seus desenhos, descobre o aparecimento da 

linguagem plástica pela utilização dos símbolos e representa, em seus 

trabalhos artísticos, sensações vividas ou imaginadas. 

A figura humana começa a aparecer com freqüência nessa fase, em que 

é representada pela criança por meio de formas celulares. A criança fecha o 

círculo e desenha pernas e braços que saem da cabeça. Vygotsky (1988) 

explica que esses esquemas usados pelas crianças são indicadores de que 

elas acham essa representação suficiente para significar o ser humano. 
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Arthur, 2 anos 

Rabiscos desordenados ou incontrolados 
A linha não é intencional, os movimentos são sem direção efetuados por puro prazer sensório motor. 
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João Felipe, 3 anos 

Rabiscos longitudinais ou controlados 
Surge a linha em ziguezague, a criança já consegue limitar seu traço dentro do espaço do papel. 
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Eduardo, 3 anos 

Rabiscos circulares 
A linha reta se ondula e desta surge a célula (círculo). Mas nessa fase a criança ainda não abandonou a rabiscação. 
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João Lucas, 4 anos 

Rabiscos imaginativos 
O encontro das linhas leva a descoberta de semelhanças entre traços e objetos. A figura humana começa a aparecer. 
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 Segunda fase 

Segundo Lowenfeld (1977), é denominada a fase do início da figuração. 

É a descoberta da relação entre desenho, pensamento e realidade, fase em 

que as garatujas vão se tornando reconhecíveis, com significado definido. A 

criança continua experimentando os símbolos até chegar ao conceito de forma, 

e os símbolos mudam constantemente. A criança está buscando um conceito 

de forma ao repetir elementos em seus desenhos, mudando diversas vezes a 

representação de um objeto. Várias vezes gira a folha do desenho ao falar 

sobre ele enquanto desenha. 

Nessa fase, a criança começa a representar o seu mundo. O desenho 

tem intenção de representação figurativa simbólica, por meio de linhas, curvas, 

pontos, formas ovais, que podem ser cabeça, olhos, braços. A figura humana 

no início é representada por um círculo irregular de onde saem braços e 

pernas, sendo enriquecido mais tarde, com detalhes e minúncias. O desenho 

dessa figura humana é portanto, a estrutura básica de toda sua representação 

futura. 

A criança ainda não relaciona o tamanho do objeto com a realidade. 

Pode desenhar em maiores dimensões o que mais gosta, deseja ou teme. O 

desenho apresenta exageros e omissões, figuras que sempre se repetem e 

que favorecem o desenvolvimento do seu processo mental. Quanto a relação 

espacial, no início , são representadas por figuras desalinhadas, espaços 

desordenados, elementos enfileirados, sem preocupação de conjunto. A 

criança ainda não tem uma idéia geral do desenho.  

Nessa fase, enquanto o desenho começa a evoluir, tornando-se rico em 

detalhes, a pintura continua ainda com características da primeira fase, sendo, 

portanto, normal que a criança ainda pinte rabiscando. 

Quanto à cor, Lowenfeld (1977) explica que a criança usa a cor por 

prazer, sem intenção de fazer uma relação com a realidade, é puramente 

emocional. A cor pode depender do que mais lhe agrada ou também pode ser 

de caráter afetivo. A representação de uma pessoa pode ser azul, roxa ou 

amarela. 
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Marlon, 3 anos 
             Começa a surgir formas identificáveis. Geralmente casa, figura humana,árvore, etc. 
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Samara, 4 anos 
 Utiliza-se de linhas e círculos para representar os braços e dedos sem preocupação com o número. 
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 Terceira fase 

De acordo com Ferreira (2007), a criança busca convenções e regras 

para suas expressões gráficas. As influências socioculturais aparecem com 

freqüência, como casas, pessoas, animais, carros, paisagens. A criança, nesta 

fase, descobre a existência de uma ordem definida nas relações espaciais. 

