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‘’Para  cabal  compreensão  da  criança,  é  de  grande  interesse  que  as

garatujas sejam reconhecidas como parte do padrão total do desenvolvimento.

Durante  esta  fase,  a  criança  transmitirá  seu  desenvolvimento  intelectual  e

emocional em seus trabalhos criadores. Dedicar-se-á, com muito entusiasmo,

aos  seus  rabiscos  e  ainda  será  suficientemente  flexível  para  mudar  seus

movimentos  sempre  que  novas  experiências  exigirem  essa  mudança.

Desfrutará  também  seu  desenvolvimento  cinestésico,  através  de  suas

garatujas,  e  irá  adquirindo,  gradualmente,  o  controle  visual  sobre  esses

desenhos. Do ponto de vista da capacidade criativa, ficará independente, livre

de influências pertubadoras.’’

Viktor Lowenfeld



RESUMO

Ao realizar este trabalho proponho a busca e a valorização do grafismo infantil

ainda  na  fase  das  garatujas.  A pesquisa  de  campo  realizada  a  partir  dos

instrumentos metodológicos como a observação e registros de minha prática

como professora de educação infantil, bem como as leituras de autores sobre

essa  temática  me  embasaram na  realização  de  minha  escrita.  Segundo  a

concepção dos autores estudados o desenho influência desde a parte motora

até o psicológico da criança.

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

O desejo de ser professora e trabalhar na educação infantil me move

desde que eu era criança, ainda nas brincadeiras com as bonecas e ao ajudar

meu irmão mais novo com as tarefas escolares.

No  ano  de  1998,  iniciei  o  ensino  médio  no  curso  de  formação  de

professores  no  Colégio  Júlia  Kubtscheck,  ampliando  minha  prática  com os

estágios, e me formando no ano de 2000.

Iniciei meu trabalho como professora auxiliar no ano de 2002. Em 2009

passei no concurso de auxiliar de creche do município do Rio de Janeiro, o que

me proporcionou contatos com mais profissionais da educação e despertou um

desejo maior pela profissão, me motivando a procurar uma qualificação mais

específica na área de educação infantil.

Através de contatos com Marta, uma amiga que já havia cursado o Pró

Saber, me interessei  muito sobre esse curso.

No  ano  de  2011,  passei  no  vestibular  para  o  Instituto  Superior  de

Educação Pró Saber (ISEPS), o que me proporcionou base para iniciar uma

qualificação e entender mais sobre a metodologia necessária a uma educação

com crianças de 0 a 6 anos de idade.

Ao participar do primeiro ano no ISEPS, passei  a me conhecer mais

profundamente  e  a  cada  vez  internalizar  o  desejo  de  ser  professora,  pois

passei  a  me  perceber  para  poder  perceber  as  crianças  com  as  quais  eu

trabalho.

No primeiro ano a disciplina de desenho já havia me conquistado, ao

ampliar meu conhecimento a partir do segundo ano, o que provocou o desejo

pelo tema para minha pesquisa de conclusão de curso.

Em 2013  passei  em mais  um concurso  para  a  prefeitura  do  Rio  de

Janeiro, dessa vez como Professora de Educação Infantil, agora sou regente

de minha própria  turma e  posso contribuir  para  uma educação na qual  eu

realmente acredito, tendo como parâmetros tudo o que adquiri no ISEPS.

O que me motivou a fazer essa pesquisa foi investigar as expressões do

desenvolvimento  infantil  através  do  desenho.  Foram as  aulas  de  Desenho,

lecionadas pelas professoras Madalena Freire e Jayna Cosmos, no ISEPS que

me possibilitaram esse enxergamento.



         A partir da observação dos meus alunos na creche a qual trabalho, com

foco de observação contínua na turma de berçário, com crianças na faixa etária

de um ano  a dois anos de idade, que serão meu objeto de pesquisa pretendo

investigar as expressões do desenvolvimento infantil através do desenho.

Além  da  observação  das  crianças  fui  em  busca  dos  teóricos  para

fundamentar o meu estudo.

O  desenho  faz  parte  do  universo  infantil.  Através  dele  a  criança  se

expressa, desenvolve-se e recupera o conhecimento já existente.

Crianças na idade das garatujas muitas vezes não são valorizadas em

suas produções, esse momento na maioria das vezes não é aceito como de

grande importância e de construção de desenvolvimento significativo para elas.

Ao refletir em minha própria prática em sala de aula como professora,

pude observar e vivenciar esses acontecimentos em minha turma de educação

infantil  e  indaguei-me  como  o  desenho  poderia  ajudar  essas  crianças  tão

pequenas  durante  o  seu  desenvolvimento?  Como  o  grafismo  influência  no

desenvolvimento de coordenação motora, visual, de percepção, concentração

e de socialização delas? Qual o meu olhar para cada rabisco traçado?

