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RESUMO 
 

Apesar de todo o avanço no setor educacional que tem sido observado 
ultimamente no Brasil, ainda se percebe a falta de importância que é dada ao 
ensino de Arte, para não dizer o estado de precarização; nesse trabalho, 
principalmente em relação ao ensino do desenho. Observa-se uma falta de 
fundamentação teórico-metodológica na prática pedagógica com o uso do 
desenho infantil, que se deve à secundarização da arte como ação elementar 
ao desenvolvimento humano, e/ou à má qualidade na formação de professores 
na área. Este estudo apoia-se nas bases da teoria sócio-histórica a fim de 
ressaltar a importância do desenvolvimento humano global desde o início da 
infância, tendo como foco a atividade de desenho nesse processo. Parte-se do 
pressuposto de que cada sujeito desenvolve seus potenciais imagético-
conceituais no seu meio sociocultural, com acesso ou não à cultura 
sistematizada socialmente, ou seja, conforme o que lhe é ensinado de alguma 
forma, mesmo que não haja a intenção de transmissão de ideias. Conclui-se 
que o ato de desenhar é, então, intrínseco ao homem, mas o que vai fazer que 
a criança siga aperfeiçoando seus traços e ampliando sua bagagem é o 
contato social: pais/família/escola/mídia; eles exercem uma influência clara e 
indiscutível nos traços infantis, carregando – por sua vez - características 
aprendidas no socialmente. Para investigar essas contribuições do ensino do 
desenho na escola, realizou-se um estudo teórico das obras de autores 
pertinentes à temática, bem como se utilizou a pesquisa empírica numa turma 
de pré-escola com sua professora. A partir dessa coleta de dados, foi possível 
reunir subsídios metodológicos capazes de conduzir ao aperfeiçoamento de 
práticas pedagógicas, para uma promoção do desenvolvimento da criança 
pequena na Educação Infantil. 
 
Palavras-chave: teoria histórico-cultural, educação infantil, arte-educação, 
desenho infantil, práticas pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 
Despite all the educational progress that has been observed in Brazil, the 

precariousness and lack of importance given to Art education in the country can 

still be witnessed, specifically when it comes to teaching drawing. There has 

been a lack of theoretical and methodological foundation in educational practice 

directed at children's drawing, which is due to the sidelining of art as an 

elementary action to human development, and/or the poor professional training 

in the area. This study emerges from the foundations of socio-historical theory 

to highlight the importance of a global human development from early 

childhood, focusing on the drawing activity in this process. This is on the 

assumption that each person develops its imagery and conceptual potential 

from the socio-cultural environment in which he/she lives, with access to culture 

or not, that is, due to what it is "taught" in some way, even if there is not the 

intention of idea being transmitted. We conclude that the act of drawing is 

intrinsic to man, but what will make children follow enhancing his features and 

expanding their knowledge through social contact, parents, family, school and 

media, which exerts a clear and indisputable influence on children's traits, 

carrying characteristics learned in the social environment. To investigate these 

drawing teaching contributions in school, a theoretical study on the relevant 

authors from the topic and an empirical study with a pre-school class and their 

teacher were conducted. From this data collection, it was possible to gather 

methodological elements that can lead to the improvement of pedagogical 

practices that may promote the optimal development of young children in 

kindergarten. 

 
 

Key-words: historical-cultural theory, early childhood education, art education, 
children's drawing, pedagogical practices.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho propõe-se a investigar como o desenho se configura nas 

práticas pedagógicas da Educação Infantil, sendo este o objetivo geral da 

pesquisa.   

 Para esta investigação, cabe evidenciar teorias que embasam a prática 

pedagógica com o uso do desenho na Educação Infantil.  Nesse sentido, são 

objetivos específicos da investigação discutir as práticas pedagógicas no uso 

de desenhos na Educação Infantil e analisar a sua contribuição para o 

desenvolvimento infantil. 

 Nesta pesquisa tem-se como pressuposto que toda criança desenha, 

independentemente da cultura e da idade, indo ou não à escola, tendo ou não 

tendo incentivo de adultos. Isso faz parte da decodificação que ela faz do 

mundo, ou seja, como ela o percebe, conforme vai se desenvolvendo. O 

desenho não depende exclusivamente de escolarização. Ele é resultado de 

formações na memória da nossa espécie; é, portanto, natural à nossa 

evolução. Ele é a maneira de expressão mais antiga do ser humano de que se 

tem notícia; o que pode ser observado nos desenhos das cavernas dos 

homens pré-históricos. (LIMA, 2009) 

 O desenho organiza o pensamento da criança, sendo muito importante 

ao desenvolvimento do ser humano. Segundo LIMA (2009, p. 6), “Ele é 

expressão, e tudo que é expressão mexe com a memória e imaginação da 

criança. Crianças que desenham continuamente desenvolvem a função da 

narrativa”. 

 Percebe-se que, em muitas escolas, o desenho perde a sua 

importância, conforme a criança vai crescendo. Imagina-se, erroneamente, que 

desenhar não é importante, ou que seja natural às crianças maiores não 

desenharem mais.  

 Muitos professores não percebem que a alfabetização é meta que deve 

ser alcançada, e nem que, para se chegar a ela, vários processos são 

imprescindíveis à criança, entre eles: imaginar, criar histórias, ter contato com 

música, rimas, ritmos, representações e dramatizações.  
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 Com o uso dos desenhos para colorir, por exemplo - ainda hoje 

usados na educação infantil de muitas escolas - minimiza-se a importância que 

o desenho “livre” infantil - ou seja, sem modelos a serem copiados - possui na 

formação e desenvolvimento da função simbólica. Através desse tipo de 

desenho, criam-se significados, além de se propiciar melhoria nos movimentos, 

na percepção e de se contribuir a fim de educar a atenção. Com o uso dos 

desenhos prontos, a criança perde a oportunidade de desenvolver todos esses 

aspectos importantes ao desenvolvimento infantil. 