Segundo Lowenfeld (1977), esta é a fase de figuração esquemática 

quando as crianças não procuram identificações com os elementos reais de 

representação nem buscam copiar, mas tentam expressar suas idéias a 

respeito do mundo. Nessa fase, ela demonstra por meio de sua expressão 

plástica a intenção de significar, descrever, usando minúncias e riqueza de 

detalhes; a representação é simbólica-esquemática, em que a forma sempre se 

repete com características geométricas. O esquema da forma dos elementos 

geometrizados é o símbolo da representaçãográfica do período. A figura 

humana é retratada geralmente de frente, aparecendo outras vezes de perfil 

para indicar movimento, uma vez que ela já tem um conceito definido dessa 

figura. 

O espaço é representado de forma ordenado, existindo ligação entre os 

elementos. Aparece o conceito definido de espaço: a linha de base sustenta 

tudo o que está no chão, como: casas, árvores, pessoas, carros. Essa linha é o 

“chão” da cena e com freqüência ela é desenhada no meio da folha ou a 

criança utiliza o próprio papel como linha de base. Quanto a essa fase Nicolau 

(aput Ferreira 2007) comenta que dependendo de suas experiências 

emocionais, a criança poderá usar a borda do papel como linha de base, omiti-

la, ou desenha-la dupla ou curva. Outro processo de representar o espaço é o 

do rebatimento ou dobragem, quando os objetos são desenhados 

perpendicularmente a linha de base. E ainda outro tipo de representação, os 

raios x, em que é mostrado o interior dos objetos. 

Nessa fase a criança também descobre a relação entre cor e objeto: 

árvore é verde, maçã vermelha, o céu é azul. Os desenhos, pinturas e 

realizações expressiva das crianças não representam apenas seus conceitos, 

percepções e sentimentos em relação ao meio e sim o seu modo de ver e 

pensar sobre esse meio em que está inserida. 
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Josiel, 7 anos 
 

Desenha baseando-se na sua imaginação. Surge a linha de base e com ela a ordenação do espaço do desenho. 
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Yago, 5 anos 

Transparência ou raio x: O que está dentro é desenhado como se estivesse sendo visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, 6 anos 
Utiliza a borda do papel como linha de base. Descobre a relação entre cor e objeto. 
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 Quarta fase 

Nessa fase a criança é detalhista e procura representar o que vê. Piaget 

afirma que a principal característica dessa etapa, por sua vez, reside no fato de 

que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta.  

Lowenfeld (1977) denomina essa fase de figuração realista ou a idade 

da “turma”, porque, nesta fase, a criança começa a explorar o pensamento a 

respeito do mundo, observa que vive em uma sociedade, descobre o prazer de 

realizar tarefas em grupo e compreende que pode construir mais em grupo do 

que sozinha. 

No desenho da criança, já se pode notar a descoberta do plano que 

substitui a linha de base, a idéia de profundidade por meio de artifícios: o que 

está na frente é sempre maior. Ela desenha, usando sucessivos planos, onde o 

que está na frente encobre o que está atrás, sem usar transparência ou raio x. 

No desenho, a criança procura dar uma ilusão de perspectiva e começa a 

experimentar o uso de sombra e nuances (claro e escuro). O desenho nessa 

fase já possui acabamento e as figuras humanas se apresentam com detalhes 

em suas roupas, a fim de fazer uma diferenciação entre os sexos. 

De acordo com Martins, Picosque e Guerra (1998), a percepção estética 

e a imaginação criadora são o passaporte sensível para a aventura no mundo 

da arte. 

Sabemos que cada criança caminha em seu próprio ritmo, umas 

aceleram esse processo e outras caminham mais lentamente. Esse caminhar 

não deve ser forçado, uma vez que a criança está desenvolvendo 

sensibilidade, emoção e imaginação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitor, 7 anos 
Procura representar o que vê, procura dar uma idéia de perspectiva e profundidade. 
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CAPÍTULO III 

A UTILIZAÇÃO DE UM CÓDIGO 

 

 Levei cinco anos para desenhar como Rafael e 
a vida inteira para desenhar como uma criança.                     

