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RESUMO

O  desenho  se  constitui  expressão  artística,  mas  também  é  a  primeira

“expressão escrita” da criança. Nesse sentido, essa monografia objetiva refletir

sobre a importância do desenho na educação infantil, a luz dos teóricos Vitor

Lowenfeld e Madalena Freire. A metodologia de pesquisa foi orientada pelos

Instrumentos metodológicos preconizados por  Freire  (2004).  É composta de

introdução, onde a autora narra sua história, 3 capítulos, no primeiro, busca

auxílio dos teóricos, no segundo relata e  apresenta os dados da pesquisa, no

terceiro  traz  os  desenhos  das  crianças  e  Considerações  finais  onde  tece

reflexão sobre a sua prática e recomendações a partir da pesquisa.

Palavras-Chave: Educação Infantil. Desenho. 
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INTRODUÇÃO

Há vinte  anos trabalho na educação infantil.  Desde quando me mudei  da

minha cidade natal, no interior de Minas Gerais, para a cidade do Rio de Janeiro, em

busca de trabalho. O meu primeiro emprego foi em uma escola particular, de freiras,

na  zona  sul  do  Rio  de  Janeiro.  Fui  contratada  para  Auxiliar  de  uma  turma  de

maternal 1 (crianças de 1 ano e meio a 2 anos). 

Essa foi a minha primeira experiência com crianças. No início, um desafio,

mas  com  a  prática  fui  me  identificando  com  a  educação  infantil.  Em  2016  fui

promovida  à  professora  de  educação  infantil  e  hoje  tenho  a  minha  turma  de

crianças, na faixa etária de 4 anos.

 Para entrar no Pró-Saber, tive que ser persistente, havia feito o vestibular

duas vezes,  somente na terceira fui classificada. A partir do momento que iniciei no

curso aprendi, a cada dia, conteúdos novos, que auxiliam na minha prática. 

 No planejamento semanal da Turma, elejo as atividades de desenho, seja

dirigido ou livre, porque é uma atividade que me encanta.

.Equivocadamente, estes desenhos nem sempre merecem atenção,  no

entanto, quando oferecemos papel e lápis para as crianças elas fazerem os seus

riscos e rabiscos criativos. É preciso valorizar o desenho das crianças, a fim de não

travar os nossos alunos.

Através  da  observação  tive  a  oportunidade  de  analisar  o  desenho  das

crianças. Cabe o professor fazer sempre as intervenções necessárias para que o

desenvolvimento do desenho as crianças não seja estagnado.

 Observando os desenhos, enquanto professora na educação infantil, de uma

turma  com  faixa  etária  de  quatro  anos,  que  é  composta  de  10  meninas  e  11

meninos. Me vi motivada a refletir sobre o grafismo na educação infantil.

Essa monografia  é  composta  dessa introdução,  onde  conto  um pouco da

minha história, mais 3 capítulos, no primeiro, busco auxílio dos teóricos, no segundo

relato  e   apresento  os  dados  da  pesquisa,  no  terceiro  trago  os  desenhos  das

crianças  e  nas  considerações  finais  faço  reflexão  sobre  a  minha  prática  e  teço

recomendações para a “minha creche” e a área de Educação infantil.
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1 O DESENHO NA EDUCAÇÂO INFANTIL:  AS ETAPAS EVOLUTIVAS DO 

DESENHO

 Para Piaget  a criança desenha menos o que vê e mais o que sabe.  Ao

desenhar ela elabora conceitualmente objetos e eventos. Daí a importância de se

estudar o processo de construção do desenho junto ao enunciado verbal que é dado

pelo indivíduo. (CARVALHO, 2012).

 O desenho é precedido pela garatuja, fase inicial do grafismo. Semelhante

pelo  exercício  da  ação.  O  desenho  passa  a  ser  conceituado  a  partir  do

conhecimento pela criança de um objeto no traçado que realizou.  Predomina no

desenho  a  assimilação,  de  forma  semelhante  ao  que  ocorre  com  o  brinquedo

simbólico.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil  (RCNEI) diz: “O

desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas que, no

início, dizem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da garatuja para construções

cada vez mais ordenadas, fazendo surgir  os primeiros símbolos. (BRASIL,  1998,

V.III,  p.  92).  As  garatujas  seguem  uma  ordem,  se  dividem  em  três  categorias

principais:

Garatujas desordenadas: Os primeiros traços são por puro prazer motor, os

movimentos não são controlados. Ocorre com crianças de 0 a 2 anos. 

