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“Quando a criança que era
Ainda era pequena

Costumava correr livre e solta pela beira-mar.
Sem beira nem eira

Ela sempre corria para a escuma pisar,
E foi pisando espuma branca

 Que aprendeu a desenhar e brincar...
Ficava parada pensando

Que sua mão deveria, poderia,
Sair sozinha pelas folhas em branco
A marcá-las com a leveza da água

Ou a força do facão.
Como se o papel fosse gente

E simplesmente 
Pudesse sentir a textura dele na sua mão.”

                                                                  
     Fátima Freire Dowbor



RESUMO

Essa monografia aborda a questão do desenho infantil que além de contribuir
para o desenvolvimento cognitivo funciona como desencadeador da escrita das
primeiras letras da criança, que geralmente são as letras de seu nome. Para
mergulhar  nesse âmbito,  a  autora  utiliza  os  instrumentos  metodológicos  de
Madalena Freire na observação dos rabiscos de seus alunos, que se constitui
sua através da pesquisa de campo. A fundamentação da pesquisa se baseou
em George Henri  Luquet,  Viktor Lowenfeld,  Jean Piaget,  Florence Mèridieu,
Analice D. Pillar e Madalena Freire. Finalmente a autora trata da concepção de
educação,  focando  nos  danos  que  o  professor  autoritário  pode  causar  ao
desenvolvimento do desenho da criança..

Palavras-Chave: Educação. Educação Infantil. Creche. Desenho.  
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INTRODUÇÃO

No ano de 1975, Eu me formei como professora de primeira à quarta série

primária, no Colégio Estadual Dr. Celso Machado, em Visconde do Rio Branco –

Minas Gerais.  Esse curso foi  feito em três anos, pois naquela época, não havia,

ainda a complementação de mais um ano, para atuar na educação infantil, já que

esta não era tão importante como o é nos dias de hoje, tanto que, o governo só se

preocupou em proporcionar creches e pré-escolas às classes menos favorecidas,

dois anos após minha formatura. Conforme relato de Fúlvia Rosemberg, (2006) a

pré-escola, só passou a ter importância em nosso país a partir  do ano de 1977,

quando  o  governo,  juntamente  com  a  Legião  Brasileira  de  Assistência  (LBA),

implantaram o Projeto Casulo, para atender às crianças pobres. Nesse projeto, as

pessoas  que  trabalhavam  diretamente  com  as  crianças,  não  precisavam  ter

formação,  era  apenas  assistencialismo,  um  “atendimento  pobre,  para  o  pobre”

(ROSEMBERG, 2006, p.155).

Meu contato com sala de aula foi apenas nos estágios, pois no ano seguinte

me mudei para o Rio de Janeiro, e tendo em vista a necessidade que eu tinha de

uma  profissão  que  rendesse  o  suficiente  para  me  manter,  e  como  eu  já  tinha

adquirido  alguma  experiência  em  Desenho  técnico,  ao  ajudar  meu  pai  que  era

construtor e projetista, fiz um curso de Desenhista no SENAI, e passei a exercer

essa profissão.

No final do ano de 2007, passei no concurso publico para Agente Auxiliar de

Creche da prefeitura do Rio de Janeiro, que mais tarde passou a ser denominado

Agente de Educação Infantil. Por não possuir Títulos, só fui empossada em 2010.

Cheguei a Creche Municipal Jacó Inácio Gomes, situada na comunidade de

Vila  das Canoas,  Estrada da Canoa nº  720 – São Conrado,  Rio de Janeiro/RJ,

totalmente despreparada, procurando observar para aprender,  ate que, em 2011,

uma colega  me falou  sobre  o  vestibular  que  estava  para  acontecer  no  Instituto

Superior de Educação Pró-Saber (ISEPS), e eu resolvi me inscrever, pois precisava
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me capacitar para melhor exercer a minha profissão, profissão esta, pela qual eu já

estava apaixonada.

Com o  meu olhar  leigo,  até  entrar  para  o  ISEPS,  eu  gostava  de  dar  às

crianças o material para desenho, pensando estar proporcionando a elas, apenas o

prazer de desenhar, e desenhar cada dia melhor.

Hoje, com uma bagagem de conhecimentos que antes eu não possuía, vejo

essa atividade, com um novo olhar, e percebo que a importância do desenho nessa

fase da Educação Infantil,  ultrapassa a questão do prazer.   Por isso, resolvi  me

aprofundar  um  pouco  mais  nesse  âmbito,  escolhendo-o  como  tema  de  minha

Monografia,  para  assim,  investigar  qual  a  importância  do  Desenho  no

desenvolvimento da escrita infantil, usando para isso os instrumentos metodológicos

de Madalena Freire (2008).

Quando cursava o  segundo período do curso Normal  Superior,  que estou

para terminar, me encantei pela disciplina “Etapas evolutivas do desenho infantil”,

ministrada pela professora Jayna Cosmo.

Entre outros, ela nos apresentou um texto de Viktor Lowenfeld, intitulado “A

criança que rabisca: dos dois aos quatro anos de idade”, que fez com que eu me

apaixonasse pelo assunto.

Nesse texto,  o  autor  aborda a  questão do desenvolvimento  das garatujas

feitas pelas crianças.  Ele diz que, se oferecemos lápis e papel a uma criança de

mais ou menos dois anos de idade, ela fatalmente começará a rabiscar alegremente,

produzindo garatujas desordenadas sobre o papel. Estes movimentos de vai e vem

que ela faz são essenciais para o seu desenvolvimento. “Na criança, o desenho é

antes  de mais  nada motor;  a  observação  de uma criança pequena desenhando

mostra  bem  que  o  corpo  inteiro  funciona  e  que  a  criança  sente  prazer  nesta

gesticulação” Mèridieu, (1995, p. 6).  Com o passar do tempo, através de incentivo e

repetição desse ato, ela vai evoluindo, passando por diversas etapas. Nas primeiras,

ela rabisca apenas pelo prazer de movimentar o lápis pelo papel, sem sequer olhar

para a mão; depois, ela descobre que as marcas deixadas no papel, são impressas
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pelo  objeto  que está  em sua mão,  e  passa a  segui-lo  com os  olhos.  A  seguir,

descobre que pode controlar esses movimentos e começa a desenhar com intenção.

 Esses movimentos funcionam para criança, como uma primeira escrita, pois

através dessas garatujas, ela tenta se comunicar com o mundo que a cerca, e que

muitas  vezes,  não  entende,  servindo como um desabafo  para  suas  angustias  e

medos, além de desenvolver  sua capacidade de coordenação motora,  o que vai

beneficiá-la em todo seu processo de aprendizagem futuro, inclusive, no ato de se

alimentar fazendo o movimento de vai e vem com a colher, do prato à boca. No

primeiro capítulo, apresento a História do Desenho. No segundo capitulo  faço uma

apresentação das fases de evolução do desenho infantil descrita por Georges Henri

Luguet,  das etapas evolutivas das garatujas infantil até as primeiras tentativas de

representação, ou seja, a fase,  pré-esquemática de Viktor Lowenfeld e W. Lambert

Brittain, e também da classificação das garatujas feitas por Jean Piaget. No terceiro

capitulo  faço  a  apresentação  de  minha  pesquisa,  da  metodologia  utilizada,  e  a

apresentação de minha pesquisa de campo realizada com alunos do maternal II . No

quarto capítulo, tratei das concepções de educadores Democráticos, Autoritários e

Espontaneísta (laissez-faire) e sua relação com as atividades de desenho, segundo

a visão de Madalena freire e Viktor Lowenfeld.                                                  
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1 HISTÓRIA DO DESENHO

Tudo começou na Era Paleolítica, ou seja, na pré-história, quando o “Homem

das cavernas”, percebeu que precisava se comunicar com seus pares, e também,

deixar  registrados  os  seus  feitos  para  que  outras  pessoas  pudessem  tomar

conhecimento,  já  que naquela  época,  a  escrita,  ainda não havia sido  inventada.