Durante as realizações de minhas leituras sobre a temática da pesquisa,

percebi  o  grafismo  infantil  como  forte  influência  de  desenvolvimento  e

aprendizagem das crianças.

Pude observar como a criança se comporta ao garatujar, ampliando seus

desenvolvimentos de concentração e coordenação, bem como a socialização e

a interação com seus pares e com o grupo.

Meu  objetivo  para  essa  pesquisa  é  estudar  as  significações  que

contribuem para a ampliação do desenvolvimento infantil, através do desenho,

bem como sua valorização e suas etapas de evolução.

Segundo  o  autor  Viktor  Lowenfeld,  (1970)  as  crianças  devem  ser

estimuladas em seus primeiros anos de vida, pois é nessa fase que ocorrem os

momentos mais decisivos para o desenvolvimento do individuo.

Ao observar  minha turma de Berçário II,  com crianças de 1 ano e 6

meses  a  2  anos  utilizei  os  instrumentos  metodológicos  ancorados  na

observação de minha própria prática. Registrar os momentos das atividades e

refletir  sobre eles, assim como ao realizar a leitura de autores consagrados

nessa temática me nortearam para a escrita dessa pesquisa.



A relevância desse estudo está na busca pela valorização do registro

gráfico em todas as suas etapas de evolução, independente da faixa etária que

cada  criança  possa  estar  vivenciando,  sua  produção  deve  ser  estimulada,

observada, apreciada e entendida como uma etapa de valorosa construção do

desenvolvimento singular de cada individua.

O capitulo I aborda uma concepção teórica de autores pertencentes a

esse  tema,  sobre  a  importância  do  desenho  e  sua  significação  para  o

desenvolvimento da criança. 

No  capitulo  II  apresento  a  contextualização  da  pesquisa,  como foi  o

processo  de  desenvolvimento,  descrevo  sobre  a  creche  e  as  crianças  que

fizeram parte do meu estudo.

No capítulo III  apresento e analiso os dados que contribuíram para a

estruturação da pesquisa.



1 CONVERSA COM OS TEÓRICOS

A partir da leitura e concepção do autor Victor Lowenfeld ficou para mim

referenciado a importância dos primeiros anos de vida como um dos momentos

mais marcantes e decisivos no desenvolvimento da criança.

É nesse processo inicial que a criança começa a estabelecer padrões de

aprendizagens  e  atitudes,  passa  a  dar  sentido  a  si  mesmo  como  ser,

estendendo  esses  reflexos  por  toda  sua  vida.  Durante  esse  momento  de

aprendizagem a criança estará vivenciando interações entre seu meio, o que

irá lhe proporcionar situações significativas de sua próprias experiências.

‘’Durante  esse  período  inicial,  ela  começa  a  estabelecer  padrões  de

aprendizagens, atitudes e um sentido de si mesma como ser, tudo o que irá ter

reflexos em sua vida inteira.’’  (Lowenfeld, 1970, p. 15)

Observo  esse  movimento  como  imensa  contribuição  para  o

desenvolvimento dos pequenos, pois é na interação entre a criança e o seu

meio, como afirma o autor que se iniciará toda a sua aprendizagem.

Embora a criança já oralize desde cedo, um de seus primeiros registros

permanentes é a garatuja. 

Registrar é deixar marcas, a criança faz isso ao desenhar, é tornar-se

visível e impressa essas reações em qualquer superfície, seja em uma folha de

papel ,na areia, no chão.

‘’Embora  a  criança  se  exprima  vocalmente  muito  cedo,  seu  primeiro

registro permanente assume, com freqüência, a forma de garatuja, por volta

dos dezoito meses de idade.’’ (Lowenfeld, 1970, p. 115)

Através  desse  primeiro  contato,  o  ato  de  rabiscar,  é  que  a  criança

constrói passos importantes para a realização de seu movimento.

Esse processo inicial  de desenvolvimento passará a ser  a expressão

que conduzirá não só ao desenho ou a pintura, mas também à palavra escrita.

Dependendo da maneira que a garatuja for inserida na vida da criança,

poderá  ser  uma  influência  muito  positiva,  desenvolvendo  atitudes  que

permearão durante toda a escolaridade.

Todas as crianças têm suas singularidades e particularidades registradas

em seus desenhos, tornando-se suas produções diferentes entre si, com seus



traços firmes e ousados ou delicados e tímidos, revelando a personalidade de

seus autores. 

Pude  realizar  essa  observação  em minha  turma  de  berçário  II,  com

crianças de 1 ano a 2 anos de idade.

Crianças que se expressavam mais que as outras traçavam linhas firmes

e fortes, já as crianças um pouco mais tímidas, riscavam o papel com muita

suavidade. 