 Segundo Lowenfeld (1970) os primeiros traços são geralmente, fortuitos, e a

criança  parece  não  aperceber  que  poderia  fazer  o  que  quisesse.  Variam  em

comprimento e direção.

 Segundo Lowenfeld (1970) borrar, rabiscar a garatuja proporciona a criança

uma importante oportunidade para seu "desabafo". 

Garatujas ordenadas: A partir dos 2 anos e seis meses, quando a criança

está  na  garatuja  ordenada,  os  seus  rabiscos  são  mais  firmes  e  fortes,  o  olho

acompanha a mão, mas ainda não possui intenção representativa. A criança nesta

fase descobre a relação gesto-traço, já apresenta riscos.

A garatuja ordenada se divide em longitudinal quando a criança coordena sua

atividade visual e motora, explora os sentidos verticais e horizontais, os traços são

mais fortes e firmes, mas continuam sem intencionalidade. Com movimentos de vai

e vem, traçado forte e em várias direções. 
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  Garatuja ordenada mescla é uma mistura de uma etapa com a outra, ou

todas ao mesmo tempo, se dá a saída do pensamento motor para o pensamento

representativo, a criança conta a história do desenho através de frases.

 

Pré-Esquema:   Por  volta  dos  3  anos  a  4  anos  a  criança  apresenta  a

conquista da forma intencionada, tem a intenção de desenhar mas as formas são

soltas,  um  circulo  fechado  é  um  embrião,  que  começa  a  representar  a  figura

humana.  No início  as  crianças começam a desenhar outras  figuras  e  formas.  A

criança dessa fase começa a ter noção de espaço e o inicio da forma humana. 

  

Esquema:  Na fase do esquema por volta dos 5 anos, a criança adquire a

noção de base da linha e começa a aprimorar as formas iniciando os detalhes, é a

conquista clara da forma. Faz elaboração e organização das formas no espaço.
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA

2.1 Metodologia da Pesquisa

Para  viabilizar  o  projeto  que  deu  origem  a  essa  monografia  iniciei  pela

Revisão de literatura no acervo de livros e periódicos da Biblioteca do Pró-Saber.

Procurei varrer também as teses e dissertações publicadas na interface de busca da

Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES)  e  os

artigos de Periódico no Scientific Electronic Library Online (Scielo).

Para Freire (2008) o educador, no seu ensinar, é movido pelo desejo. Essa

busca  envolve  insatisfação,  frustração,  esforço  no  enfrentamento  dos  limites  da

realidade para a conquista do prazer: o conhecimento.

Educar, segundo essa concepção, implica permanentemente ser um aprendiz

curioso de seu próprio ensinar.

O  educador  e  educando  são  construtores  do  conhecimento,  através  da

observação do outro e de si próprio.

 Este processo acontece quando ambos estiverem interagindo e socializando

o que já sabem, o que desperta curiosidade para juntos conhecerem.

Freire  (2014)  propõe  instrumentos  que  vem  auxiliar  o  professor  a  ser

pesquisador de sua própria prática. A  observação,  o  registro,  a  avaliação e o

planejamento. 

2.2 A Creche

 

O Colégio Stella Maris, está localizado de frente para o mar, ao pé do morro

Dois Irmãos, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro. Porém, foi árdua a

fundação destes 6 colégio das filhas de jesus no Brasil.

 As Irmãs chegaram ao Rio em 21 de janeiro de 1935, com muitos ideais,

foram  informadas  onde  poderiam  se  estabelecer,  como  explicou  o  cardeal  D.

Sebastião Leme, á Madre Sofia Domenech Fi e as suas companheiras religiosas.

Localizaram-se na Gávea, Leblon e Ipanema. Esses bairros, localizados na Zona Sul

da  cidade,  eram locais  privilegiados,  com muito  verde,  ruas  arborizadas,  praias
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bonitas, quase desertas,  com areiais extensos, mas com um grande problema a

falta de água.

 As Filhas de Jesus se instalaram no Leblom, na Rua Dias Ferreira, 56, em

26 de janeiro de 1935. No dia 11 de março um grande letreiro junto a casa indicava

Colégio  das  Filhas  de  Jesus.  As  aulas  começaram com apenas  03  alunas,  em

dezembro eram 37.