Esses Homens primitivos desenvolveram uma forma de contar suas histórias a seus

companheiros, deixando assim, seus registros, também, para a posteridade através

das pinturas rupestres, desenhando pessoas, animais, plantas e tudo que estava em

seu  redor.  Elas  eram  feitas  de  forma  simples,  apenas  para  estabelecer  uma

comunicação  entre  os  primitivos.  Esses  desenhos  eram  feitos  nas  paredes

rochosas, tanto dentro das cavernas, como ao ar livre.

A princípio, usavam os dedos molhados com tintas conseguidas na natureza,

para  a  feitura  desses  desenhos,  depois  passaram utilizar  pedaços  de  ossos  ou

madeiras para esse fim. 

No  Egito,  antigamente,  o  desenho  tinha  uma conotação  sagrada.  Ele  era

usado em templos e tumbas, como decoração e informação sobre a pessoa que ali

fora sepultado. Era de tal importância que, ter os desenhos e inscrições raspados da

tumba após a sua morte, era uma terrível condenação para qualquer cidadão.

Cada povo utilizou o desenho, de maneira própria,  significativa,  para suas

crenças e cultura, como por exemplo, os romanos e gregos, representavam seus

Deuses, através dessa arte. Na mesopotâmia foi utilizado, de maneira rudimentar,

para representar a terra e as rotas cartográficas. Com o crescimento do Império

Romano  essas  cartas  foram  aprimoradas  para  definir  seus  domínios  e  rotas

comerciais.

Com o passar do tempo, o desenho foi evoluindo, e o material onde ele era

impresso também, até que os chineses inventaram o papel a três mil anos, e tempos

depois, a tinta nanquim, que fora muito usada e divulgada pelos japoneses, através

de  seus  guerreiros  Samurais,  em  sua  arte.  Isso  sem  contar,  a  evolução  dos
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utensílios com que o desenho era feito, que através dos tempos, passou do dedo e

do carvão, para as penas e depois para as canetas esferográficas e computadores.

Um  grande  ganho  para  a  arte  aconteceu,  no  Renascimento,  quando

passaram  a  utilizar  a  perspectiva  linear,  dando  nova  dimensão  ao  desenho,

aproximando-o  da  realidade.  Vários  artistas  se  engajaram  na  busca  de

aperfeiçoamento para essa técnica e deixando para posteridade, escritos e tratados,

além de aplicarem em suas obras, regras apropriadas a construção da perspectiva.

Foi,  nessa  época,  construídas  “maquinas  de  desenho”,  para  ajudar  em  suas

representações no terreno. 

No século XX, Pablo Picasso e Georges Braque, deram grande contribuição à

arte,  pesquisando novas técnicas e métodos para desenvolver  a  perspectiva em

vários pontos de observação, tornando-a uma perspectiva múltipla, onde uniam as

três dimensões naturais uma quarta dimensão, o tempo. 

E, assim o Desenho vem até os dias de hoje, evoluindo e ganhando novas

formas e técnicas, nas mais diversas modalidades como: Desenho industrial, grafite,

desenho técnico, cartuns, desenho artístico, animes, mangás, caricaturas, charges,

desenhos sacros, entre outros.

O desenho infantil, só começou a despertar o interesse dos teóricos, no final

do século XIX, pois de acordo com Mèridieu, (1995, p. 3) a partir de então, houve

uma grande mudança na forma com que o desenho infantil era visto, já que eram

encarados como uma simples preparação, ou seja, exercícios para criança chegar à

fase considerada ‘arte adulta’. Esses exercícios eram considerados como ‘malogros

e fracassos’, uma prova de ‘inabilidade motora’.  As pesquisas realizadas no campo

do  grafismo  infantil,  se  expandiram,  favorecendo  diversos  campos  como  o  da

pedagogia, da sociologia, da psicologia e da estética. Foram  feitos vários estudos

através dos quais, descobriram que o desenho é inerente à criança, e que ele se

desenvolve por etapas. Os autores, por mim lidos, afirmam que o desenvolvimento 
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do grafismo precisa ser estimulado, para que a criança possa progredir com mais

desenvoltura e confiança em si.

                                           
Se  fosse  possível  que  as  crianças  se  desenvolvessem sem   nenhuma
Interferência do mundo exterior, não seria  necessário  estimulo  algum para
seu trabalho  artístico.  Toda   criança   usaria   seus         impulsos
criadores,  profundamente  arraigados,  sem  inibição,  confiante    em  seus
próprios meios de expressar-se. (LOWENFELD; BRITTAIN, 1970, p.19)
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2 DESENHO DA CRIANÇA

         

No início, o desenho infantil é apenas um exercício motor, que com o passar

do tempo, e através de repetição, vai ganhando forma até chegar ao boneco girino.

A partir de então, a criança vai se apropriando da figura humana, e esse boneco

ganha olhos, nariz, boca além de dois traços na parte inferior, que lhe serve de

pernas e um traço em cada lateral  da cabeça, para lhe servir de braços. Com a

evolução  de  seu  desenho,  a  criança  vai  adquirindo  novos  signos  e  estruturas,

podendo assim fazer um desenho mais elaborado.

O desenho  infantil  é  uma forma  da  criança  se  expressar,  e  através  dele

podemos avaliar o seu desenvolvimento emocional e cognitivo.

Esse grafismo foi objeto de estudo para vários autores como LUQUET, (1969)

- LOWENFELD, (1977) – MÈREDIEU, (1995) – PILLAR, (1996), PIAGET, (1975),

entre outros. 

Quando a criança chega à fase de três a quatro anos, aumenta a sua vontade

de imitar os adultos.  Podemos perceber isso, pela vontade de escrever,  que ela

demonstra, tentando imitar a escrita das pessoas que estão à sua volta. Por isso

tenho procurado, sempre, escrever os nomes de meus alunos, no papel de desenho,

na presença deles. Isso tem me dado um bom retorno. Eles já conseguem escrever

varias letras de seus nomes, e ficam felizes ao dizer: - “Tia Graça, já escrevi meu

nome no desenho. 

[...] a escrita exerce uma verdadeira fascinação sobre a criança, e isso bem
antes de ela própria poder traçar verdadeiros signos. 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 dente de serra [...]
(MÈRIDIEU, 1995, p.10-11)
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2.1 Fases do desenho infantil sob o ponto de vista de Luquet

Luquet foi o  primeiro teórico a perceber que a progressão do desenho infantil,

acontece por etapas, as quais ele denominou de Realismo, pois de acordo com sua

teoria, “O desenho infantil é realista pela escolha dos motivos e também pelo seu

fim.”  (LUQUET, 1969, p. 124). Por isso, ele dividiu o desenvolvimento do grafismo

infantil em quatro etapas, que começam após dois anos de idade, quando termina a

fase das garatujas.  Para  fazer  esse trabalho,  ele  utilizou  a  pesquisa  de campo,

través da qual ele investigou os desenhos de inúmeras crianças de várias países,

além dos da própria filha.

Realismo fortuito – Etapa do desenho infantil que inicia após os dois anos de

idade, quando a criança passa a desenhar com intenção.  É nessa fase que começa

a dar nome a seus desenhos, ao perceber uma semelhança rudimentar, entre os

traços feitos  por  ela,  e  algum objeto.  Quando  ela  inicia-se  na fase  do desenho

premeditado, ainda retorna vez ou outra, aos traços desprovidos de significação. 

Realismo falhado – Esta é a fase onde a criança, tendo adquirido a noção

forma-objeto, se defronta com sua limitação motora, que não consegue, às vezes,

dar  ao  seu  desenho,  a  forma desejada.  Ela  se  depara  ainda  com sua  falta  de

atenção, que quando se manifesta, ela simplesmente dá o desenho por acabado,

mesmo faltando detalhes que ela conhece muito bem, como boca, nariz, olhos, entre

outros. Outras vezes, a criança desenha um homem de chapéu, só que, ela desenha

a cabeça embaixo e o chapéu bem acima, sem nenhum contato entre os dois. Essa

fase é constituída por pequenos êxitos e fracassos.