 Diante da importância do desenho e, considerando a experiência 

docente da pesquisadora como arte-educadora, foi eleito o desenho infantil 

como objeto de pesquisa, pois percebe-se uma displicente maneira com a qual 

os professores de turma (chamados, em algumas instituições, de “professores 

regentes”) lidam com a prática educativa do desenho.  

 Assim, os desenhos muitas vezes apresentam um papel secundário na 

escola, o que ocorre na ilustração de datas comemorativas, de estações do 

ano, na confecção de cartões do Dia das Mães, de Páscoa, nos desenhos de 

árvores de Natal, como podemos ver nas imagens abaixo: 

 

 Figura  1 – Ilustrações de datas comemorativas 

                                                        

Fonte: http://baudaweb.blogspot.com.br/; acesso em: 06/04/2014. 

 

 

O papel do ensino de Arte acaba sendo desvinculado das suas reais 

funções, que são: o desenvolvimento da capacidade de expressão, interação 

com os materiais, contextualização das diversas culturas, organização de 

ideias, ampliação da sua visão de mundo, maior aceitação do diferente, 

http://baudaweb.blogspot.com.br/
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aprender a lidar com frustrações, entre outras. Muitos professores esquecem-

se da importância de se trabalhar com o verdadeiro saber artístico e acabam 

reduzindo as aulas de Arte a uma série de técnicas e produtos artísticos 

destituídos de um efetivo sentido para o ensino. Eles aprendem a reproduzir o 

que já foi ensinado até então: 

 
Em seus cursos de formação, em geral, não fazem Arte, mas o 
tradicional trabalho manual, que utilizam para ensinar seus alunos a 
confeccionar presentes para o dia dos pais ou das mães, aprendem a 
usar os desenhos para colorir, a fim de treinar a habilidade motora de 
seus alunos, aprendem a confeccionar cartazes para suas aulas, sem 
nenhuma noção de informação visual e, o que é pior, alguns ainda 
aprendem o terrível desenho pedagógico, isto é, como traçar figuras 
simplificadas, imitando a expressão da criança, que usam para ilustrar 
suas aulas. (BARBOSA, 1988, p. 101) 

 

 Diante de tal quadro, esta pesquisa pretende contribuir no campo da 

educação, no sentido de atentar para o aspecto da prática pedagógica, muitas 

vezes desprezado ou ignorado1, mas que tem muita relevância na formação da 

criança. 

 Ao lado desse aspecto pedagógico, cabe lembrar, também, que cuidar 

do desenho da criança remete a elementos da psicologia.  O desenho é 

importante pelo aspecto ético na formação do sujeito moral, do sujeito que julga 

e é crítico em relação à realidade que o cerca. A atividade de desenhar tem 

uma conotação importante na formação da pessoa enquanto ser humano; na 

medida, inclusive, em que esse sujeito se representa através do desenho, 

representa o outro, a família, o ambiente que o cerca.  

 Questiona-se a forma como o desenho é concebido por alguns 

professores em sala de aula, os quais ainda veem a educação como unilateral, 

destituída do significado holístico que se deve ter em uma disciplina que tanto 

contribui para a formação do ser humano. De acordo com Lowenfeld, autor que 

discutiu ideias na área do desenvolvimento da capacidade criadora, o desenho 

é fundamental para a formação ampla do ser humano, podendo contribuir para 

o equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções. A seguinte citação do 

                                                           
1 Vemos que a falta de conhecimento do professor é fruto da má-formação dos professores 
provenientes de instituições de ensino superior com organização curricular em disciplinas 
centradas em matrizes de conhecimento positivistas e abordagens tecnicistas, que estudam 
em um semestre da graduação a disciplina “Educação em Arte”, na qual o desenho é discutido 
em uma aula. O que resta aos professores, então, senão a repetição de padrões pelos quais 
eles mesmos passaram, ou o uso do bom e velho senso comum?  
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autor data da década de 50, mas ainda representa a maior parte dos 

encaminhamentos educacionais no nosso país: 

A educação unilateral, em que se dá a máxima importância à 
acumulação do saber, tem descuidado de muitas coisas também 
importantes, de que as crianças necessitam para se adaptarem, 
adequadamente, ao mundo. As manifestações artísticas, iniciadas 
nos primeiros anos de vida, podem significar para nossos filhos a 
diferença que existe entre indivíduos adaptados e felizes e outros 
que, apesar de toda a capacidade, continuam, às vezes, 
desequilibrados e encontram dificuldades em suas relações com o 
próprio ambiente. Para nossos filhos, a arte pode constituir o 
equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções. Pode tornar-se 
como um apoio que procuram naturalmente – ainda que de modo 
inconsciente – cada vez que alguma coisa os aborrece; uma amiga à 
qual as crianças se dirigirão, quando as palavras se tornarem 
inadequadas. (LOWENFELD, 1954, p. 19)  

  

 A partir dessas palavras de Lowenfeld, então, podemos discutir a 

maneira como são trabalhadas as diversas disciplinas ainda hoje e, em 

especial para esta pesquisa, as várias formas de arte (principalmente o 

desenho) com a criança na Educação Infantil. 

 O desenho e a pintura são algumas das atividades artísticas mais 

frequentes na escola e as que as crianças mais sentem prazer em realizar. As 

características desses desenhos, seus significados para as crianças e os 

momentos que envolvem sua criação são assuntos de importância máxima 

para a Arte-educação, que é a disciplina que deve se apropriar desses dados, 

a fim de que sejam desenvolvidas práticas pedagógicas mais significativas e 

que tenham uma contribuição maior para o desenvolvimento do grafismo 

infantil.  

 A maioria das crianças se expressa livremente e de forma original, 

quando não sofre inibição provocada pela interferência dos adultos. (Idem, 

ibid., p. 21). Essas interferências feitas inadvertidamente por adultos, embora 

nutram as melhores intenções para com as crianças, podem originar 

verdadeiros problemas a elas. Isso se dá devido à falta de conhecimento 

teórico do professor em relação à área de arte, ao desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social da criança.  