 Enfrentaram  grandes  dificuldades,  principalmente  por  deficiência  no

saneamento  básico,  diversas  enchentes  vários  tipos  de  epidemias.  E  tudo  se

agravava ainda mais com a escassez de água. Nesta época faleceu de tifo Irmã

Marisa Magalhães uma grande esperança para a comunidade. 

 Pensando na ampliação da escola, as Irmas começaram a procurar outras

instalações que se adequassem a nova realidade. Um dia ao passar pela Avenida

Niemeyer, viram o Colégio Anglo Brasileiro a venda e começaram o os preparativos

para efetuar a compra.

 A partir do dia 05 de abril de 1942 o Colégio das Filhas de Jesus, tem um

novo endereço Estrada do Vidigal, 75 e passa a chamar-se Colégio Stella Maris.

Mas  os  desafios  continuavam,  escassez  de  alunos,  dificuldades  nos

pagamentos de mensalidades e o sério problema de falta de água. Vários foram os

obstáculos, porém vencidos sempre com a lembrança do exemplo de fé esperança e

amor de Madre Cândida, na certeza de que sem cruz não se vai a parte alguma.

 Cresceu o colégio chegando a ter mais de cem internas. Em 1957 havia

alunas de 21 estados do Brasil e de um território. Em 1964 foi encerrado o internato.

 Em 1966, começou a construção do novo prédio em frente ao mar, contando

com a  colaboração  da  Associação  de  pais  e  Mestres.  O  número  de  alunos  foi

crescendo,  chegando a  867.  Á  noite,  desciam a  Estrada  do  Tambá,  atualmente

chamada Avenida Presidente João Goulart, 78 adultos que vinham aprender a ler no

Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização).

 No  dia  20  de  junho  de  1973  o  colégio  passou  a  chamar-se Instituto

Educacional Stella Maris, tendo inclusive o ensino médio.

Após  um  processo  de  oração  e  discernimento  no  ano  de  2000,  a

Congregação fez opção de atender a Comunidade do Vidigal e Chácara do Céu,

realizando o grande desejo de Santa Cândida Maria de Jesus que se traduz nesta

frase por ela repetida sem cessar: ”Onde não há lugar para os pobres, não há lugar

para mim.”
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 Em  Janeiro  de  2001,  foi  fundado  o  Centro  Popular  de  Educação  e  de

Assistência Infantil  e ao Ensino Fundamental I  e II.  A sua missão, Evangelizar e

Educar,  própria  da  congregação  das  Filhas  de  Jesus,  buscando  uma educação

integral, inclusiva, sustentável, alicerçada nos valores cristãos.

 

2.3 A turma

A turma é composta por 10 meninas e 11 meninos,  crianças com a faixa

etária de quatro anos, são participativas e articuladas. A interação entre professores

e alunos produz um espaço agradável para a construção de conhecimentos.

A turma participa das conversas de roda, o  momento diário de acolhida, tiram

a agenda e sentam na roda para organização da rotina, que é mais um instrumento

importante para organizar o tempo.

Este momento é para explorar a linguagem oral, quando eles contam as suas

vivências e experiências fora do âmbito escolar. Através da roda de conversa. O

educador e educando se conhecem,  interagem, construindo vínculos.

 Segundo Freire (2008) para construir conhecimento, cada um depende do

outro,  depende da parte  do  outro.  Parte  do  outro  que  é  seu  saber,  expresso  e

socializado pelas tarefas.

 A sala  de  aula  é  um  espaço  amplo,  com  prateleiras  acessíveis,  onde

proporciono uma estante, com folhas pequenas e grandes giz de cera e canetas pilo.

Acredito  que  além  de  construir  aprendizagem  eles  vão  adquirindo  autonomia.

Também são oferecidos os jogos pedagógicos, legos, quebra-cabeça e jogos de

encaixe, se localizam no cantinho da sala para as crianças utilizarem.

Na  sala  tem  dois  murais  um  eu  utilizo  para  colocar  os  avisos,  os

aniversariantes do mês, orações, no outro mural eu exponho os trabalhos, pintura,

colagem, e os desenhos.
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2.4 A minha prática

As  observações  por  mim  realizada  ao  longo  do  tempo  que  trabalho  na

educação  infantil,  evidenciam a  importância  do  professor  oferecer  para  sala   o

desenho de forma  estimulante, possibilitando a interação com diferentes materiais.

Importante  Valorizar  cada  gesto  e  rabisco da  criança.  Com base no meu

planejamento semanal ofereço folha e papel para eles fazerem seus desenhos.