                                                 Pablo Picasso 
 

 

Desde bem pequena as crianças vão desenvolvendo uma linguagem 

própria, traduzida em signos e símbolos carregados de significação subjetiva e 

social. A criança parece ceder à utilização de um código social. 

De acordo com Ferraz e Fusari (1993) a criança em atividade 

fabuladora ou expressiva participa ativamente do processo de criação. Durante 

a construção ela se coloca uma sucessão de imagens, signos, fantasias, que 

às vezes são mais consideradas por ela no momento em que aparecem do que 

no resultado do trabalho. Estes fatos são muito importantes para o 

conhecimento da produção da criança e evidenciam o desenvolvimento e a 

expressão de seu eu e do seu mundo. 

O desenho da criança provém de um condicionamento cultural, 

distinguindo-se pela contribuição própria de cada criança. Segundo Meredieu 

(2006), de três a cinco anos, esta influência é praticamente nula; a criança tira 

do repertório clássico temas infantis. O egocentrismo próprio desta fase isola a 

criança no seu universo e torna-a pouco sensível às solicitações do universo 

adulto. Depois dos cinco anos, com a entrada na escola, a aprendizagem da 

leitura e a descoberta de um novo universo até então inimaginado amplia-se o 

repertório da criança. O valor social de alguns temas é reconhecido e 

explorado. O desenho torna-se então o eco dos acontecimentos, modificando 

ou acentuando a vida social e política que a criança exprime com seus meios 

técnicos próprios, utilizando um conjunto de estereótipos culturais, 

profundamente marcados pela ideologia da classe social e do país a que ela 

pertence. 
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3.1   Condicionamento da criança pelo meio: papel da escola.  

 

A criança reflete continuamente suas impressões 
do meio circundante. Como sujeito ativo, desenha o 
que sabe, o que conhece de si e do mundo ao seu 
redor. 

                                     Ferraz e Fusari 
  

 

O grau de sensibilidade da criança às influencias exteriores varia em 

função da idade considerada. Bem pequena, a criança escapa destas, em 

grande parte, mas logo ela se encontra integrada num universo que lhe fornece 

um conjunto de informações sociais. 

Meredieu (2006) diz que a utilização de estereótipos, a imitação e a 

cópia são freqüentes, e uma das principais dificuldades com as quais se 

defrontam os métodos “de expressão livre” está precisamente na amplidão e na 

profundidade do condicionamento ao qual a criança está submetida. Tal 

condicionamento cultural opera-se quanto ao essencial, por intermédio da 

escolarização; a criança, ao deixar o grupo restrito da família, descobre a 

existência de outros grupos (a escola, os colegas, os professores) onde lhe 

pedem que se integre. 

A comparação de desenhos efetuados na idade pré-escolar e de 

desenhos realizados depois da entrada na escola permite extrair alguns fatos. 

Para Meredieu (2006) a escola impõe à criança a utilização de um repertório de 

signos gráficos devidamente classificados (flor, árvore, pássaros, casa...). O 

aparecimento deste código acarreta um empobrecimento tanto no nível dos 

temas quanto ao nível formal. Assim, a escola castra a criança de uma parte de 

si mesma. 
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                Amanda, 4 anos                                                     Graziela, 5 anos   

 

 

           

                

 

                 Luciana, 6 anos                                             Maria Eduarda, 5 anos 



 

 

38 

3.2 Influência dos meios de comunicação de massa.  

 

Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. E é do 
mesmo modo necessário. 

                                                                                       Fayga Ostrower 

 

 

Mais do que pelas suas leituras, a criança está agora influenciada pelas 

imagens que o mundo moderno lhe propõe constantemente. É inegável o fato 

da televisão hoje fazer parte de nossas vidas, trazendo inúmeras novidades 

para o mundo das crianças que diferentemente de outras gerações convivem 

desde sua existência com esse meio de comunicação. Muito cedo, o universo 

da criança é modelado pela mídia. 