Realismo intelectual – Nesta fase, que acontece por volta dos quatro anos e

meio, a criança desenha aquilo que conhece a respeito do objeto, não apenas o que

vê.  Ela é capaz de desenhar uma casa, mostrando os moveis que estão dentro

dessa  (transparência).  Uma  mesa  planificada,  mostrando  os  quatro  pés

(rebaixamento).  Esta  é  a  fase  mais  importante  para  criança,  pois  representa  “o

desenvolvimento do sentido de observação” (LUQUET,1969, p. 232). Porém esta

fase  ainda  não  apresenta  perspectiva  nem proporção,  podendo  apresentar  uma
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pessoa maior que uma casa, ou ainda,  um animal  de perfil  com cara frontal  de

boneco, como a representação de um Dinossauro feito por minha aluna.

Imagem 01 – Dinossauro Neymar

A autora

           

Realismo  visual –  Acontece  a  partir  de  oito  anos.  Nessa  fase,  a  criança

procura  se  aperfeiçoar,  em  sua  representação  gráfica,  tentando  chegar  o  mais

próximo  possível  da  reprodução  fiel  do  objeto,  através  da  perspectiva  e  suas

normas. Contudo, se impuseram à criança um desenvolvimento acelerado de seu

grafismo, ao chegar a esta fase, poderá desinteressar-se pelo desenho, pois “os

desenhos que executava anteriormente [...] já não satisfazem o seu espírito critico

desenvolvido,  e  sente-se  incapaz  de  fazer  desenhos  como  quereria  fazer.”

(LUQUET, 1969, p. 234).

          

2.2 Fases da garatujas  de acordo com  Lowenfeld E Brittain

Os  rabiscos,  ou  garatujas  como  também  são  chamados,  embora  sejam

menosprezados  por  alguns  adultos,  são  de  extrema  importância  para  o

desenvolvimento da criança, por isso, quando ela estiver absorta em sua obra, não

devemos distraí-la. Geralmente, as primeiras garatujas acontecem entre os dezoito e

vinte quatro meses de idade. “Esse primeiro rabisco é um importante passo no seu

desenvolvimento, pois é o início da expressão que conduzirá não só ao desenho e a
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pintura,  mas  também à  palavra  escrita.”  (LOWENFELD;  BRITTAIN,  1970,  p.116

-117). 

Victor Lowenfeld classifica as fases das garatujas, da seguinte forma:

Garatujas desordenadas – São feitas com traços fracos no papel. A intenção

não é o desenho em si, mas os movimentos. Os olhos não seguem os movimentos

da mão, ela é guiada pelo movimento, os dedos e o pulso não controlam o lápis

sobre o papel, o prazer motor e não com intenção, é motricidade.  Essa fase vai dos

dezoito aos vinte quatro meses.

Imagem 02 – Garatujas descontroladas

A autora

Garatujas controladas – Elas são feitas com traços fortes e longos. Nessa

fase

 inicia-se o pensamento imaginativo, onde o movimento é guiado pelo olho,

ele direciona o movimento. A criança pensa no que vai desenhar (embora ainda não

consiga concretizar o seu desejo). As garatujas evoluem de um exercício motor para

um exercício simbólico com várias etapas: 

1. Longitudinal – A criança faz traços longos e fortes com um movimento de vai e

vem.

2. Circular  –  A  criança  nessa  etapa  consegue  fechar  o  círculo  conquistando  a

precisão motora, o que será muito importante para ela nas próximas fases.

3. Escrita – A criança tenta imitar a escrita do adulto usando pequenos traços ou

bolinhas enfileiradas, ou também, através de pequenas linhas dentadas. 
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4. Mescla - A criança  mistura em um só desenho, mais de uma dessas etapas

descritas acima. 

Imagem 03 - Mescla

A autora

Pré-esquemas  –  Nessa fase,  que ocorre  entre  os  quatro  e  sete  anos,  os

movimentos  circulares  e  longitudinais  da  fase  das  garatujas  ordenadas  evoluem

para formas reconhecíveis. 

1 A criança pensa no que quer desenhar antes de iniciar o desenho.

2 A coordenação motora é mais controlada, demonstrando o comando. 

3 Ela descreve e explica o que desenha, mas não tem ainda noção de proporção.

4 As formas estão soltas no papel, ainda não tem linha de base.

5 Os elementos ficam dispersos e não relacionados entre si.

6 O uso das cores, não tem relação com a realidade, as formas que ela faz, são

grandes, ocupando às vezes, toda extensão do papel.

7 Embora  elas  usem  as  formas  com  a  intenção  de  desenhar,  não  devemos

escrever em seu desenho, pois a descrição do que foi desenhado, pode mudar. 

Imagem 04 – Pré-esquema
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A autora

Esquema – Quando entra nessa fase, aos sete anos de idade, a criança dá

um grande salto qualitativo em seu desenho, passando a ter:

8 Aprimoramento das formas.

9 Aquisição da linha de base.

10 A cor e a realidade se relacionam.

11 As formas diminuem.

12 Copia fiel da realidade (interesse).

13 Constâncias nas denominações.

14 Figura de fundo

15 Raio X: mostra o que tem dentro do objeto desenhado.

16 Início de desenhos com perspectiva. (A criança precisa ter noção de proporção

para fazer esse tipo de desenho.)

Imagem 05 – Esquema

A autora
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Realista – Esta fase acontece entre os nove e doze anos de idade.

1. A linha de base e a linha do horizonte se fundem na conquista da perspectiva.

2. Faz cópia fiel da realidade. 

3. O uso das cores é subjetivo.

4. A linha de base perde sua importância.

5. Riqueza de detalhes (decoração). Ex. varias janelas, mulheres com seios

6. Existe  uma  consciência  maior  dos  gêneros  masculino  e  femininos  (pelas

roupas, corpos, entre outros)

 Além  dessas  fases  descritas  acima,  Lowenfeld  e  Brittain,  definem  a  fase  do

Pseudonaturalista, dos doze aos quatorze anos, e a fase da Arte do adolescente no

segundo grau, de quatorze a dezessete anos. 

2.3 Os estágios do desenho infantil,  descritos por Jean Piaget

       

    O desenho infantil para Piaget; Inhelder, (2007, p.61), “é uma forma de

função  semiótica  que  se  inscreve  a  meio  caminho  entre  o  jogo  simbólico,  cujo

mesmo prazer funcional e cuja mesma autotelia apresenta, e a imagem mental, com

a qual partilha o esforço de imitação do real” 

Embora os estudos de Piaget (1975) sigam os mesmos preceitos de Luquet

(1969), eles são analisados dentro do ponto de vista do desenvolvimento infantil  de

representação, visando construções que produzam um efeito real positivo, e não

simples  representações  exatas  da  realidade.  De  acordo  com  Piaget  (1975)  os

estágios do desenho infantil se classificam da seguinte maneira:

Garatujas, que pertence à fase sensório motora (0 a 2 anos) e parte da fase

pré-operatória (2 a 7 anos). Elas são divididas em duas etapas diferentes.

Garatujas desordenadas - Apresentam simples riscos desprovidos de controle

motor, a criança ignora os limites do papel e  movimenta todo corpo para desenhar,

cobrindo  seus  rabiscos  com  novos  rabiscos,  muitas  vezes  seguidas.  Fazendo
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movimentos amplos e desordenados. As primeiras garatujas são linhas longitudinais.

Com o tempo, vão se tornando curvas até se fecharem em formas independentes,

soltas no papel. Vemos aqui a imitação: “eu imito, porem não represento”

Garatujas ordenadas –  Apresentam movimentos longitudinais e circulares. O

limite do papel começa a ser respeitado. A figura humana pode aparecer de maneira

imaginária, pois aqui existe o interesse pela forma junto à exploração do traçado e

mudança  de  movimentos,  porém  com  formas  ainda  irreconhecíveis,  mas  com

significado. É o início do jogo simbólico: “eu represento sozinho”, no qual a criança

atribui nomes as garatujas, contam historias. Dentro da fase pré-operatória, aparece

também a descoberta da relação entre desenho, pensamento e realidade. Porém  os

desenhos ainda estão dispersos pelo espaço da folha de papel, sem relação entre

si. No final dessa fase aparecem as primeiras relações espaciais, surgindo devido a

vínculos emocionais. 