Os movimentos do lápis sobre a folha pode ser pequeno e livre ou livre e

amplo, necessitando a criança na fase da garatuja de uma folha grande de

papel, embora seu desenho seja pequeno. Tal como ressalta Lowenfeld (1977),

há  significados  desiguais  nos  desenhos,  a  criança  que rabisca  de maneira

continua até cobrir toda a folha de papel pode ser atribuída certa persistência

de  que  é  dotado  de  espírito  infantil,  já  uma  outra  criança  que  percebe  e

direciona seu olhar sobre o desenho ampliando-o para a parte que ficou em

branco, possui inconscientemente o senso de organização.

O  ato  de  borrar,  rabiscar,  garatujar,  oportunizar  À  criança  para  seu

desabafo, não cooperar nessa fase ou castrar essa manifestação é prejudicial

para o seu desenvolvimento.

Lembro-me do meu filho na fase ainda das garatujas e sua fascinação

em rabiscar as paredes da casa, especialmente as do corredor.

Não  o  castrava  em  sua  imaginação  e  criatividade,  mas  oferecia-lhe

outras  opções  como  folhas,  o  chão  do  terraço,  pedaços  de  madeiras  e  o

próprio portão para serem rabiscados com giz branco, tirava-lhe o foco das

paredes sem impedir esse momento.

Segundo  Viktor  Lowenfeld,  (1977),  crianças  a  partir  dos  3  a  4  anos

começam  a  nomear  seus  desenhos,  contudo,  nada  ainda  se  consegue

distinguir  em suas  garatujas,  esse  momento  expressa  significado  para  seu

futuro desenvolvimento, pois indica que seu modo de pensar sofreu completa

mudança. ‘’Entre os três e quatro anos, as crianças, geralmente, dão nome ás

suas  garatujas,  isto  é,  relacionam  suas  imagens  mentais  com  o  que

desenham.’’( LOWENFELD, 1977, p. 101)

Para Lowenfeld (1970), as crianças rabiscam entre 2 a 4 anos, contudo,

isso não quer dizer que crianças menores que rabiscam sejam super dotadas,



tão pouco as que começam a desenhar depois dos 2 anos e 6 meses sejam

tidas com algum retardo.

Em minha experiência profissional posso verificar esse pensamento do

autor sobre crianças menores rabiscarem, já que trabalho com alunos na faixa

etária de 1 a 2 anos de idade e ofereço-lhe atividades de desenhar, a qual

desempenham pelo processo da exploração motora.

Também já vivenciei alunos de 3 anos de idade que não tinham ânimo

em frente a uma folha e um giz de cera, por outro lado eram interessados  em

diversas outras atividades.

O autor  salienta que não devemos acelerar a evolução das fases do

desenho, a própria criança é quem deve estabelecer seu ritmo, nós adultos e

educadores devemos respeitar e apenas remover os obstáculos que possam

surgir no caminho. 

Respeitar cada fase evolutiva do desenho na educação infantil é dar a

criança base e estrutura para que seu desenvolvimento aconteça de maneira

em que ela  confie  em si  mesma, vivenciando suas próprias experiências e

aprendizagens que serão únicas em cada fase.

‘’Nunca será de mais salientar que não se deve ‘’empurrar’’ a criança

para acelerar sua evolução.’’ (LOWENFELD, 1977, p. 101)

Geralmente a fase das garatujas estende-se até os 5 anos de idade,

podendo ir até os 6 anos de idade.

‘’As crianças que sofreram dificuldades de coordenação ou se sentiram

inibidas,  de  algum  modo,  talvez  permaneçam  mais  tempo  na  etapa  das

garatujas.’’(LOWENFELD, 1977, p. 101)  

Segundo o autor, se a fase se prolongar além dos 6 anos de idade pode

significar a falta de desejo infantil  de relacionar seus pensamentos às suas

imagens. Neste caso como menciona o autor será conveniente uma conversa

entre o professor ou com o psicólogo da escola.

Lowenfeld defende a ideia de que no período das garatujas a criança

necessita de materiais adequados a faixa etária, como lápis grossos, ‘’Os lápis

grossos são preferíveis.’’ (LOWENFELD, 1977, p. 104), papéis diversos e tintas

espessas, ‘’Será conveniente fornecer á criança tinta para cartazes (guache ou

têmpera, pôster paint ou show card paint), bastante espessa para evitar que

escorra.’’ (LOWENFELD, 1977, p. 105)



ou qualquer material que ajude a satisfazer as necessidades são bons

para ela e que tenha a todo momento

possibilidades  de  experimentação  com  diversos  materiais,  pois  as

diferentes texturas e consistências enriquecem a sensibilidade tátil infantil.

A massa modelar  e  a argila  proporcionam muitas coisas que não se

pode realizar com a pintura.