O contato das crianças com a diversidade cultural atualmente é na 

maioria das vezes, mediada tecnologicamente, principalmente pela televisão, o 

que muitas vezes significa a substituição das experiências formativas pelas 

vivências. O que antes a criança aprendia pela convivência na rua, com os 

amigos, agora vem sendo cada vez mais “apresentado” e aprendido pela 

televisão que entra nas casas e torna-se a grande companheira dessa geração. 

Meredieu (2006) confirma, não é, pois surpreendente que o desenho 

seja povoado por heróis de novelas ou de histórias em quadrinho, e a imprensa 

infantil e os desenhos animados desempenham aqui um papel incontestável.  
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       João Paulo, 7 anos                                                            David, 6 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vitor Ricardo, 6 anos                                                  Ian, 5 anos 
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3.3 A criança como testemunha de sua época. 

 

O desenho não reproduz as coisas mas traduz a 
visão que delas se tem. 

                                   Pierre Francastel 

 

 

Ao desenhar, a criança cria uma representação gráfica daquilo que 

está presente em sua cultura. Narra sua época por meio do desenho, 

mostrando sua experiência cotidiana. Segundo Meridieu (2006) este valor 

documental e de testemunho aparece particularmente quando se trata de 

crianças de povos oprimidos, explorados ou que se defrontaram com uma 

guerra. As produções infantis refletem então a crueldade dos acontecimentos; 

o trágico sobressai, posto que tais fatos são apreendidos ao nível mais 

cotidiano da vida, a criança mistura cenas que vivencia com os elementos que 

fazem parte de seu vocabulário habitual: flores, sol, árvores... 

 

 

                                                          Yago, 7 anos 
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Davi, 7 anos 
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Leonardo, 6 anos 
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3.4 A expressão artística da criança do século XXI. 

 

         “Desenhar é bom para tirar as ideias da cabeça 

porque sempre que a gente tem uma ideia a gente 

quer ter ela,brincar com ela, aí a gente desenha ela.” 

                                                              Moreira, 1993.  

 

 Estamos vivendo constantemente em meio a mudanças, mas nunca na 

amplitude das que estamos vivenciando no século XXI. Essas mudanças estão 

ligadas à tecnologia, globalização, economia...,que nunca ocorreram de forma 

tão acelerada. E é em meio à modernização da sociedade que a escola vem se 

tornando, a cada dia, mais necessária para a população.  

 Para tanto, é preciso entender que tipo de criança pretende-se formar e 

de que forma isso pode ser feito. Trata-se, pois, de entender que papel a arte 

assume nesse contexto educacional para que possa efetivamente viver a 

infância de maneira plena e significativa.  

 A arte desempenha função essencial na vida das pessoas desde o início 

das civilizações, tornando-se fator indispensável de humanização.  

 

 “Cada um de nós, combinando percepção, 

imaginação, repertório cultural e histórico, lê o mundo e 

o representa à sua maneira, sob o seu ponto de vista, 

utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmos, 

cenário...”(Martins, picosque e Guerra, 1998, p.57).     

 

 Nesse contexto a arte assume tamanha importância na vida das crianças, 

pois colabora para o desenvolvimento de sua criatividade, tornando-a um 

indivíduo mais sensível e que vê o mundo com outros olhos. A capacidade 

criadora da criança precisa ser desenvolvida, e é através da arte que isso se 

torna possível. Além disso, a atividade artística ainda favorece o processo de 

simbolização, através do qual a criança tende a se expressar e contribui para o 

desenvolvimento da autonomia, visto que ao criar suas produções, se tornam 

livres intelectualmente, aptos a pensar e agir livremente. 
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 Além de características pessoais da criança, que podem definir sua 

preferência pelo desenho ou por outra atividade expressiva, o gosto pelo 

desenhar também depende das oportunidades oferecidas pelo meio. No caso 

do ambiente escolar, a influência é ainda maior, já que o desenho muitas vezes 

acaba sendo vista como “inferior” à leitura e escrita. 