Pré-esquemático – Este estágio inicia-se aos quatro anos e se estende até os

sete anos. Nessa fase a criança já é capaz de projetar no papel o que sente, mesmo

sendo incapaz de aceitar o ponto de vista de outra pessoa, quando esse diferencie

do  seu.  Até  os  seis  anos  o  grafismo  irá  representar  uma  fase  mais  criativa  e

diversificada  nas  suas  produções,  proporcionando  uma  descoberta  maior  nas

relações entre desenho, pensamento e realidade.

Esquematismo – A partir dos sete anos de idade as operações mentais da

criança ocorrem em resposta a objetos e situações reais e com isso ela compreende

termos de relações como: maior, menor, direita, esquerda, mais alto, mais baixo,

mais largo, mais estreito. Nessa fase a criança descobre as relações de cor e objeto,

e progressivamente começa a desenvolver a capacidade de se colocar no ponto de

vista do outro.

Realismo – Fase em que  a criança utiliza bastante as formas geométrica em

seus  desenhos  com  maior  rigidez  e  formalismo  e  acentuam-se  os  usos  das

representações de roupas para distinguir os sexos.

Pseudo Naturalismo – Acontece a partir dos doze anos de idade. Essa fase

do desenho é marcada pelo fim da arte como atividade espontânea e passa a ser
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uma  investigação   de  sua  própria  personalidade  buscando  profundidade  e  uso

consciente da cor. Nas figuras humanas as características sexuais são exageradas

existindo a presença detalhada das articulações e das proporções.

Estes estágios aqui apresentados, não são fixos, de uma criança para outra,

existe  grandes diferenças em seu desenvolvimento,  existem crianças que pulam

alguns estágios de evolução e outras que param de se desenvolver devido a fatores

que influenciam  sua vida, com problemas físicos, mentais, familiares, entre outros.

3 A PESQUISA

  A pesquisa é um valioso instrumento, através do qual, não só o aluno como

o professor procura angariar conhecimentos sobre o tema desejado. No caso da

Monografia,  esta  busca  de  conhecimento,  acontece  para  embasar  os  nossos

pensamentos, concordando ou não com eles. De acordo com Freire, (2008, p. 64),

“Somos enquanto pessoa humana, marcadas por nossa capacidade de aprender,

buscar o que nos falta, desejamos.” e, é isso que leva  o professor, a pesquisar, a

buscar novos conhecimentos. 

3.1 Metodologia

A metodologia utilizada neste Trabalho de Conclusão de Curso, é a pesquisa

bibliográfica,  na qual  confronto o pensamento de vários autores,  para daí  extrair

conhecimentos para embasar a minha Monografia.

Além dessa pesquisa bibliográfica, apresento a de campo, que foi realizada

com as crianças do maternal II, que têm idade entre três e quatro anos de idade, da

Creche Municipal  Jacó Inácio  Gomes,  onde trabalho como Agente de Educação

Infantil (AEI). Venho acompanhando essa turma desde o Berçário II quando tinham

apenas um ano de idade.

Para esse fim, estou utilizando os instrumentos metodológicos de Madalena

Freire, que são:
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 A observação,  que abrange o ato de enxergar  a  criança por  inteiro,  não

apenas em sua obra. “Observar é focar o olhar, a escuta e o próprio silêncio numa

ação  reflexiva,  avaliativa,  sobre  elementos  da  prática  que  se  quer  pesquisar,

estudar.” (FREIRE, 2014, p. 2)

O registro reflexivo que nos leva a raciocinar, a aperfeiçoar e analisar a nossa

maneira de pensar, já que ele nos leva a refletir sobre o que estamos escrevendo.

A avaliação, na qual procuramos averiguar se os objetivos foram alcançados,

e a partir dessa resposta, partimos para o ultimo instrumento metodológico.

O  planejamento  tem  como  base  a  avaliação,  pois  é  através  dessa  que

planejamos  a  próxima  aula.  Para  (FREIRE,  2014)  O  planejamento  depende  de

acontecimentos incertos, por isso o ideal é entrarmos em sala de aula com duas

opções, para termos maior agilidade de mudança, caso o inusitado aconteça.         

 Os instrumentos que mais utilizei foram:  observação, registro reflexivo e a

avaliação, pois a minha pratica depende muito dessas três ferramentas. O ato de

enxergar, ver e ouvir  a criança faz a diferença em sua aprendizagem. O registro

reflexivo nos leva a pensar, sobre os acontecimentos ocorridos na hora da atividade

e, registrados por nós em nosso caderno de campo. A avaliação nos leva a perceber

se o que programamos para a atividade deu certo,  e a planejar a próxima aula.

Porem, como não exerço o cargo de professora regente da turma e não tenho o

costume de fazer o planejamento das atividades para o horário integral das aulas, já

que esse deve feito por ela. Eu apenas contribuo com algumas sugestões, que na

maioria  das vezes,  são abraçadas com carinho.  Porém, quando a professora se

ausenta da sala para planejar,  me dá liberdade total  para trabalhar  com nossos

alunos. Portanto, para esse horário, eu faço o meu planejamento.

O espaço de tempo que eu tenho para trabalhar livremente com as minhas

crianças são os exatos quarenta e cinco minutos, entre a saída da professora para

planejar, e a chegada da AEI das onze horas, quando começamos o banho dos

alunos.

3.2  Pesquisa de campo
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Minha  pesquisa  de  campo  aconteceu  com  os  meus  alunos  da  turma

maternal II  (três a quatro anos) da creche Municipal Jacó Inácio Gomes. Essa turma

é  composta  por  vinte  e  duas  crianças,  duas  Professoras  e  duas  Agentes  de

Educação Infantil.  A professora sai  de sala às dez horas e quinze minutos e eu

aproveito  esse  tempo,  até  a  chegada  da  outra  agente,  para  dar  atividade  de

desenho para eles. Sempre inicio contando uma historia ou pedindo para que eles o

façam, às vezes  dou livrinhos para folhear, outras, uma brincadeiras lúdicas ou até

mesmo um vídeo para estimular o seu poder de criação.  São raros os momentos

que  aplicamos juntas  essa  atividade  como aconteceu  nesse  primeiro  relato  que

descrevo a seguir:

Primeiro relato

A professora Ana Clara, contou para nossos alunos, a história do Grúfalo e a

seguir  pediu  para  que  eles  desenhassem  o  seu  próprio  monstro,  como  eles

preferissem. Todos fizeram seus desenhos, inclusive Kaio, que ao entregá-lo a mim,

perguntou se eu poderia lhe dar outra folha.  Estranhei um pouco, porque  ele jamais

pediu uma segunda folha para desenhar.  Ele é um garoto muito inquieto, e tem

dificuldades de ficar sentado por muito tempo. Todavia, lhe entreguei o papel sem

fazer nenhum comentário, mas fiquei observando. 

A professora chamou-os para uma roda de conversa, mas Kaio disse que

ainda não tinha terminado. Ela pediu que ele, terminasse e fosse para roda. Passou

alguns minutos e eu o chamei. Ele disse: - “Peraí, to indo” Cheguei mais perto para

ver o que ele fazia com tanto esmero. Eram corações de vários tamanhos, todos

vermelhos. A folha já estava repleta deles. Falei então para ele: - Seu desenho está

muito lindo, que tal você me entregar para colocá-lo em sua pasta e ir participar da

roda com seus coleguinhas?  Ele respondeu:

--“Peraí Graça, eu tenho que desenhar mais, porque eu vou leva pra minha

mãe!