‘’ De qualquer modo, convirá fornece-lhe papéis de diversos tamanhos,

para ajudá-la a ser mais flexível em seus trabalhos. Desde que a medida do

papel influencie a criança em relação ao tamanho de seus movimentos, isto é,

será útil para que ela adquira maior flexibilidade.’’ (LOWENFELD,  1977,  p. 98)

Materiais  que  não  permitam  liberdade  para  a  criança  não  será

satisfatório para suas necessidades.

Ao  ler  o  livro  de  G.  H.  Luquet,  que  relata  os  estudos  através  dos

desenhos  infantis,  em  diversas  faixas  etárias,  pude  mergulhar  mais  nesse

mundo entrelaçado de rabiscos.

Como precursor sobre o estudo através do desenho infantil, enfatiza que

“a criança desenha para se divertir.” (LUQUET, 1965, p. 15).

O autor não vê a intenção da criança para que ela desenhe tal objeto,

mas  sim  como  o  prolongamento  e  a  manifestação  da  sua  representação

mental. 

“O objeto representado é o que nesse momento ocupava no espírito do

desenhador um lugar exclusivo ou preponderante.” (LUQUET, 1965, p. 23).

Luquet,  observa os meios exteriores como fator nessa aprendizagem. A

criança sofre  influências  diretamente  e  indiretamente  da sociedade em que

vive.

‘’O primeiro desses fatores é a influência das circunstâncias exteriores.’’

(LUQUET, 1969, p. 23).

Entre essas interferências pode estar o pedido que pode ser dirigido a

criança  por qualquer pessoa para que esta desenhe o que foi determinado.

Sob a perspectiva de Luquet o desenho infantil é como um jogo, sendo

uma preparação para as atividades práticas da idade adulta. 

‘’Vimos que a criança considera espontaneamente o desenho como um

jogo e que diversos outros autores mostraram com pormenor que o jogo, sob a



sua aparência desinteressada, é uma preparação para as actividades práticas

da idade adulta.’’ (LUQUET, 1969, p. 221)

Ao analisar e refletir sobre o autor, percebi que seria pertinente colocar

que seu estudo traz um visão do desenho totalmente relacionada a psicologia.

Isso reforça ainda mais o desenho infantil  como um condutor  para o

desenvolvimento não só motor da criança, mas também um desenvolvimento

cognitivo, pessoal e social do ser humano.

Luquet situa de improviso o desenho infantil no seu quadro verdadeiro, o

das  atividades que se  manifestam de forma espontânea nas crianças,  não

bastando tolerar esse “jogo”, mas sendo necessário valorizar-lo.

Para ele o desenho infantil é uma necessidade que se distingue de uma

contemplação estética

O desenho uma vez executado ou em plena execução, recebe de seu

autor uma interpretação, dada a ação apenas pelo prolongamento de uma ideia

que a criança tinha naquele momento, podendo a criança nomear o mesmo

desenho várias vezes.

Registra-se,  ainda  na  concepção  do  autor  a  não  intervenção  das

crianças, aonde a expressão “apaga-se” revela um professor democrático e

atento à sua criança.

 

“Por estas razões, julgo que no que diz respeito ao desenho, o que terá melhor a fazer

o educador é apagar-se, deixar a criança desenhar o que quer, propondo-lhe temas sempre

que ela necessita, e, sobretudo deixá-la desenhar como quer, a seu modo.” (LUQUET, 1969, p.

230). 

Luquet acredita que a criança no principio, senão sob a forma de traços

hereditários, as lições de vivencia e experiência, faz por instinto o que o adulto

faz por reflexão.

Outra questão relevante consiste que o desenho passa sucessivamente

 por quatro fases ou quatro idades.

O autor  discorre essa primeira fase como a do desenho involuntário,

quando  a  criança  compreende  que  os  outros  representam objetos  que  ela

também é capaz de traçar linhas, todavia, ainda sem consciência de que as

linhas traçadas por ela podem igualmente representar algum objeto.



Somente mais tarde,  após ter comprovado seus traços sem qualquer

pretensão é que a criança intencionaliza seus rabiscos para sustentar algo, o

realismo fortuito é substituído pelo realismo voluntário.

Após esse acontecimento as fases seguintes do desenho não diferem

entre si.

 O  desenho  chega  a  uma  3ª  fase,  mencionada  pelo  autor  como  o

apogeu do desenho infantil, caracterizado pelo realismo intelectual. Isso ocorre

quando a criança deseja representar  determinado objeto em todas as suas

características. 

‘’  A  criança  pretende,  deliberadamente  e  sem  dúvida  consciente,

reproduzir do objeto representado não só o que se pode ver mas tudo o que ali

existe e dar a cada um dos elemento a sua forma exemplar.’’(LUQUET, 1969,

p. 212)

 

 Fase  essa,  onde  a  criança  pretende  deliberadamente  e  sem dúvida

reproduzir o objeto representado, não só o que ela pode visualizar, mais tudo o

que o objeto representa.