 Metodologicamente, o presente estudo foi realizado através de uma 

investigação de natureza qualitativa mediante um levantamento bibliográfico, 

uma pesquisa documental e um trabalho de campo (estudo de caso). Como 

instrumentos de pesquisa foram usados um questionário com perguntas 
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abertas para a professora da turma observada e um roteiro previamente 

elaborado para a observação participante. 

O levantamento bibliográfico sobre o objeto fundamentou as escolhas 

da pesquisadora, constituindo “o caminho do pensamento” (MINAYO, 2007), ou 

seja, a trajetória da investigação que fundamentou este estudo.  

A pesquisa documental permite “ao pesquisador conhecer em 

profundidade o contexto em que se insere o objeto de pesquisa”. (OLIVEIRA, 

2005, p. 90). Neste trabalho, consistiu em uma coleta e análise de dados em 

documentos diversos, quais sejam:  

 oficiais: Constituição Federal (1998), LDB (lei nº 9394/96), RCNEI 

(BRASIL, 1998), o ECA (lei nº 8.069/1990) e os PCNs (BRASIL, 2000); 

 da escola: PPP (projeto político-pedagógico), projetos pedagógicos; 

 dos professores: planejamento das aulas, manuais pedagógicos, 

imagens e outros materiais utilizados nas aulas.  

 das crianças: representações gráficas (desenhos e outras 

intervenções gráficas). 

A opção pelo trabalho de campo deu-se pelo fato de ela se apresentar 

como uma possibilidade de se conseguir não só uma aproximação com aquilo 

que se deseja conhecer e estudar, mas também de produzir conhecimento, 

partindo da realidade presente no campo. (CRUZ NETO, 1994, p. 51) 

O trabalho de campo foi realizado em uma escola pública de Educação 

Infantil, localizada em Curitiba, da qual foram feitas as devidas caracterizações. 

Foram analisados aspectos, como: o perfil de formação do professor, tempo de 

formação, as características econômicas e socioculturais da comunidade na 

qual a escola está inserida, assim como número de alunos e de turmas, 

funcionários, perfil do público-alvo (pais e alunos), vizinhança, espaço físico, 

horários de funcionamento e o lugar do ensino da arte no projeto político-

pedagógico. 

Justifica-se a pesquisa in loco, pois, segundo Bogdan & Biklen (1994, 

p. 47), “a fonte direta de dados é o ambiente natural, na investigação 

qualitativa, constituindo o investigador o instrumento principal”. 

 Para esta pesquisa, foi escolhida uma turma com crianças da faixa 

etária entre 4 e 5 anos, a fim de que fossem analisadas as práticas utilizadas 
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com aquelas crianças que estão iniciando a figuração, ou seja, que estão 

começando a fazer a representação de figuras, como a humana, relacionando 

o desenho com os contextos sociais. Conforme Lowenfeld (1954, p. 107): 

 

À medida que a criança cresce, já não se satisfaz com a simples e 
fictícia relação entre seu pensamento imagístico e o que desenha ou 
pinta. Quer agora estabelecer uma relação “verdadeira”. [...] Pela 
primeira vez, consegue fixar uma analogia “real”. [...] Entre os quatro 
e cinco anos de idade, a maioria das crianças começa a vincular seus 
pensamentos com o mundo exterior e a desenhar ou pintar pessoas e 
coisas.  

 

  

 No que se refere aos instrumentos de pesquisa: 

 a) o questionário2, com questões abertas para a professora, considerou 

aspectos relativos aos seus dados pessoais e profissionais, assim como sua 

formação acadêmica, afinidade com o desenho e a arte e alguns detalhes 

sobre sua prática com o uso do desenho em sala, temas, materiais e 

procedimentos pedagógicos, além de dados sobre os alunos e seus pais, para 

que fosse contextualizado o perfil dos sujeitos que estariam envolvidos; 

 b) o roteiro3 usado para a observação participante contemplou os pontos da 

prática pedagógica a serem analisados a posteriori, como: 1) relações 

interpessoais: professor/aluno e aluno/aluno; 2) prática pedagógica: materiais 

pedagógicos, encaminhamento das atividades, metodologia de ensino, 

utilização de modelos, além de algumas questões norteadoras: Como a 

atividade é encaminhada? Há uma sugestão por parte das professoras? Quais 

as diferenças nas características dos desenhos encaminhados e dos desenhos 

"livres", em que as crianças podem marcar o papel como bem quiserem? Ainda 

com relação à análise dos materiais produzidos pelas crianças, ela seguiu os 

seguintes questionamentos: Há uma variedade de escolha de materiais e 

suportes necessários ao fazer artístico?... As crianças têm consciência dos 

cuidados com a utilização deles?... As crianças têm autonomia para usar e 

escolher o material que irão utilizar? 

Foi observada, também, a forma como a professora direcionava as 

atividades e interagia com as crianças na hora da produção, o modo como 

                                                           
2 Questionário aplicado à professora em apêndice. 
3 O roteiro das observações também pode ser conferido no apêndice deste trabalho. 
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desenvolvia a prática pedagógica em relação ao planejamento, execução e 

avaliação das atividades propostas. A posteriori, foram relacionadas as práticas 

pedagógicas com o desenvolvimento de significados culturais nos desenhos 

infantis, analisando-se as possíveis consequências didáticas e pedagógicas 

sobre o ato de desenhar. 

 As observações foram realizadas durante o ano letivo de 2012, os 

registros foram feitos por meio de anotações de períodos de atividades com 

desenho.  

 Além desta introdução, o presente estudo está composto por quatro 

capítulos: o primeiro capítulo – A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL - faz 

considerações a respeito da legislação concernente à Educação Infantil no 

Brasil, a partir dos documentos: Constituição Federal (1998), LDB (lei nº 

9394/96), RCNEI, e o ECA (lei nº 8.069/1990). No seu último subitem discorre 

sobre as Artes Visuais e a questão da Interdisciplinaridade na Educação Infantil 

no Brasil à luz de autores como Derdik (1989) e os autores dos RCNEI. 