 A seguir  desenhou   a mãe e ele na folha e me entregou com um sorriso

dizendo: - “Guarda pra mim que amanhã vo pra casa dela”
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                                                                                  Data= 10/05/2014



  29

Imagem 06 – Presente dia das mães

A autora

               

                                                                  

Segundo relato

Como todos os dias acontece, no horário de 10:15 às 11:00 horas, eu fico

sozinha com as crianças na sala de aula. Nesse período, tenho aproveitado para

proporcionar a elas, entre outras, a atividade de desenho.

Sempre começo com uma história, uma brincadeira, livros de historias para

folhear ou um vídeo, algo que dure mais ou menos 15 minutos, e depois peço para

que eles façam um desenho do que eles mais gostaram nessa primeira atividade.

Sempre distribuo as folhas e os potes com giz de cera ou lápis de cor, e só depois,

vou de um em um, escrevendo os nomes e chamando a atenção deles para esse

ato através de brincadeiras, para que eles percebam como eu escrevo.

Hoje percebi  que a aluna Ana clara já  consegue escrever  ANA,  com o N

espelhado. O Lukas consegue escrever o nome tendo dificuldades apenas com a

letra  K  que  ele  troca  por  H.  Micaely  coloca  todas  as  letras  de  seu  nome

embaralhadas. Eric escreve a letra E. Juan já consegue escrever quase todas as

letras de seu nome.
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             Imagem  07 - Ana com ene espelhado                    Imagem 08 - Lukas

            A autora                                                                     A autora

             Imagem  09 - Micaely (nome)                                   Imagem 10 - Letra do meu nome (Eric)

            A autora                                                          A autora                  

             Imagem 11 - Juan

            A autora
                                                                                                Data= 05/08/2014  
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Terceiro Relato

Hoje  quando  entreguei  os  papeis  para  desenharem,  pedi  para  que  todos

escrevessem os seus nomes na folha para que depois eu pudesse saber de quem

era o desenho.

-- Tia graça, eu não sei fazer, faz pra mim. Falou João Gabriel olhando para

mim.

-- Sabe sim, faça do jeito que você achar que deve. Falei.

Ele abaixou a cabeça e começou a rabiscar, depois levantou o papel.

--É  assim  tia  graça?  Perguntou  me  mostrando  a  linha  dentada  que  ele

acabara de construir..

Respondi que estava ótimo. Ele sorriu e mostrou para o coleguinha do lado.

            Imagem 12 - João Gabriel

             A autora 

                                                                                      

                                                                               Data= 26/08/2014

Quarto relato

Hoje foi um dia atípico, pois a creche estava sem luz e sem água. Esse fato foi

notificado aos pais, porém alguns deles mandaram as crianças assim mesmo.

Tínhamos 7 crianças em sala, sendo 6 meninos e uma menina. 
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Como a professora não estava muito bem, eu assumi a turma enquanto ela

arrumava  o  armário.  Fiz  diversas  brincadeiras  com  eles,  todos  estavam  se

divertindo, porém Letícia me pediu para desenhar. Eu não pretendia dar desenho

para eles, pois a sala estava um pouco escura, mas ela insistiu, dizendo que queria

fazer um desenho para mim. Ao ouvir isso, João correu para perto de nós e falou:

-- Eu quero também! 

Então eu preparei uma mesa para desenho, perto da janela, onde a claridade

era melhor e os dois sentaram para dar vazão à sua vontade de criar.

Passado um tempo, Letícia me chamou para mostrar seu desenho e disse:  

-- Já escrevi meu nome aqui, apontou para o rodapé da folha. (realmente tinha

uma linha imensa com várias letras de seu nome). 

– Dá pra você escrever também?

            Imagem 13  - Letícia

            A autora

                                                                                                        Data= 05/09/2014

Quinto relato

Hoje a professora fez um trabalho direcionado com as crianças, pediu para

que  eles  desenhassem em cima  de  um recorte  de  cartolinas  colorida  que  eles

haviam feito e colado no papel A4 tentando imitar formas.

Como Luiz, Ana e Lorena não haviam feito esse trabalho no dia anterior, por

haverem  faltado,  eu  os  coloquei  em  uma  mesa  separada  e  lhes  dei  papel  e

canetinha para desenhar. Pedi para que eles colocassem o nome, para eu saber de
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que era o desenho. Lorena fez uma linha dentada, e  perguntou: -- É assim Graça?

Respondi que estava ótimo ela sorriu e mostrou seu desenho para Vitor Hugo que

estava na mesa ao lado.  Luiz Fernando encheu a folha com as letras L A O U e

perguntou: --Tá bom tia Graça? Respondi que estava ótimo, e ele sorriu satisfeito.

Ana já consegue escrever ANA, além de acrescentar uma porção de outras letras de

seu nome, embaralhadas. 

-- Graça, aqui o meu. Falou ela.

-- Muito bem, está cada dia melhor. Falei.

Nisto,  outras  crianças  que  estavam  desenhando  na  colagem,  começaram

também a me chamar para mostrar que haviam escrito os seus nomes também.

Kaio fez questão que eu fosse até ele para ver seu nome que estava escrito assim:

KOIA  (invertido).  Chamei  a  professora  para  ver,  e  o  Kaio  aproveitou  para  lhe

entregar o trabalho.

-- Toma. Já terminei. Disse ele.

-- Graça, CE me dá uma folha? Pediu.
Dei e ele começou a desenhar, e em seguida me perguntou:
-- Posso escrever o nome do meu amigo na folha?
-- Pode. Mas vai escrever o nome de qual amigo?  Perguntei. 
– Do Bernardo!
E começou a escrever da direita para a esquerda varias letras do nome do

amigo.

            Imagem 14 - O nome do amigo

            A autora
                                                                                                11/09/2014
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Sexto relato

Quando  a  professora  a  professora  saiu  da  sala  às  dez  horas  e  quinze
minutos,  recolhi  a massinha com a qual  ela  estava trabalhando e distribuí  livros
sobre dinossauros, já que no momento estamos focados no vale dos Dinossauros na
Paraíba.

De repente, Micaely chegou para mim e disse: 
-- Graça, você pode dar folha pra desenhar?
Não era  essa a  minha intenção hoje,  eu  tinha programado dar  carrinhos,

bonecas e panelinhas para eles brincarem, pois eu ainda precisava terminar de fazer
as agendas. Como outras crianças vieram pedir também, resolvi atendê-los.

Distribui  folhas,  lápis  de  cor  e  falei  para  que  eles  desenhassem  o  que
tivessem vontade, desde que fosse o mais lindo desenho que eles fizeram até hoje.

Passado algum tempo, Micaely falou:
-- Graça, acabei de desenhar.
-- O que você desenhou? Perguntei indo em sua direção.
-- O meu pai, minha mãe e eu. Falou.
-- Legal! Onde vocês estão? Perguntei.
-- Você não está vendo? Esta é a minha casa!
De repente Kaique que estava na mesma mesa que ela, falou erguendo seu

desenho.
-- Também acabei tia Graça!
Olhei pronta para perguntar, antes de ir até o outro lado da mesa, o que ele

havia  desenhado,  quando  tive  uma  grata  surpresa.  O  seu  desenho  estava
perfeitamente reconhecível. Exclamei:

-- Um dinossauro!
-- É um Neymar (eles apelidaram o dinossauro  Spinossaurus  de Neymar, por

ter algumas placas que vão da cabeça à ponta do rabo, deixando-o parecido com o
referido jogador de futebol).

Foi uma surpresa para mim, que não teria acreditado ter sido esse desenho
feito por ele, se ele não o tivesse produzido ali, perto de mim.
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           Imagem 15 - Micaely e sua família                        Imagem 16  -  Dinossauro Neymar -  Kaique 

 A autora                                                              A autora

3.2.1 A representação do desenho para a criança

O desenho para criança é uma forma de expressão, uma forma de transmitir

seu pensamento, porém ela ainda não consegue representar o mundo da maneira

como o vê. “A criança é um ser dinâmico: para ela, a arte é uma comunicação do

pensamento.  Vê  o  mundo  de  forma  diferente  daquela  como  o  representa  e,

enquanto desenvolve,  sua expressão muda”.  (LOWENFELD; BRITTAIN,  1970, p.