 Vale lembrar que a compreensão de infância vem sendo modificada 

progressivamente ao longo do tempo, a criança não é mais aquela cópia do 

adulto. Entretanto, muitos professores, se esquecem dessas mudanças, 

fixando em suas aulas muitas formas padronizadas, através de um repertório 

reduzido a que chamamos de estereótitos. É preciso lembrar que, dessa forma, 

as crianças aprendem, desde muito cedo, a reproduzir imagens estereotipadas, 

meras copias dos desenhos dos adultos.  

 

      “Se fosse possível que as crianças se 

desenvolvessem sem nenhuma interferência do mundo 

exterior, não seria necessário estímulo algum para seu 

trabalho artístico. Toda criança usaria seus impulsos 

criadores profundamente arraigados sem inibição, confiantes 

em seus próprios meios de exprimir-se. Quando ouvimos uma 

criança dizer “não sou capaz de desenhar”, podemos estar 

certos de que ouve alguma interferência em sua vida”. 

(Lowenfeld e Brittain, 1977, p. 19) 

 

 Sendo assim, observar e problematizar as práticas na Educação infantil 

referentes ao desenho infantil pode favorecer a reflexão sobre o processo de 

desenvolvimento da criança, tendo em vista a relevância da escola na 

formação das crianças, e as dificuldades dos sistemas de ensino para 

responder as exigências em relação à linguagem, à expressão, à brincadeira e 

à liberdade de criação e manifestação que permeiam o desenvolvimento dessa 

idade. 

 Nos dias de hoje é muito comum encontrarmos crianças com celulares, 

tablets e computadores de ultima geração. Muitas vezes, sabendo manusear 

tais aparelhos melhor do que muito de nós. Eis o primeiro desafio do professor 

do século XXI, precisamos dominar as grandes mídias, ou ficaremos para trás. 
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 É fato que as crianças da nova geração são totalmente diferentes das 

crianças de antigamente, o tempo é outro. Existe a necessidade de 

avançarmos juntamente com nossos educandos, ou não teremos a atenção 

deles. 

 As crianças são dinâmicas, criativas, opiniáticas e, sobretudo carecem de 

cuidados redobrados. Tanto no ensino como observação. Visto que muitas 

vezes achamos que estamos “entretendo” nossa turma, mas a atenção deles já 

não é nossa. 

 Através da ludicidade podemos alcançar nossos alunos, na verdade essa 

é mais uma importância das atividades artísticas, elas devem estar presentes 

em todas as outras disciplinas, auxiliando e apoiando os educadores para 

estimular os interesses dos alunos da Educação Infantil.  

 É importante lembrar que, acima de tudo, criança continua sendo criança. 

E para ela, é preciso dosar esse contato intenso com a tecnologia, que pode 

diminuir a relação com outras crianças e até mesmo com a família. Além disso, 

o abuso do uso de eletrônicos pode levar à diminuição das habilidades sociais 

e espaciais. 

 O uso de tecnologias não vem para substituir materiais concretos, mas 

para trazer novas contribuições. Jogos ao ar livre e atividades como recortar, 

colar e desenhar continuam sendo importantíssimas para a educação Infantil. 

 Na sociedade contemporânea as formas de comunicação são 

redimencionadas tanto pelo que já existia desde a pré-história até os meios 

tecnológicos hoje existentes, são essas as informações que devem ser 

passadas para as crianças. Pois essa faixa etária vem sendo influenciada  

cada vez mais pelos meios de comunicação de massa a estarem sendo 

tecnológicos a todo tempo. 

 Cabe à escola e aos pais estimularem atividades de criação que 

recuperem a estagnação produzida pelos aparelhos tecnológicos, para isso 

devem integrar ao dia-a-dia dos pequenos possibilidades de experiências 

lúdicas e motoras.  

 Cada criança é única, mas todas as crianças se desenvolvem. E com o 

incentivo necessário podem compreender e se encantar por todas as formas de 

expressões disponíveis na atualidade, desde riscar o chão, desenhar com lápis 
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ou tinta...até confeccionar uma carta no computador ou mandar um whatsApp 

para alguém de sua família.  