O segundo capítulo - ARTE, DESENHO E ARTE INFANTIL - tem como 

objetivo aprofundar relação entre arte, desenho e arte infantil. Os principais 

autores que fundamentam este capítulo são: Barbosa (1947, 1995, 2005), 

discorrendo sobre a história da arte-educação no Brasil; Mèredieu (1979), 

Anning & Ring (2009) e Kellogg (1979), subsidiando a importância do desenho 

infantil; Wilson & Wilson (2008) e Iavelberg (2008) embasando os 

conhecimentos sobre a arte infantil e seus objetivos. Além dos autores, foram 

analisados os documentos: RCNEI (BRASIL, 1998) e PCNs (BRASIL, 2000), 

para identificar os objetivos da arte na educação infantil. 

 O terceiro capítulo, denominado O DESENHO E A EDUCAÇÃO 

INFANTIL, embasando-se na bibliografia de Vigotski (2009), (por ser este o 

fundamento teórico do discurso curricular oficial), apresenta a discussão da 

construção social do desenho a partir da perspectiva sócio-histórica. São 

referenciados também autores como Wilson & Wilson (2005), Silva (2002), 

Ferreira (1998) e Iavelberg (2008), entre outros. 

 Por último, o quarto capítulo - A METODOLOGIA E A PESQUISA DE 

CAMPO - traz o encaminhamento metodológico detalhado da pesquisa, 

fundamentado em concepções de Lakatos, Marconi (1991), Minayo (1994), 

Veiga (1989) e os dados empíricos encontrados, relacionando-os com o Projeto 
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Político Pedagógico da escola, os RCNEI e PCNs, e sendo analisados na 

esteira de autores como Wilson & Wilson (2005), Vianna (2010), Luquet (1969), 

Vigostki (2009), Wallon e Lurçat (1968), entre outros. 

 Por fim, estão as considerações finais, onde são apresentadas as 

constatações, a perspectiva e sugestões para novas pesquisas na área. 

Dessa forma, pretende-se, com esta pesquisa, mobilizar reflexões para 

a importância da atividade do desenho na Educação Infantil, a fim de que se 

desenvolvam nos alunos, paulatinamente, os conhecimentos artísticos e 

estéticos desprendidos do lugar-comum, com o intuito de contribuir para a 

efetivação de uma educação escolar mais criadora e acessível a todos. 
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 
 

 
Com efeito, algumas plantinhas assemelham-se 

estranhamente à salsa e a cebolinhas mais que a 
flores. Todos os dias, me vem a tentação de 

podá-las um pouco para ajudar a crescer, mas 
permaneço na dúvida entre as duas concepções 

de mundo e da educação: se deixar agir de 
acordo com Rousseau e deixar obrar a natureza 

que nunca se equivoca e é fundamentalmente 
boa ou ser voluntarista e forçar a natureza 

introduzindo na evolução a mão esperta do 
homem e o princípio da autoridade.  

(Gramsci, 1978, p. 128) 

                  

 

Neste capítulo, será discutido sobre a Educação Infantil no Brasil, com 

foco nas suas especificidades e objetivos, com fundamento principalmente na 

documentação oficial pesquisada, para se assegurar do que os documentos 

oficiais afirmam e, assim, fazer relações levando em consideração os dados 

oficiais. 

A infância é uma etapa natural do desenvolvimento humano enquanto 

fato biológico, mas como fato social, ela reflete as mudanças sociais da cultura 

humana.  

A Educação Infantil no Brasil há mais de uma década se expande e é 

valorizada devido à demanda social por esse tipo de educação, há muitas 

discussões e interpretações das leis sobre a Educação Infantil, dentre as quais 

se destacam: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei federal n° 

9394/96 (LDB); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei federal n° 

8.069/1990; a Constituição Federal de 1988 e o Referencial Curricular Nacional 

da Educação Infantil (RCNEI), as quais estabelecem a toda criança de zero a 

seis anos de idade o direito à Educação Infantil em creches e pré-escolas. 

Como afirma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Art. 

29 (1996, p.11), 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de 

FIGURA 02: Portinari, “Menino”, 1950. 

Fonte: alobairrodemetria.blogspot.com 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

 

De acordo com a nossa legislação, a criança nesta fase começa a 

desenvolver seus primeiros passos para a construção de uma identidade 

autônoma, agindo cada vez mais independentemente e com confiança em suas 

capacidades, já que a educação infantil, como todo o período em que a criança 

permanece na escola é muito importante. Esse período na escola faz parte de 

um processo pelo qual fica claro e evidente que toda criança precisa passar, 

para que assim possa, no futuro, ter um desenvolvimento adequado de 

aprendizagem, como assevera O Estatuto da Criança do Adolescente (ECA), 

lei federal n° 8.069/1990 (1990, p.10), no Art.54, inciso IV, que é dever do 

Estado garantir que toda criança de zero a cinco anos de idade tenha direito à 

educação, 

 É muito importante que toda criança tenha acesso à educação desde 

cedo, o que infelizmente não acontece, pois o número de creches e entidades 

para atender a demanda é pequeno, já que a população cresce 

constantemente e não há investimento efetivo para a abertura de novas vagas. 

  A Constituição Federal de 1988 e o ECA também determinam de 

forma clara que o estado tem responsabilidade para com a educação das 

crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas, como afirma o 

Referenciais Curriculares para a Educação Infantil - RCNEI (1998, vol.1, p.13): 

 

A conjunção desses fatores ensejou um movimento da sociedade civil 
e de órgãos governamentais para que o atendimento às crianças de 
zero a seis anos fosse reconhecido na Constituição Federal de 1988. 
A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escolas 
passou a ser, ao menos do ponto de vista legal, um dever do Estado 
e um direito da criança (artigo 208, inciso IV). O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, de 1990, destaca também o direito da criança a este 
atendimento. 