19)

 Embora o seu desenho possua a beleza da arte espontânea, alguns adultos,

não  se  contém  e  interagem  de  maneira  nociva,  tentando  impor-lhe  seu  próprio

conceito do belo, não permitindo que a criança possa se exprimir através de sua

arte. De acordo com Lowenfeld, (1977, p. 110) “É a própria criança quem   deve

determinar o momento em que deseja relacionar suas pinturas com as experiências

externas”

Quando um adulto interfere de maneira errada no ato de criar de uma criança,

esta pode se retrair, e não mais querer desenhar, afirmando não ser capaz de fazê-

lo. Por isso, devemos nos vigiar para não atrapalharmos o seu desenvolvimento.  

Sempre  que   pudermos  dar  à  criança  oportunidade  de  usar,
independentemente, a sua própria vontade e imaginação deveremos fazê-
lo.  É  um  erro  privá-la  dessa  importante  iniciativa  e  inculcar-lhe  os
conhecimentos com uma colher, como se estivéssemos alimentando uma
criança pequena. (LOWENFELD, 1970, p. 116)  
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           Os alunos precisam ser incentivados a criar, a se comunicar por meio de seus

desenhos, porém não podemos incutir neles o nosso padrão de beleza.

3.2.2 A Importância do ato de rabiscar

O movimento corporal é a primeira forma de comunicação da criança. Ao se

aproximar dos dezoito meses de idade, se dermos a ela, lápis e papel, começará a

fazer suas garatujas alegremente de forma desordenada, sem ao menos olhar para

sua mão. Essa movimentação é extremamente importante para ela, de acordo com

Lowenfeld;  Brittain,  (1970,  p.117)  “o  modo  como  se  recebam  esses  primeiros

rabiscos e a atenção que se lhes preste podem ser a causa de a criança pequena

desenvolver  atitudes  que  permanecerão  nela,  quando  iniciar  sua  escolaridade

formal”,  portanto  devemos  evitar  interrompê-la  nesse  ato  de  rabiscação,  que  a

desoprime  e  dá  prazer.  É  importante  que  a  criança  tenha  a  oportunidade  de

desenhar livremente em papéis de vários tamanhos e texturas, fixados em locais

diferentes, usando diversos materiais, para produzir as suas marcas. 

Imagem 17 -  Fazendo novas experiências

A autora
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Tempos depois, ela descobre que pode controlar o movimento que faz com a

mão e que esse exercício deixa no papel a linha que ela deseja, por isso ela repete

o gesto incansavelmente. Essa é uma fase muito importante no desenvolvimento da

criança,  pois  ela  está  desenvolvendo  a  sua  coordenação  motora,  adquirindo

confiança em si e construindo a sua autonomia, para entre outras coisas, como por

exemplo, se alimentar sozinha, já que o movimento que faz com a mão, ao levar a

comida do prato à boca,  é  o mesmo que ela  usa para fazer  seus rabiscos  no

papel. “Traçar riscos num pedaço de papel, em qualquer direção, significa, para a

criança, alegria,  felicidade,    desafogo,  e   contribui,  principalmente  domínio  de

função importantíssima: a coordenação dos movimentos.” (LOWENFELD,1977,  p.

95)

Vale  salientar,  que  a  coordenação  motora  abrange  vários  movimentos  do

corpo, como o falar, o andar,  atividades manuais,  entre outros, por esse motivo,

devemos esperar e respeitar o tempo da criança, devemos  jamais, exigir o que ela

ainda não conseguem fazer.

Para uma criança pequena, que não entende o mundo ao seu redor, que não

compreende o porquê de acontecer  coisas com ela,  que a faz sofrer,  como por

exemplo, tomar remédios, o ato de rabiscar lhe trás alivio, satisfação e lhe acalma. 

Quando a criança está envolvida em suas garatujas, não tem olhos para mais

nada. Porem quando interferimos pedindo para que ela desenhe algo para o qual

não  está  capacitada,  podemos  inibir  suas  ações  e  ela  poderá  passar  a  fazer

desenhos  em  pequenos  arrancos,  o  mesmo  poderá  acontecer  se  ela  se  sentir

tolhida em sua liberdade de desenhar espontaneamente.  Devemos,  pois,  ter  um

olhar diferenciado para esse tipo de desenho, que indicam inibições ou dificuldades

de se ajustar às novas situações.  Precisamos então incentivar  a criança a fazer

rabiscos com vastos movimentos, visando restituir-lhe a autoconfiança.

Todavia,  existem  aquelas  crianças  que  se  sentem  felizes  ao  fazerem

pequenos desenhos livres, a essas, devemos oferecer vários tipos de papeis para

que  ela  possa  se  adequar.  Caso  isso  não  aconteça,  significará  que  ela  esta

precisando de ajuda para se sentir fortalecida e segura.
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Algumas  crianças  rabiscam sem parar,  até  cobrirem toda  folha  de  papel,

outras  fazem  suas  garatujas  num  canto  do  papel,  demonstrando  senso  de

organização inconscientemente.

Criança  gosta  de  desenhar,  mas  para  que  ela  não  caia  na  tentação  de

rabiscar nas paredes, devemos lhe fornecer material adequado para que ela possa

se  exprimir  livremente,  sem  que  sinta  a  necessidade  de  rabiscar  as  paredes,

compreendendo com isso, que tem algumas regras que devem ser obedecidas.

Com o tempo, a criança começa a amadurecer seu pensamento e embora ela

ainda não consiga vincular o pensamento com o desenho, ela nos conta sobre seu

desenho, dizendo o que está desenhando, embora o que apareça no papel sejam

apenas rabiscos. Isso demonstra que a criança esta se desenvolvendo, embora sua

capacidade intelectual esteja além de seu poder de realização. Nesse momento, ela

precisa ser incentivada, para que perceba estar no caminho certo, pois agora ela já

consegue ter uma imagem mental que vai seguir seu desenvolvimento elaborando

seus  desenhos  que  a  princípio  terão  linhas  arredondadas  indicando  a  cabeça,

depois, linhas retas para as pernas e braços. Começando assim, a construir a figura

humana.

Imagem 18 – O Homem Aranha

A autora      
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A criança costuma fazer suas garatujas até os quatro ou cinco anos, quando

entra em uma fase de desenvolvimento que relaciona os pensamentos às imagens e

consegue desenhar objetos perfeitamente reconhecíveis. 

Pode  acontecer  de  uma  criança,  que  não  goste  de  rabiscar,  comece  de

repente a desenhar coisas perfeitamente identificáveis. Devemos então, investigar

se ela praticou o exercício de vai e vem das garatujas em outros lugares, como na

areia, na sopa, sem que fosse percebido pelo adulto. Caso tenha realmente pulado

essa etapa, devemos proporcionar a ela atividades que lhe permita desenvolver a

coordenação motora, como por exemplo, usar os dedos embebecidos em tintas para

fazer rabiscos no papel,  dando-lhe a oportunidade de desenvolver  o controle  de

seus movimentos.

No dia dez de junho de deste ano, fizemos um passeio com nossos alunos ao

condomínio vizinho à Creche, onde usamos a quadra de futebol e o parquinho. As

crianças estavam muito contentes com essa novidade, brincando de futebol,  nos

balanços,  na casinha de boneca,  quando de repente olhei  um pouco adiante de

onde estava, e vi uma das garotas agachada, com uma varinha na mão desenhando

na areia. Imediatamente voltei à minha infância, há muito tempo atrás, e me vi como

ela, desenhando na estrada de terra batida. Percebi então, que ao contrário do que

eu pensava, também fiz as minhas marcas, embora não tivesse acesso a lápis e

papel. Recordei-me dos desenhos que fazia na poeira da rua, do carvão e do caco

de telha com que desenhava nos muros. Fiquei emocionada e muito feliz com essa

lembrança.
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Imagem 19 – Riscando na areia

A autora

Os materiais mais indicados para o desenho infantil são: o lápis de cor, e o giz

de cera, principalmente os mais grossos, que dará à criança, mais segurança para

conduzir o giz no papel, evidenciando os seus movimentos e lhe causando prazer.