Aos  4  anos  de  idade  a  criança  vivencia  o  realismo  visual,  onde  a

manifestação é  a submissão na execução,  ficando em relação ao grafismo

muito próximo do período adulto, diferenciando entre os indivíduos somente a

habilidade técnica, desenvolvida por uma cultura.

Para o autor, muitos adultos não serão capazes em toda sua vida de

desenhar sensivelmente melhor que as crianças com idade entre 10 e 12 anos.

Resta,  finalmente,  registrar  que  para  Luquet  é  desenhando  que  a

imaginação da criança se manifesta.

Para a autora Florence de Mèredieu a elaboração do sistema gráfico é

paralela à evolução psicomotora, todo esse processo progressivo e evolutivo

indica que a criança está em perpétua mutação.

As  experiências  infantis,  assim  como,  seus  sentimentos  e  seu

crescimento influência sobre a evolução dos signos da linguagem plástica.

Essa  evolução  se  faz  por  etapas,  podendo  haver  regressões  a  um

estágio anterior do grafismo, de maneira significativa ou passageira.



‘’  A  evolução  da  criança  começa  com  o  que  podemos  chamar  de

desenho  informal  (e  não  abstrato,  já  que  na  criança  pequena  não  existe

nenhum desejo de não – figuração).’’ (MERÉDIEU, 2006, p. 24)

Nesse sentido Mèredieu   relata a evolução da criança com o que ela

chama de desenho informal e não abstrato, já que a mesma nessa fase não

representa  o  desejo  de  não  figuração,  abastecendo-se  somente  pelo

movimento motor de sua ação enquanto desenha.



2 A PESQUISA

2.1 Metodologia

Durante  o  envolvimento  de  minha  pesquisa  usei  os  instrumentos

metodológicos aprendidos nas aulas lecionadas por Madalena Freire e Jayna

Cosmo, bem como a concepção do Instituto Superior de Educação Pró Saber,

para um direcionamento no processo de escrita e busca de conhecimento para

desenvolver este trabalho.

Ancorada  na  leitura  de  textos  e  do  livro  Educador,  posso  citar  os

instrumentos  metodológicos  como  aliados   de  um professor  democrático  e

comprometido com o seu trabalho: o educar.

Iniciei minha pesquisa com a observação das crianças, mas como cita

Madalena Freire em seu livro Educador o olhar deve ter foco. ''A observação

focada é estudo, reflexão sobre os sentidos e significados.'' (FREIRE, 2014)

No começo não conseguia me dar pontos de observação, em uma aula

de metodologia perguntei a professora Cristina Porto como seria possível dar

pontos de observação para crianças tão pequenas e ela me disse que eu tinha

que ter um foco. 

Ao reler o livro Educador tive minha resposta, eu precisava focar em

uma proposta por vez. ''  No início desse aprendizado, em qualquer grupo, é

adequado ter somente um foco para priorizar: na aprendizagem, na dinâmica,

ou na coordenação. (FREIRE,2008, p. 132)

Como as crianças são pequenas e com pouca oralidade não entendia

como  é   que  eu  faria  a  observação  da  aprendizagem com elas,  era  mais

pertinente eu focar na observação de minha própria coordenação e da minha

equipe de agentes de educação infantil e na observação do grupo de alunos.

A partir daí consegui criar estrutura e rotina para incorporar os pontos de

observação,  aprimorando  e  internalizando  esse  conceito  em  minha  prática

durante minha permanência em sala de aula.

É toda a movimentação do aluno diante de um educador sensível aos

acontecimentos, percebendo – se também nesse processo de construção de

escuta e de aprendizado. ''Só podemos olhar o outro e sua própria história se



tivermos conosco uma abertura de aprendiz que se observa (se escuta) e sua

própria história. (FREIRE, 2008, p. 46)

Outro instrumento importante é o registro, esse instrumento internalizei

de forma mais rápida que a observação, todavia, era o mais difícil de praticar

por causa do tempo.

Ao registrar os acontecimentos do dia, por muitas das vezes tinha que

fazê – lo no meu horário de almoço, no ônibus a caminho da faculdade, ou nos

finais de semana em minha casa.

Como tinha que ser dinâmica em sala de aula baseava a maioria de

meus registros em fotos ou notas imediatas para poder dar conta das crianças,

do planejamento e da rotina.

Registrar não é impossível, porém, demanda organização e vontade do

professor em fazê – lo. Na verdade eu senti como se fosse um novo processo

de  aprendizagem  que  requer  uma  adaptação  dentro  de  uma  estrutura  de

organização principalmente de tempo. ''O registro da prática é o fio que vai

tecendo a história do nosso processo'' (FREIRE, 2008, p. 55)

O  registro  nos  permite  com  que  documentemos  as  ações,

planejamentos,  pensamentos,  acontecimentos,  atitudes  e  até  mesmo  a

observação. Tudo o que é registrado se torna concretude e nos permite voltar

para uma retomada de leitura e reflexão.