  

  Percebe-se que o ingresso de crianças em creches e pré-escolas é um 

direito que a criança tem e um dever de seus familiares, da sociedade e do 

Estado oferecê-la, pois os seis primeiros anos de vida são fundamentais para o 

desenvolvimento humano e a concepção da inteligência e da personalidade, 

como afirma a Constituição de 1988 no art. 227: 
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É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de existir a lei que imponha a obrigatoriedade da escolarização 

da criança pequena, vê-se, muitas vezes, que a qualidade de atendimento 

desta criança não está ganhando a devida importância. Ela precisa ser tratada 

como um ser em desenvolvimento que deve ser respeitado, sendo oferecida a 

assistência educacional adequada, e não apenas criando “creches-depósitos-

de-crianças” (como na charge acima), pois na educação infantil a criança 

constrói conhecimentos e desenvolve sua aprendizagem, obtendo habilidades, 

valores, atitudes, aspectos morais que são desenvolvidos nesta fase e irão 

acompanhá-la durante toda a vida.  

Obviamente, essas habilidades e valores também são importantemente 

desenvolvidos no seio da família. Mas, atualmente, a demanda por escola para 

a primeira infância está cada vez mais imprescindível, pelo fato de a maioria 

das mães trabalharem fora por vários motivos: complementação da renda 

familiar; escolha por seguir a carreira ou por serem as chefes das famílias, 

Fonte: TONUCCI (1997, p. 38 ) 

FIGURA 11: “A creche não é um cabideiro” – 1976. 
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tendo que sustentar a família sozinhas. Não tendo com quem deixar as 

crianças, ou por optarem pela socialização que a escola oferece, estas mães 

necessitam que a escola cuide de seus filhos. Mas as famílias e a sociedade 

esperam mais: que seus filhos tenham a oportunidade de se desenvolverem 

enquanto crianças, tendo a oportunidade de brincar, se desenvolver e ganhar 

afeto, também. 

 O art. 9 da Lei 9394/96 (LDB) define como finalidade da Educação 

Infantil que a criança deve ter o desenvolvimento integral em vários aspectos 

evolutivos, não apenas valorizando o conhecimento intelectual: 

 

o desenvolvimento integral da criança até 06 anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social,  complementando a 
ação da família e da comunidade. Para tanto, é necessário tornar a 
criança sujeito da educação, compreendendo que seu 
desenvolvimento se dá pela interação destas dimensões, e que, 
portanto, todas elas (e não somente a intelectual), são do interesse da 
educação. Cabe assim, à Educação Infantil, além de cuidar da 
aprendizagem, comprometer-se em favorecer a dinâmica evolutiva da 
criança, através de uma prática que possibilite o desenvolvimento 
integral e integrado do seu ser. 

 

Neste trecho da lei, percebe-se o uso da palavra “complementando”, o 

que pode ser entendido como: a criança se desenvolve na sociedade e na 

família; e, na escola, essas habilidades devem ser “complementadas”. Porém, 

o que se percebe, na realidade, é que a criança fica o dia todo na escola, 

sendo invertidos os papéis de maior influência na vida da criança, já que o 

contato com os professores é muito maior do que o tempo que ficam com a 

família. Sendo assim, muitas vezes é delegado para a escola o dever que a 

família deveria ter, em participar efetivamente da educação de suas crianças. 

Acredita-se que o ingresso na instituição de educação infantil pode 

alargar o universo inicial das crianças, em vista da possibilidade de conviverem 

com outras crianças e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, de 

aprender novas brincadeiras e de adquirir conhecimentos sobre realidades 

distintas. 

As crianças pensam, agem e aprendem de maneira única, nas trocas 

que realizam com quem têm contato. Aprendem observando, brincando, 

disputando brinquedos e a atenção dos adultos, passando por frustrações e por 

alegrias. Essa maneira singular com que as crianças participarem e se 
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colocarem no mundo é um fator de desafio para as pessoas envolvidas com a 

Educação Infantil.  

Temos como suporte, no Brasil, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil - RCNEI, onde se afirma que o educador “deve ter 

consciência, em sua prática educativa, de que a construção de conhecimentos 

se processa de maneira integrada e global” (p. 9). Porém, percebe-se que , 

muitas vezes, toda essa singularidade da criança e da sua maneira de viver a 

sua realidade é muitas vezes esquecida pelos educadores, que veem os 

alunos como mini adultos, esquecendo-se das suas necessidades e de sua 

maneira particular de entender o que ocorre ao seu redor. O documento 

supracitado também sugere contribuições para o planejamento, 

desenvolvimento e avaliação das práticas educativas “que considerem a 

pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural das 

crianças” (p. 9), o que deveria, em tese, favorecer a necessidade de propostas 

educativas que respondam às demandas das crianças.  

Dissemina-se a ideia de que é obrigação da instituição de educação 

infantil garantir não apenas o direito de brincar e receber cuidados, mas 

também o de ampliar conhecimentos. 

Assim, cabe à escola redefinir e ampliar seu projeto pedagógico, sua 

estrutura, assegurando não apenas o acesso aos conhecimentos, direito de 

cuidado e a permanência dos alunos na escola de educação infantil, mas 

proporcionando-lhes aprendizagens contínuas de qualidade, tanto em 

conceitos como em atitudes e ações. 

 

2.1 CUIDAR E EDUCAR 

 

Os debates educacionais atuais indicam a necessidade das instituições 

de educação infantil incorporar, de maneira integrada, as funções de educar e 

cuidar, com garantia de um padrão de qualidade que considere a criança na 

fase de desenvolvimento em que se encontra. 

“Educar, nesse sentido, significa proporcionar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens orientadas para o desenvolvimento das 

capacidades infantis.” (RCNEI, p. 23) 
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Nesse período de vida, educar não pode ser considerado sinônimo de 

uma preparação para o Ensino Fundamental. Essa fase tem importância em si 

e, entre outros aspectos, constitui-se num espaço de inserção dos pequenos 

nas relações éticas e morais da sociedade. 