 O mais importante é que as crianças aprendam com eficácia, prazer e 

participem ativamente do mundo em que vivem. Assim a aprendizagem 

ocorrerá de forma agradável e natural, onde são respeitados os conhecimentos 

prévios dos alunos e a sociedade em que está inserido. 

 No século XXI, os alunos estão mais conectados e em toda a história da 

escolarização, nunca se exigiu tantas inovações quanto atualmente. A única 

certeza que temos é que todo ser humano tem a necessidade de se expressar, 

seja através da linguagem oral, escrita ou através dos desenhos. Estando 

influenciados ou não pela sociedade, o desenho sempre terá sua importância 

na infância.  
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CONCLUSÃO 

 

Apresentaremos neste momento a conclusão do nosso trabalho 

retornando as questões centrais de cada capítulo que nos ajudaram a pensar 

sobre o desenho infantil como potencializador do processo criativo, imaginativo 

e motor da criança. Facilitando o desenvolvimento psicomotor e aumentando a 

discriminação visual; sendo assim essencial no processo de alfabetização. 

Considerando os estudos de Vygotsky, Lowenfeld, Derdyk, 

Meredieu, entre outros que centram suas teorias no desenvolvimento das 

potencialidades expressivas, cognitivas e perceptivas da criança. Essas 

abordagens nos mostram que a ação de desenhar pode ser sintetizada nos 

aspectos motores, perceptivos e de representação. 

 No sentido de compreender a importância do desenho infantil na 

alfabetização, mostramos pelos estudos de Emilia Ferrero que; a criança supõe 

que a escrita é outra forma de desenhar. Dessa forma quando a criança 

desenha e atribui significado, ela está fazendo uma atividade investigativa 

sobre a escrita que será importante para que ela possa evoluir gradativamente 

em sua aprendizagem. 

Mostramos também o desenvolvimento gráfico da criança através das 

fases de evolução dos desenhos. Nesse momento analisamos, através de 

pesquisa qualitativa, produções infantis e reforçadas pela idéia de Lowenfeld 

comprovamos que desenhar é uma necessidade natural de expressão 

representativa da criança e que a evolução do desenho ocorre num ritmo 

próprio e individual variando de acordo com as vivências e estímulos recebidos. 

Apresentaremos, também através de pesquisa qualitativa, o 

desenvolvimento de uma linguagem infantil própria, traduzida em códigos e 

carregadas de significações subjetivas e sociais. Analisando os desenhos 

verificamos que as crianças podem ser condicionadas pelo meio social, pois ao 

desenhar ela representa o que está presente em sua cultura, sendo assim uma 

testemunha da atualidade. 

Finalmente pensamos ser importante destacar que através da nossa 

reflexão sobre a questão do desenho infantil, enquanto educadora e estudante 

do Curso de Especialização em Educação Infantil e Desenvolvimento, 
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procuramos mostrar a nossa compreensão sobre a importância da produção 

artística infantil no desenvolvimento cognitivo da criança. Relacionando o 

desenho com início da escrita e contribuidor da alfabetização, pois o desenho 

surge antes da escrita e se constitui numa forma de expressão bastante 

espontânea da criança. Portanto deixar a criança agir livremente e expressar 

seus pensamentos e sentimentos através de seus desenhos será de extrema 

relevância para o desenvolvimento de seu aprendizado.  

Portanto, pensar o desenho constitui num desafio quando percebemos 

que muito se tem falado sobre o desenho, mas quase nada em relação ao 

processo de produção das crianças. Para que possamos ver a criança com um 

novo olhar torna-se necessário que tenhamos uma nova atitude em relação a 

ela, considerando-se que aprender é também interagir com uma multiplicidade 

de linguagens. Palavras, ações, gestos, expressões por meio do corpo, do 

desenho, do olhar, tudo isso compõe o dia-a-dia da criança dentro do espaço 

escolar da Educação Infantil, tornando esse espaço um caminho para as 

descobertas e manifestações das crianças. 
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