A avaliação  como  instrumento  metodológico  ajuda  de  maneira  muito

positiva o educador em sua rotina. 

Possibilita o enxergamento de ideias e atitudes para o planejamento ser

executado  com a realidade necessária e exigida pela grupo.

Durante minha prática como professora regente da turma, neste ano de

2014, passei a fazer avaliação com meu grupo de agentes após as aulas de

Estágio, lecionadas pela professora Cláudia Sabino, que me fez perceber a

importância da avaliação em nossa rotina como educador.

Mergulhei  novamente  nas  palavras  de  Madalena  Freire  ao  ler  o

educador, onde relata e fundamenta importância do professor avaliar . ''É neste

sentido que o ato de avaliar é processual. Acontece no processo permanente

de rever, refletir o passado para reconstruir o futuro no presente.''  (FREIRE,

2014)



No  início  houve  um  estranhamento  do  meu  grupo  de  agentes  de

educação infantil quando propus a avaliação e justamente na hora do descanso

das crianças e do nosso almoço, pois esse era o único horário onde todos os

educadores se encontravam. Não houve resistência como eu imaginava, logo a

avaliação passou a fazer parte do nosso dia a dia, contudo, com a falta de

funcionários cada vez mais latente houve dias em que se perdia a proposta de

avaliar. 

Como mencionei anteriormente, a avaliação é um instrumento que tem

que ser  internalizado  e  praticado  para  a  adaptação  dos educadores e  das

crianças,  através  da  avaliação  posso  rever  o  que  aconteceu  de  maneira

positiva e o que não foi positivo, na verdade percebi que os erros podem ser

caminhos para novos acertos e somente uma avaliação permite uma visão e

uma reflexão  do  que foi  vivido.  ''Observando,  analisando  e  planejando  seu

cotidiano, o educador alicerça sua disciplina intelectual para a apropriação de

seu pensamento teórico.'' (FREIRE, 2008,p. 175)

A observação, o registro e a avaliação aprimoram a prática e a vivência

do  educador,  tornando  –  se  fundamental  e  indispensável  para  um  bom

funcionamento da prática em sala de aula.

2.2 Caracterização da amostra

Trabalho na creche Municipal  Tia Amália a aproximadamente 6 anos.

Neste ano de 2014 leciono para a turma de Berçário II, a turma 51,  composta

por 22 crianças, sendo a maioria da turma formada por meninos, a faixa etária

da turma é composta por alunos de 1 a 2 anos de idade.

As  crianças  do  berçário  são  afetivas,  curiosas  e  participativas  nas

propostas do planejamento.

2.2.1 A Creche Municipal Tia Amália

Trabalho na Creche Municipal Tia Amália, localizada no Bairro do Cosme

Velho, na comunidade dos Guararapes.



           Imagem 01 – Fachada da Creche

              
Autoria de Inês Elisabeth

O espaço  atende  a  aproximadamente  cento  e  vinte  crianças,  com o

serviço  de  sete  professoras  de  Educação  Infantil,  dezesseis  agentes  de

educação infantil, uma professora articuladora e uma diretora e uma diretora

adjunta. Todos no regime trabalhista estatutário.

Os  serviços  gerais  e  a  cozinha  são  através  de  contrato  com  uma

organização  não  governamental  (ONG).  Fazem  parte  dos  funcionários  da

cozinha: duas cozinheiras e duas lactaristas, os serviços gerais são compostos

por mais duas funcionarias. 

A creche Tia Amália é uma creche pequena, com cinco salas de aula,

uma sala multiuso, onde encontram-se os brinquedos do parque, um refeitório,

uma cozinha, quatro banheiros, uma sala para a direção e uma lavanderia.

Com o atendimento às crianças em tempo integral das 07:00 horas as 17:00

horas.

O nome da creche é uma homenagem a uma moradora da comunidade

que prestava seus serviços de parteira,  benzedeira e rezadeira e que doou

esse espaço (onde se localiza a creche) para associação de moradores realizar

atendimento  de  cuidados  as  crianças,  enquanto  as  mães  trabalhavam,  o

espaço atendia também aos velórios da comunidade, antes da atual gestão.

Iniciei meu trabalho na creche Tia Amália no ano de 2009, após passar

em  um  concurso  para  Agente  auxiliar  de  Creche  da  Prefeitura  do  Rio  de

Janeiro, hoje com a nomenclatura de Agente de Educação Infantil.

Em 2013, tomei posse em mais um concurso Público da Prefeitura do

Rio de Janeiro, dessa vez como Professora de Educação Infantil. Permaneço

na mesma Creche Municipal, agora como regente de turma, podendo contribuir

para uma educação na qual realmente eu acredito, tendo como parâmetro tudo

o que adquiri no Instituto Superior de Educação Pró-Saber.  