Se dermos a ela algo como a tinta aquarela, seu trabalho resultará em uma grande

mancha  disforme,  sem  que  ela  possa  perceber  seus  traços,  impedindo-a  de

satisfazer o desejo de ver seus movimentos impressos na folha. 

Contudo, com as maiores, podemos utilizar materiais variados como o lápis

preto,  as canetinhas hidrográficas,  o  guache,  a  aquarela,  e  podemos até inovar,

como fizemos nos dias das crianças este ano, com a turma de maternal II (crianças

de aproximadamente quatro anos).

A professora Ana Clara, levou sua mãe,  para junto com as crianças, fazer um

bolo para festejarmos a data. O bolo já veio assado. As crianças o rechearam, a

mãe  da  professora  o  cobriu  com pasta  americana,  e  as  crianças  usaram essa

superfície  para,   com  canetinha  apropriada,  desenharem  ou  escreverem  o  que

desejassem. O resultado foi maravilhoso. Elas amaram esta experiência.
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Imagem 20 – Confeitando o bolo

A autora

3.2.3 A minha prática

 Tenho observado em minha prática, que independente da idade de meus

alunos, que têm no momento entre três anos e meio a quatro anos e meio, quanto

mais evoluídos na área do desenho eles estão, mais facilidades têm de escrever as

letras  de seu nome.  É  óbvio  que  isto  não é  ainda o  que  se  pode chamar   de

alfabetização, mas é o caminho para se chegar lá. De acordo com Pillar, Analice

Dutra, (1996, p.17) “O desenho e a escrita são [...] formas de representações, ou

seja, expressões da função semiótica, e têm a mesma origem gráfica.” 

Alguns  de  meus  alunos,  às  vezes  até  reconhecem  o  nome  daqueles

amiguinhos que sentam sempre juntos à mesa de desenho, como mostra o relato no

diário de campo: 

Temos vinte e uma crianças em sala hoje, elas estão muito agitadas porque

estamos  com a  AEI  Claudia,  que  veio  me  ajudar  na  hora  do  planejamento  da

professora.
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Eu apresentei-a  a eles e pedi para que ela distribuísse os livros de história

para eles, que nesse momento já haviam sentado à mesa.

Passado quinze minutos,  recolhi  os  livros,  e  com a ajuda da Claudia,  dei

papel e giz de cera para que eles pudessem desenhar. Como eu estava preocupada

com Luiz Fernando, que estava fascinado pelas letras, e se desinteressando pelo

desenho, mudei meu discurso e falei para eles:

-- Hoje não quero que escrevam os seus nomes no papel, está bem?

-- Eu gostaria que fizessem um desenho bem caprichado. Certo?

-- Ih Tia Graça, já escrevi! Lukas levantou o papel e disse.

--Tudo bem, mas, por favor, ninguém mais escreva. Combinado?

-- Combinado! Responderam em coro.

Depois de um tempo fui até a mesa de Luiz, e fiquei contente, pois ele havia

feito vários bonecos, e me contou que era a sua família. Só que depois ele virou a

folha, fez um pequeno boneco no meio e a encheu com letras LFO.

Lukas me chamou para mostrar seu desenho. Enquanto caminhava até ele,

perguntei:

-- Vai me contar a história de seu desenho?

-- Tia Graça, vem cá, quero contar a história do meu desenho para você.

Disse Ana, vindo a meu encontro.

-- Volta para sua mesa, por favor, que eu vou escutar a história do desenho

do colega e a seguir vou até sua mesa para que me conte sobre seu desenho,

certo?

Fui até a mesa de Lukas e elogiei.

-- Que bonito! Você colocou o chão e o sol nesse desenho, quem te ensinou

isso?

-- Tia Denise! (PEI da tarde)

-- Muito bem, agora me diga quem são essas pessoas que você desenhou aí?

-- É meu pai, minha mãe e eu.

-- E onde vocês estão?

-- Na minha casa.
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Virei o desenho e disse: vou escrever aqui atrás para a Professora Ana Clara

saber quem são essas pessoas. Apontei o boneco que ele disse ser o pai e falei:

vou  escrever  PAI  bem  aqui  atrás  dele  e  fiz  o  mesmo  com  a  mãe.  Perguntei

novamente quem era o outro desenho e ele respondeu: -- “EU”.  Então escrevi “EU”

atrás do boneco. Ele ficou olhando, olhando, e depois virou para mim e disse:

Tia Graça, você não escreveu meu nome aqui. Apontou.

--  Certo.  Escrevi  “Eu”  para que todos saibam que você foi  o  autor  desse

desenho tão lindo, mas vou colocar seu nome bem aqui, atrás. Mostrei.

Coloquei o nome, ele olhou, reconheceu e sorriu.

Fui então até Ana que ansiosa para falar de seu desenho foi logo falando:

-- É a Rapunzel! 

Comecei logo a anotar a fala dela, para não esquecer. Ela me mostrava o

desenho e explicava:

-- Ela tem um cabelo bem grande. 

-- O cabelo dela é até o Bumbum.

Ela ficou curiosa e perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que estava

escrevendo a história dela. Então ela chegou mais perto para me ver escrevendo e

continuou a falar.

-- Aí a Bruxa falou;  Rapunzel joga suas tranças

Nisso ela olhou para a palavra  RAPUNZEL e comentou

-- Olha a letra da Letícia. E apontando para a letra Z falou: -- A letra da Luiza.

-- Ah! E a de Ana. Ela falou apontando o N

Depois voltando à história disse:

--Aí a bruxa fez RAHGHUM, e terminou a história.
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Imagem 21 - Luiz Fernando e seu nome               Imagem 22 - Lukas e sua família

A autora           A autora

Imagem 23 - Ana em 

RAPUNZEL

A autora
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3.2.4.1 A evolução do desenho de uma criança de três anos, no período de

fevereiro a novembro de 2014

  Imagem 24 – Evolução do desenho

   A autora
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4 CONCEPÇÕES DE EDUCADORES

 Os  professores  devem  ser,  para  a  criança,  apenas  o  mediador  que  lhe

capacita, para a caminhada em busca de sua autonomia. Autonomia essa que é

conquistada dia  a dia  pela  própria  criança,  Para que isso  aconteça,  o  educador

democrático precisa dar voz à criança, não agir como os  autoritários que impõem

suas ideias, nem como os  espontaneparistas ou  Laissez-faire que se eximem da

responsabilidade na educação do aluno. “Cada concepção de educação tem uma

visão do que é conhecer, aprender e  ensinar. Para cada uma, portanto, há uma

concepção também da função da imitação e da cópia.” (FREIRE, 2008, p.73).

4.1 Democrático

         O Mestre democrático é aquele que leva o aluno a desejar aprender cada vez

mais usando para isso o incentivo, a cordialidade, dando voz e vez ao aluno, sendo

para esse, o referencial. 

A função deste educador democrático é antes de tudo, assumir-se enquanto
modelo,  não  como  o  autoritário  o  faz,  centralizando  unicamente  a
instrumentalização, nem como o espontaneísta, negando o ‘emprestar-se’
ao outro, mas permitindo ao educando o processo de imitação e de copia,
para que possa introjetar o modelo e passando a saber o que antes não
conhecia e por isso mesmo tem condições de recriá-lo.  (FREIRE, 2008, p.
74-75)

 Inspirada  em  Paulo  Freire,  percebo  que  na  concepção  democrática  da

educação o importante é formar sujeitos autônomos, que reflitam e participem das

mudanças  que  ocorrem  no  mundo,  pois  ensinar  não  é  apenas  transmitir

informações,  é  antes  de  tudo,  capacitar  o  aluno  para  construir  a  sua  própria

autonomia. 

.