Os cuidados, nessa perspectiva, precisam ser entendidos como parte 

integrante da educação, necessitando de conhecimentos e habilidades 

específicos que requerem, muitas vezes, a integração e cooperação de 

profissionais de diferentes áreas. O cuidar também quer dizer ajudar o outro a 

se desenvolver como ser humano, de acordo com o que se lê abaixo: 

 

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, 
que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos 
biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados 
com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e 
das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. (RCNEI, p. 
24) 

 

Cabe aos educadores levar as crianças a criarem uma imagem positiva 

de si mesmas e a fortalecerem a sua autoestima. Para isso, as crianças 

precisam conhecer o próprio corpo, suas potencialidades e seus limites. Outras 

capacidades a desenvolver são a comunicação e a interação social. Nessa 

relação com os outros é que os alunos aprenderão a respeitar e valorizar a 

diversidade. 

O vínculo afetivo entre professor e aluno vem sendo cada vez mais 

reconhecido como essencial para o sucesso da aprendizagem em todos os 

níveis de ensino. Nesta etapa do desenvolvimento, os aspectos emocionais 

desempenham um papel fundamental, pois constituem a base ou a condição 

necessária para qualquer processo nos diferentes âmbitos do desenvolvimento 

infantil. Tudo na Educação Infantil é influenciado pelos aspectos emocionais: 

desde o desenvolvimento psicomotor até o intelectual, o social e o cultural. 

(RCNEI, p. 24) 

A emoção age, principalmente, no nível de segurança das crianças, que 

é a plataforma sobre a qual se constroem todos os desenvolvimentos. Ligado à 

segurança está o prazer, o sentir-se bem, o ser capaz de assumir riscos e de 

enfrentar o desafio da autonomia, de poder assumir gradativamente o princípio 

de realidade, de aceitar as relações sociais etc. Cabe ao professor mediar a 
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compreensão pela criança do que ela necessita, desenvolvendo nela a 

habilidade de ser mais autônoma, com o passar do tempo, pela compreensão 

de quais são as suas reais necessidades, e não apenas desejos: 

 

Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o 
professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e 
priorizá-las, assim como atendê-las de forma adequada. Assim, cuidar 
da criança é sobretudo dar atenção a ela como pessoa que está num 
contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua 
singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades. 
Isso inclui interessar-se sobre o que a criança sente, pensa, o que ela 
sabe sobre si e sobre o mundo, visando à ampliação deste 
conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão mais 
independente e mais autônoma. (RCNEI, p. 25) 

 

2.2. BRINCAR 

 

Para que as crianças possam desenvolver-se integralmente, é 

necessário que haja riqueza e diversidade nas atividades e experiências que 

são oferecidas a elas na escola, sejam essas experiências mais relacionadas a 

brincadeiras, sejam às situações de aprendizagem orientadas pelo professor. 

A brincadeira é uma atividade essencial para o desenvolvimento infantil. 

Enquanto brinca, a criança recria acontecimentos e expressa emoções, 

pensamentos e necessidades. 

Quando a criança brinca, ela ressignifica os seus atos, os objetos e os 

espaços utilizados tomam outros caráter.  Elas recriam a realidade da maneira 

que a convém, o que configura-se como algo muito útil para seu entendimento 

de organização de mundo: 

 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a 
superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar 
contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações 
atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil. (RCNEI, p. 27) 

 

Nas brincadeiras, as crianças criam, conversam, negociam, imaginam. 

Desse modo, segundo o RCNEI, as crianças transformam os 

conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais, recriando 

e estabilizando aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do 

conhecimento através de uma atividade espontânea e imaginativa. 
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2.3 OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Dentro do documento oficial (RCNEI, p. 63), estão descritos os objetivos 

que devem ter as ações educativas, assim como os conteúdos a serem 

trabalhados e a maneira como devem ser aplicados: 

 

 desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 
vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 
percepção de suas limitações; 

 descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 
de cuidado com a própria saúde e bem estar; 

 estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista 
com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes 
de ajuda e colaboração; 

 observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para sua conservação; 

 brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades; 

 utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 
escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo 
cada vez mais sua capacidade expressiva. 

 

Os objetivos são definidos a partir de capacidades – e não 

comportamentos - o que amplia a ação do professor, tendo em vista que elas 

podem ser desenvolvidas de diversas formas, dependendo da característica de 

aprendizagem de cada criança. 

Apesar de se desenvolverem de diversas maneiras, a escola tem que 

dar conta do desenvolvimento integral de cada criança, usando de artifícios 

diversos para que os objetivos sejam atingidos, mesmo que em diferentes 

faixas etárias. “Para que isso ocorra, faz-se necessária uma atuação que 

propicie o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem 

física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção 

social.” (RCNEI, p. 47)  

As capacidades de ordem física estão associadas às potencialidades 

corporais, para a expressão das emoções e de movimentos. As de ordem 



   28 

 

cognitiva estão relacionadas ao pensar, formas de representação e resolução 

de problemas. As de ordem afetiva estão associadas à autoestima e à 

compreensão do outro. As capacidades de ordem ética se relacionam com a 

construção de valores pela criança. E as capacidades de relação interpessoal 

estão associadas ao estabelecimento de condições para o convívio social. Isso 

tudo quer dizer que o educador deve estimular o aluno a desenvolver a 

capacidade de conviver com as diferenças de temperamentos, de intenções, de 

hábitos e costumes, de cultura etc. Enfim, as capacidades de inserção social 

estão associadas às possibilidades de cada criança perceber-se como membro 

participante de um grupo de uma comunidade e de uma sociedade. 

Para que se possam atingir os objetivos, é necessário selecionar 

conteúdos e práticas pedagógicas diversificadas que auxiliem o 

desenvolvimento dessas capacidades, habilidades e atitudes, tendo em vista a 

diversidade de indivíduos que podem ser encontrados em uma sala de aula.  

Dentro dessas capacidades que devem ser desenvolvidas na educação 

infantil, e entendendo-se que cada criança possui uma maneira de aprender, 

chega-se à compreensão da importância do uso e exploração das diversas 

linguagens, como das Artes Visuais e de conteúdos interdisciplinares, como 

exploramos a seguir. 