2.2.2 O berçário da Turma 51

O berçário da turma 51 é formado por 22 crianças sendo 8 meninas e 16

meninos com a faixa etária de 1 a 2 anos de idade, a maioria das crianças são

moradoras da comunidade dos Guararapes situada no bairro do Cosme Velho.

As crianças participam de uma rotina que se inicia  as sete horas da

manhã  até  as  dezessete  horas,  sendo  atendidas  com  a  alimentação,

higienização, descanso e atividades planejadas.

Os  trabalhos  realizados  no  berçário  vão  desde  as  atividades  que

envolvem corpo e movimento,  musicalidade, criação,  imaginação, pintura  e

desenho.

As crianças demonstram grande apreciação nas atividades de garatujas,

ao riscarem o papel, ao pintarem com tinta guache e a desenharem na parede

expressam- se animadas, sorridentes e felizes durante sua participação.

Um aluno em especial,  Pedro,1 fez parte de todo o meu processo de

observação e registro, escolhi observá-lo pela sua reação ao fazer o primeiro

desenho.

1 Pedro é um pseudonimo para preservar a criança.



3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Trago minhas anotações em meu caderno de campo sobre os registros

de Pedro ao realizar as atividades de desenho.

3.1 Apresentação dos dados

Primeiro desenho de Pedro

Pedro é um dos alunos que acompanham a primeira formação da turma

de berçário, iniciou na creche nesse ano de 2014, no mês de  fevereiro.

Desde  o  primeiro  dia  despertou  a  minha  atenção  pelo  seu

comportamento agitado e inquieto.

Muito  assíduo  e  participativo  nas  atividades  propostas,  em  seu

comportamento demonstrava uma afetividade e um carinho que acompanhava

toda a sua energia.

A primeira atividade de desenho que propus a turma foi com giz de cera

e folha de papel.

A reação  de  Pedro  foi  uma das  mais  lindas  que  pude  vivenciar,  ao

escolher  o  giz  de  cera  na  caixa  e  olhar  o  papel  branco  pronto  para  ser

trabalhado sorria e gargalhava sobre a folha, me olhava, colocava o lápis no

papel, até que começou a desenhar.

Os traços ainda fracos e descoordenados,  pois encontra-se ainda na

fase  da  garatuja  descoordenada  foi  para  mim  a  beleza  de  ver  Pedro

descobrindo seus movimentos motores sem qualquer intencionalidade.



Imagem 02 – Primeiro desenho

Acervo da autora

Desenho com tinta guache

Em  outra  atividade,  desta  vez  com  tinta  guache  Pedro  fez  uma

verdadeira arte ao desenhar com as mãos sobre a cartolina.

Os movimentos longos ultrapassavam a folha atingindo a mesa e as

folhas dos colegas ao lado.

A felicidade e os sorrisos soltos durante a pintura iluminavam seu rosto,

a tinta coloria o papel, as mãos e as roupas.

No término da atividade Pedro recusou-se a entregar o trabalho, pois

queria  continuar,  depois  de  choros  e  negociações  aceitou  ir  comigo  para

pendurar o trabalho no varal e se arrumar para participar do almoço. 

Imagem 03 – Tinta Guache

Acervo da autora

Registro da história  Monstro Amor

Uma outra atividade de garatujar partiu através da contação da história

Monstro  amor,  após  a  história  levei  as  crianças  para  o  refeitório,  para

realizarem o desenho utilizando as mesas.



Pedro sentou-se rapidamente estendendo a mão para receber a folha, a

caixa de gizes já estava sobre sobre a mesa, ele começou a desenhar, parecia

estar concentrado, perguntei-lhe sobre seu desenho, me olhou rapidamente e

voltou a desenhar.

Relutou um pouco para entregar seu trabalho, pois já era quase a hora

do  lanche  e  precisávamos  deixar  o  refeitório,  aguardei  mais  um  pouco  e

perguntei novamente se já havia terminado, me afirmou com a cabeça dizendo

que sim, guardou o giz na caixa, entregou-me o desenho e foi para a sala.

Imagem 04 – Monstro Amor

Acervo da autora
  

Após nossa roda de música convidei as crianças para realizarem uma

atividade de desenho dentro da própria sala de aula, como há apenas uma

mesa na sala com cinco lugares para as crianças optei  por  alguns alunos,

dentre eles Pedro.

Enquanto as crianças desenhavam na mesa as outras participavam de

outra proposta no tapete.

Pedro desenhou com muita vontade, as vezes riscava a folha de outro

colega que estava ao seu lado o que gerou uma impaciência do amigo.