Os Desenhos vou guardando em uma pasta como forma de portfólio, assim

acompanho todo o processo de desenvolvimento da turma.

Utilizo várias técnicas para auxiliar e desenvolver a coordenação motora fina,

que é  essencial  para  manusear  adequadamente  o  pilot  e  o  giz  de  cera,  faço a

pintura  a  dedo  que  eles  pintam  sobre  uma  superfície  Liza  com  tinta  fazendo

movimentos  circulares  sentindo  a  da  tinta.  Depois  peço  para  eles  fazerem  um

desenho com a pontinha do dedo e textura. Coloco uma folha em cima eles ficam

encantados quando vêem os seus desenhos aparecendo na folha branca (técnica da

monotipia).  Também  é  oferecido  desenho  ao  ar  livre,  após  as  atividades  no

parquinho. É desenho de observação, desenham os  elementos do parque: balanço,

escorrega, árvore, céu, sol, o que estão vendo.

Segundo Lowenfeld (1977) um dos ingredientes básicos de uma experiência

artística  criadora,  é  a  relação  entre  o  artista  e  o  seu  meio.  Pintar  desenhar  ou

construir são processos constantes de assimilação e projeção: absorver através dos

sentidos. 

Figura 1 – Sala de aula
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Acervo da autora



17

3 OS DESENHOS DAS CRIANÇAS

O momento de desenhar é de extrema importância e deve estar inserido no

cotidiano  da  vida  escolar.  Fazendo  as  observações  dos  desenhos  das  minhas

crianças analisei e fiquei refletindo a importância dos registros para compreender o

processo destas etapas. 

O importante é valorizar cada rabisco feito pela criança, porque cada gesto é

a sua marca deixada no papel.

Segundo Phillipe Greig mal começa andar, a criança se  apodera de  seu

lápis.  Qualquer  objeto parecido lhe basta,  pois ela se contenta com um jogo de

imitação. Mas ao longo do segundo ano a criança empunha e utiliza para valer o

lápis ou a caneta hidrógrafica e constata com satisfação que seu gesto deixa marca.

O desenho tem muito significado na vida das crianças, é através dos seus

registros que ela se expressa e usa a sua criatividade e é a sua primeira escrita. Por

isso que nós educadores temos que procurar ter um olhar mais sensivel em relação

aos seus riscos e rabiscos.

O desenho é a primeira expressão do pensamento na escola, acho que é

importante o professor priorizar toda forma de expressão infantil em especial cada

rabisco criado pela criança. 
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Os desenhos das crianças mostram as técnicas (dedo, cavalete, lápis de cor,

giz de cera) e as fases em que cada criança se encontra. Devemos observar que

“Desenhar é conhecer, é apropriar-se”. (DERDYK,1994, p.24).

Figura 2 – Os desenhos das crianças
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Acervo da autora4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 Os  desenhos,  além  da  questão  artística  inerente  possibilita  a  criança

desenvolver  a  coordenação motora  fina e  a criatividade e sensibilidade estética.

Para Lowenfeld (1970, p. 30) “a arte pode representar um papel no desenvolvimento

do eu, principalmente no caso das crianças menores; esse papel é tão importante

que, se não houvesse outras razões, já  exigiria  a inclusão da arte  no programa

escolar”

 A  criança  desenha  ao  ver  os  adultos  escrevendo  ou  desenhando.  Aos

poucos  elas  vão  explorando  e  dando  formas  em seus  desenhos.  No  início  são

apenas rabiscos, a criança desenha pelo prazer de riscar sobre o papel. Brincando e

explorando diferentes papeis e movimentos, a criança vai adquirindo coordenação

motora fina.

E, com o tempo, busca registrar as suas vivências e o que ela vê e entende

sobre o mundo. No começo é comum uma primeira figura humana formada por um

círculo  de  onde  sai  um  traço.  Depois,  essa  figura  vai  se  ampliando  com  mais

detalhes.

 Considero desenho  a primeira escrita da criança, pois quando ela registra no

papel  os  seus  riscos  e  rabiscos  ela  esta  se  expressando,  registrando  a  sua

compreensão de mundo. 

 O desenho é uma das formas que a criança tem de se comunicar. Através

dele, ela conta todos os seus medos, alegrias, timidez, tristezas. 

É sempre importante voltarmos ao assunto  para  que possamos refletir  se

estamos ou não propiciando as crianças oportunidades de se expressarem e de

criarem, respeitando-as em sua maneira específica de agir e pensar sobre o mundo.
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