 

2.4 AS ARTES VISUAIS E A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO BRASIL 

 

 Dentro dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil no 

Brasil, o âmbito de Conhecimento de Mundo (volume 3) refere-se à construção 

das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com 

os objetos de conhecimento. Esse volume do documento traz uma ênfase na 

relação das crianças com alguns aspectos da cultura, no sentido da 

compreensão multicultural: 

  

entendida de uma forma ampla e plural, como o conjunto de códigos e 
produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade construído 
ao longo das histórias dos diversos grupos, englobando múltiplos 
aspectos e em constante processo de reelaboração e ressignificação. 
(RCNEI, p. 75) 
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 Essa ideia de cultura transcende as tradições específicas e as 

convenções de grupos sociais particulares, mas engloba os interesses 

momentâneos. O domínio progressivo das diferentes linguagens que 

favorecem a expressão e comunicação de sentimentos, emoções e ideias das 

crianças propicia a interação com os outros e facilita a mediação com a cultura 

e os conhecimentos constituídos. Incide sobre aspectos essenciais do 

desenvolvimento e da aprendizagem e engloba instrumentos fundamentais 

para as crianças continuarem a aprender ao longo da vida. 

 Destacam-se os seguintes eixos de trabalho: Movimento, Artes Visuais, 

Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade, Matemática. Estes 

eixos foram escolhidos por se constituírem em uma parcela significativa da 

produção cultural humana que amplia e enriquece as condições de inserção 

das crianças na sociedade, como ilustrado pelo desenho abaixo, em que se 

pode ver as várias habilidades sendo exploradas e desenvolvidas durante uma 

brincadeira: 

 

 

 

FONTE: http://e-gob.santafe.gov.ar/weblogs_sf/ 
redinfancia/2011/04/21/francesco-tonucci-en-santa- 
fe-argentina/conferencia_tonucci_-2/ 

FIGURA 12: Educação Infantil 
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 A aprendizagem em arte na educação infantil segue os preceitos e 

articulações que são visualizadas e percebidas em outras linguagens, que se 

cristalizam em três eixos, como já visto aqui: o fazer artístico, centrado na 

exploração, expressão e comunicação; a apreciação ou fruição; e a reflexão, 

considerado tanto no fazer artístico como na apreciação.  

 

O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da 
sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças poderão 
ocorrer no fazer artístico, assim como no contato com a produção de 
arte presente nos museus, igrejas, livros, reproduções, revistas, gibis, 
vídeos, CD-ROM, ateliês de artistas e artesãos regionais, feiras de 
objetos, espaços urbanos etc. O desenvolvimento da capacidade 
artística e criativa deve estar apoiado, também, na prática reflexiva 
das crianças ao aprender, que articula a ação, a percepção, a 
sensibilidade, a cognição e a imaginação. (RCNEI, v. III, p. 89) 

 

 Ao trabalhar com arte na educação infantil, deve-se atentar, não 

apenas à idade cronológica da criança, mas também ao seu desenvolvimento 

cognitivo, emocional, a fim de saber que abordagens podem ser utilizadas com 

cada criança, individualmente, pois as crianças elaboram um processo de 

criação que é só delas, específico. 

 Esse processo criativo pode ser potencializado pela intervenção 

educativa intencional, mas apenas a criança pode fazê-lo. Assim, “no decorrer 

desse processo, o prazer e o domínio do gesto e da visualidade evoluem para 

o prazer e o domínio do próprio fazer artístico, da simbolização e da leitura de 

imagens.” (RCNEI, v. III, p. 91)  

 Intrínseco ao desenvolvimento artístico ocorre o desenrolar das 

capacidades de simbolismo na criança. Ela passa a interiorizar a descoberta de 

que os objetos podem existir sem a sua presença física, ou seja, podem ser 

representados por outro signo, como pela fotografia, pelo desenho, pela pintura 

dele. Então, o processo é personalizado e individual e se configura no fato de 

que “os símbolos reapresentam o mundo a partir das relações que a criança 

estabelece consigo mesma, com as outras pessoas, com a imaginação e com 

a cultura”. (RCNEI, v. III, p. 91) 

 Conforme se pode ver abaixo, os Referenciais ressaltam a importância 

peculiar de trabalhos como o desenho, mais especificamente, na educação 

infantil, no que se refere ao seu uso para a construção das demais linguagens: 

 



   31 

 

Embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas 
pelo professor, a fim de diversificar a ação das crianças na 
experimentação de materiais, do espaço e do próprio corpo, destaca-
se o desenvolvimento do desenho por sua importância no fazer 
artístico delas e na construção das demais linguagens visuais 
(pintura, modelagem, construção tridimensional, colagens). (id. p. 92) 

 

 

 A lei explica que a pluralidade das atividades em artes plásticas 

possibilita o uso dos mais diferentes tipos de materiais e indica às crianças as 

possibilidades de transformação, de reutilização e de construção de novos 

elementos, formas, texturas etc. Realmente, percebe-se que a relação que a 

criança pequena estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por 

meio da exploração sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. 

Representações bidimensionais e construção de objetos tridimensionais 

nascem do contato com novos materiais, no fluir da imaginação e no contato 

com as obras de arte. (RCNEI, v. III, p. 93) 

 No que se refere à faixa etária que interessa a este trabalho, o 

documento especifica os objetivos da educação infantil, que incluem: 

interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) com as quais 

entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura; e 

produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o 

respeito pelo processo de produção e criação. Criação de desenhos, pinturas, 

colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e da utilização dos 

elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, 

espaço, textura etc.  

 Algumas das práticas orientadas para esta idade são:  

 exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para 

desenhar, pintar, modelar etc.;  

 exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos 

diversos materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer 

artístico;  

 exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização 

de seus projetos artísticos;  
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 organização e cuidado com os materiais no espaço físico da sala; 

  respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em 

grupo;  e  

 valorização de suas próprias produções, das de outras crianças e da 

produção de arte em geral. 

 Destarte, a educação infantil precisa disponibilizar à criança a 

experiência com os vários procedimentos, técnicas, suportes do meio artístico, 

para que aumente seu repertório e possa utilizá-lo de forma a resolver seus 

“problemas” a partir deles e ter autonomia para escolher de qual deles irá fazer 

uso. 