Pedro desenhou tanto que sua folha não tinha mais espaço, então ao

ver a folha de seu colega ainda com espaços em branco era um convite para

estender seu desenho.

Ofereci  nova  folha  para  que  continuasse  seu  desenho,  aceitando  e

deixando a folha de seu colega.

O que mais me surpreendeu foi no final do desenho, Pedro entregou-me

o giz e a folha, parecia estar satisfeito com seus dois desenhos.

Imagem 05 - Desenho

Acervo da autora

3.2 Análise dos dados

Pedro, ao realizar seu primeiro desenho ficou encantado ao segurar o

giz de cera, sua felicidade  era tanta que pude vivenciar claramente em sua

experiência  a  fase  da  garatuja  desordenada  mencionada  pelo  autor  Viktor

Lowenfeld. ''Traçar riscos num pedaço de papel, em qualquer direção, significa,

para a criança, alegria, felicidade, desafogo, e contribui, principalmente, para o

domínio  de  função  importantíssima:  a  coordenação  de  movimentos.''

(LOWENFELD, 1977, p. 95)



Ao marcar a folha com o giz percebi que a intenção de Pedro não era

realmente o desenho, mas o ato de sua coordenação motora. A descoberta

desses movimentos e a não visualização para o seu grafismo é relatada pelo

autor Lowenfeld.

Toda essa emoção, alegria, euforia, felicidade faz parte do início da fase

da garatuja. A garatuja é um dos registros da criança, esses rabiscos seguem

uma ordem bastante previsível. O grafismo começa com traços desordenados

no papel a medida que a criança movimenta seu braço para trás e para frente,

podendo haver variações frequentes e consideráveis como  o resultados de

alguns acidentes. 

Ao participar da atividade com tinta guache, Pedro pode experienciar

outro material, assim como ressalta Lowefeld '' conforme dissemos, somente os

materiais  que ajudam a satisfazer  as suas necessidades são bons para as

crianças'' (LOWENFELD, 1977, p. 102) ao dizer que todo material que forneça

possibilidades de criação e imaginação para a criança será bom para ela.

Ao realizar a atividade de desenho e riscar a folha do colega ao lado,

Pedro  vivencia  as  experiências  trazidas  em  socialização  com  o  grupo  de

crianças, que explica essa ação como parte do desenvolvimento das crianças

nessa fase.

Durante os meses  de observação pude perceber uma certa diferença

nos desenhos de Pedro, ainda encontra-se na fase da garatuja desordenada,

apresentando traços que variam de comprimento e direção, todavia, os traços

dos desenhos não são mais os mesmos, estão modificados e com marcações

mais intensas.

Os  traços  do  desenho  de  Pedro  iniciaram  fracos  e  leves,  hoje  já

expressam-se com variações de cores e traços bem mais marcados no papel.

Apresentam um desenvolvimento de quando iniciou suas garatujas no

começo  do  ano  e  de  como  as  desenha  agora,  com  um  pouco  mais  de

concentração e movimentos diferenciados em sua coordenação motora.



4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criança  é  um  ser  em  constante  desenvolvimento,  ao  garatujar  a

criança explora o desenvolvimento da coordenação motora, da imaginação, da

criação, da concentração e de seu psicológico.

A criança transmite através de seu grafismo a fase em que vivência, é

como se  fosse a  leitura  de um documento  sobre  quem ela  é  e  o  que  ela

expressa.

Através do desenho a criança se torna conhecedora de descobertas,o

que a possibilita experienciar por si própria as sensações únicas dessa fase.

Ao garatujar a criança amplia sua imaginação, se abastece de desejos e

criatividade.

A garatuja é a forma livre da criança poder se expressar, enriquecendo

as  experimentações  de  movimentos  em  pensamentos  que  ainda  não

transmitem intencionalidades, e que contribuem para a construção de autoria e

autonomia.

Eu mesma antes de obter o conhecimento sobre a garatuja não pude ter

um olhar apurado para as produções do meu filho, hoje reconheço o valor dos

desenhos infantis após o estudo sobre o tema.

Valorizo os desenhos da turma de educação infantil, em conversas com

as crianças faço com que percebam suas produções e criações, estendo esse

conhecimento e essa necessidade de saber olhar para as garatujas aos pais e

aos outros educadores, pois assim como eu que não conhecia a importância da

criança  garatujar,  percebo  essa  falta  de  conhecimento  entre  os  próprios

educadores e  famílias das crianças que encaram o desenho infantil como um

simples passatempo a ser feito quando não há nada de útil a se fazer.

Ao estudar os teóricos e a observar as crianças da creche percebi como

a  garatuja  ajuda  no  desenvolvimento  da  coordenação  motora  e  visual,  na

socialização,  concentração  e  na  imaginação  das  crianças  que  mesmo

pequenas  demonstram  progressos  de  desenvolvimentos  através  de  suas

produções.
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