4.2 Espontaneísta

         O professor espontaneísta ou Laissez-faire,  não tem nenhum vinculo com

seus  alunos,  ele  não  admite  ser  um modelo  para  criança,  visto  que não aceita

copias, em sua concepção de educação, o educador deve deixar o educando criar
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em cima de sua própria visão de mundo, sem nenhuma intervenção, sem incentivos

nem  criticas.  “Este  educador  não  se  dá  conta  de  que  ninguém  nasce  livre,

autônomo, O processo de autonomia é um aprendizado cotidiano e permanente, em

que, na interação com os outros, se educa a própria liberdade.” (FREIRE, 2008, p.73

e 74)

4.3 Autoritário

 

Nessa concepção, o professor é aquele que pensa ser o detentor do saber,

por isso ele impõe suas ideias, fazendo com que a criança reproduza o que ele

deseja, impedindo-a de pensar, inibindo a sua criatividade.

4.4 O que essas concepções representam no educador que ensina crianças

que desenham

          

 Quando  focamos  no  desenho  da  criança  pequena,  que  ainda  está  em

formação, a atuação do professor faz a grande diferença em seu desenvolvimento.

Segundo Lowenfeld: Brittain, (1970, p.78) “Para ensinar arte às crianças, o fator de

maior importância é o professor. [...] Assim, no ensino artístico, um mau professor é

pior do que não haver professor algum.” Embora o mestre não deva interferir  no

desenho  da  criança,  uma  intervenção  que  a  leve  a  refletir  sobre  sua  arte,  é

perfeitamente  cabível  nessa  situação,  pois  isso  pode  levá-la  a  ampliar  seus

conhecimentos.  Através da arte  o professor  de educação infantil  pode levar  seu

aluno a aumentar sua sensibilidade e a confiança em si mesmo.

        Sendo o ato de desenhar, algo espontâneo em todas as crianças,  cabe

portanto, ao educador estimular, criando situações para que elas se envolvam cada

vez mais com essa arte de reproduzir a sua visão de mundo.
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       O  professor  democrático encoraja  a  iniciativa  espontânea  da  criança,

incentivando-a a criar, porém  ele sempre sabe até onde pode ir,  nunca exige  da

criança, mais do que ela pode fazer, já que isso poderia frustrá-la. Ele assume a

posição de modelo para seu aluno, todavia, permitindo a livre expressão através de

seus desenhos.  Ele sabe “apreciar  o esforço da criança,  quando esta consegue

transmitir sua própria experiência.”

O  Educador  que  segue  essa  concepção  de  educação,  tem  um  olhar

diferenciado para o seu aluno, pois sabedor de que cada criança tem seu próprio

tempo para construir sua aprendizagem, e que ela acontece por etapas, e, portanto,

essas devem ser respeitadas. Ele estimula e aguarda, dialoga, instiga a criatividade,

levando a criança a pensar, a desenvolver sua potência criadora, fazendo com que 

ela sinta o desejo de aprender. 

A autoidentificação da criança com seu próprio trabalho só pode ser  uma
experiência muito importante, quando o professor é capaz de identificar-se
com seus alunos,  de  modo a  proporcionar  a  motivação  adequada  e  as
condições  ambientais  favoráveis  a  uma  expressão  significativa.
(LOWENFELD; BRITTAIN, 1970, P.83)

O  professor espontaneísta ou laissez-faire não aceita ser modelo para seu

aluno, já que não admite cópias, deixa a criança agir livremente sem direcioná-la,

sem incentivá-la, ele apenas responde as perguntas, sem fazer nenhuma espécie de

intervenção. De acordo com Lowenfeld; Brittain, (1970, p.79) esse tipo de educador

não  toma  parte  ativa  na  formulação  de  diretrizes,  assim  como  não  estimula  o

desenho iniciado pelo próprio aluno.

O  professor autoritário pensa ser o único detentor do saber,  gosta de dar

ordens, e não permite que seu aluno se expresse através de sua arte, ele é obrigado

a desenhar exatamente o que o mestre ordena sem poder usar a sua imaginação.

Esse tipo de educador costuma fazer uso dos desenhos para colorir e impõe

a reprodução gráfica às crianças, e isso pode atrapalhar seu desenvolvimento, pois

provoca acomodação,  a  mesmice.  Com o tempo,  a  criança perde seu poder  de

pensar, de criar, condicionando-se a fazer cópias sem sentido, e quando alguém lhe

pede  para  que  crie  algo,  ela  se  sente  travada,  incapacitada  para  usar  a  sua
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imaginação, e diz simplesmente: não sei desenhar. “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”

(MÈRIDIEU, 1995, p.102).

 Em seu livro “A criança e sua arte”, Viktor lowenfeld escreve sobre alguns

cuidados que devemos ter para não atrapalharmos o desenvolvimento da arte de

uma criança, entre eles estão:

‘corrigir’  ou ‘ajudar’ a criança em seu trabalho, procurando impor-lhe uma
personalidade de adulto. Entregar à criança cadernos de figuras para colorir
ou modelos de desenhos que a tornariam insensível ao ambiente. Esperar
que  as manifestações artísticas da criança sejam sempre agradáveis aos
olhos dos adultos. Preferir o trabalho de uma criança ao de outra.
Fazer comparações entre os resultados dos trabalhos das crianças. Impor
os  padrões  de  adultos,  quando  trabalham  com  as  crianças.  Mostrar  à
criança ‘como se pinta. (LOWENFELD, 177, p.75-76)        
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizei este trabalho na intenção de descobrir se o desenho infantil contribui

para o início do processo de construção da escrita da criança, além de trazer outros

benefícios para a mesma. Para elucidar essa questão, pesquisei vários autores e fiz

pesquisas  de  campo  com  meus  alunos.  Através  de  meus  relatos,  fica  claro  a

intenção que os alunos têm de escrever, como prova o quinto relato onde Kaio, nas

páginas 32 e 33, pergunta se poderia escrever o nome do amigo Bernardo, em seu

desenho.  

Portanto,  tendo  em  vista  os  estudos  apresentados  nessa  pesquisa,  foi

possível concluir que o desenho infantil não só contribui significativamente para a

iniciação do processo da escrita, já que possuem a mesma forma de representação

e a mesma origem gráfica, como também desenvolve a criança como um todo, pois

enquanto desenha,  a  criança vai  aprendendo a pensar,  a  fazer  a  representação

simbólica, além de usá-lo como uma forma de desafogo para suas angustias. Outra

contribuição que o desenho trás para o criança é o desenvolvimento da coordenação

motora que vai beneficiá-la para o resto de sua vida.

Não poderia realizar esta pesquisa sem abordar algo, de extrema importância

nesse processo que é a atuação do professor perante as crianças. Ele não pode

considerar o desenho infantil como uma atividade destituída de significados, apenas

para deixar as crianças ocupadas, o educador precisa encarar o desenho da criança

como uma linguagem peculiar, que faz parte de seu desenvolvimento.

O professor  precisa levar  o  aluno a  refletir  sobre sua arte  para  que esse

possa ampliar seu conhecimento de mundo, sem, contudo, interferir em sua criação.

A  aprendizagem  que  adquiri  ao  fazer  essa  pesquisa,   foi  de  extrema

importância para minha vida profissional e estou usando-a em sala de aula, para

proporcionar aos alunos um aprendizado que os leve à autonomia de maneira alegre

e suave, sem imposições, sem traumas.

Espero,  através  desse  trabalho,  contribuir  para  a  reflexão  de  alguns

educadores, sobre sua pratica em sala de aula. Será que estão tendo uma postura
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democrática, valorizando a criança em seu processo de aprendizagem e criação, ou

tolhendo sua  liberdade e capacidade de se expressar livremente através de seus

desenhos?

           Não tenho a pretensão de responder todas as questões pertinentes ao tema

abordado,  mas  através  dos  assuntos  que  foram apresentados,   fazer  pensar  e

repensar  sobre  qual  modelo  de  educador  temos  sido  para  nosso  educando,  se

estamos  permitindo que ele tenha a liberdade para criar sem nenhuma interferência

negativa.  
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