 Dentro desta discussão, cabe salientar que estes direcionamentos são 

especificados, mais precisamente, para a disciplina de Artes, mas podem ser 

seguidos e apropriados pela professora regente em sala. Os suportes e fazeres 

artísticos são, em geral, muito utilizados também como ferramentas no auxílio 

em atingir um objetivo específico de outra “matéria” específica, pelo seu amplo 

espectro de possibilidades plásticas/gráficas e pelo seu poder de transformar a 

aprendizagem em um processo significativo, pois passam pela ênfase do 

vivenciar e criam conexões neurais mais ricas e diversificadas. 

 Assim, adentramos num território que discute a integração das 

diferentes disciplinas, prática recorrente observada no “chão da sala de aula”. 

 Isso se justifica, pois, ao estabelecer uma interação de duas ou mais 

áreas, proporcionamos uma aprendizagem muito mais estruturada e rica, uma 

vez que os conceitos estão organizados em torno de unidades mais globais, de 

estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias áreas. 

 A interdisciplinaridade como prática do Currículo Escolar se expressa 

em vários níveis de cooperação entre as disciplinas. Assim, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares: 

 

O tratamento da área e de seus conteúdos integra uma série de 
conhecimentos de diferentes disciplinas, que contribuem para a 
construção de instrumentos de compreensão e intervenção na 
realidade em que vivem os alunos. (PCN, MEC, 2001, p. 62) 

  

 A integração das áreas se efetiva na prática didática. Ao trabalhar os 

conteúdos de uma determinada área, o professor precisa propiciar aos alunos 
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uma abordagem mais significativa e contextualizada, em que estes irão buscar 

informações utilizando-se de conhecimentos relacionados às outras áreas. 

 Para Machado (1996), conhecer é construir uma rede de significados. 

Assim, um trabalho contextualizado parte do saber dos alunos para 

desenvolver competências que venha a ampliar este saber inicial, um saber 

que situe os alunos num campo mais amplo de conhecimentos, de modo que 

possam efetivamente se integrar na sociedade, atuando, interagindo e 

interferindo nela. 
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3. ARTE, DESENHO E ARTE INFANTIL: seu estudo, sua prática 

  

Nesta parte do trabalho, estão contidas constatações sobre a questão 

histórica de arte no Brasil, do ensino de arte, a constituição do ensino de arte e 

do desenvolvimento infantil apoiada nos autores Ana Mae Barbosa (1947, 

1995, 2005), - uma das pioneiras na arte-educação no Brasil e conhecida 

mundialmente, - nos historiadores Carlos Cavalcanti (1969), Tadeu Chiarelli 

(1999) (também crítico de arte), Nelson Sodré (1972), Fernando de Azevedo 

(1958) e Robert Saunders (1970), tecendo relações entre a história de arte-

educação no Brasil. São utilizados também os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte - PCN-Arte (BRASIL, 2000), a respeito do objetivo de arte na 

educação.  

Fazendo considerações a respeito da importância do desenho infantil 

estão autores como: Florence de Mèredieu (1979), Ângela Anning e Kathy Ring 

(2009), Helen Hume (2000), Barbosa (2007), George-Henri Luquet (1969), 

Viktor Lowenfeld (1957), Maria Letícia Vianna (1999), Rhoda Kellogg (1979). 

No último subitem, aparecem Ângela Anning e Kathy Ring (2009), 

Brent Wilson (2008), Rosa Iavelberg (2008), Florence de Mèredieu (1974), Ana 

Angélica Albano Moreira (1984), Fayga Ostrower (1978), Edith Derdik (2003) e 

Referenciais Curriculares para Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998) com 

enfoque sobre as especificidades da arte infantil e seus objetivos. 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA ARTE-EDUCAÇÃO NO BRASIL4 

  

Faz-se necessária uma contextualização histórica de como a Arte vem 

sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e com o processo 

historicossocial, para entendermos como os acontecimentos interferem no 

pensamento da sociedade hoje e, consequentemente, na maneira de se 

comunicar das crianças. 

                                                           
4 Texto ampliado e aprofundado da publicação anterior da autora durante a realização do curso 
de Mestrado em Educação: FERRONATO, Caroline. Arte-educação no Brasil: de onde vem o 
preconceito? In: IX Seminário Pedagogia em Debate e IV Colóquio de Formação de 
Professores, 2009, Curitiba. Anais do IX Seminário Pedagogia em Debate e IV Colóquio de 
Formação de Professores. Curitiba: Editora da UTP, 2009. 
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 Como área oriunda da pedagogia enquanto teoria de educação 

escolar, obviamente, a Arte-educação carrega as ideologias presentes em cada 

tendência pedagógica com a qual se cerca. Essas tendências se alteram, 

coetaneamente às características sociais que mobilizam o momento histórico 

em que essas concepções ideológicas e filosóficas acontecem nas escolas do 

Brasil e do mundo. 

 

3.1.1 Século XIX – Do calor do emocionalismo Barroco à frieza do 

intelectualismo do Neoclássico 

  

 Há dois momentos históricos importantes para começarmos a pensar o 

desenrolar do início da educação formal no Brasil: a época do Brasil-colônia e a 

constituição da República no Brasil. Durante o reinado e o império, via-se a 

necessidade de se formar uma elite que defendesse a colônia dos invasores e 

que movimentasse culturalmente a Corte, enquanto que, no início da 

República, havia a necessidade de uma elite que governasse o país, o que 

norteou o pensamento educacional brasileiro até as primeiras décadas do 

século XX. 

 Neste momento, assim como sempre foi na Educação Brasileira, a 

preocupação maior era com o Ensino Superior, em detrimento da Educação 

Básica. Achava-se que o Ensino Superior era a fonte de formação e renovação 

do sistema de ensino em geral.  

 Justifica-se, desta forma, as primeiras instituições de ensino superior 

como sendo escolas militares, cursos médicos e a Academia Imperial de Belas-

Artes (criada pelo Decreto-Lei de 1816 e que só começaria a funcionar em 

1826) durante o reinado. As faculdades de Direito ganharam atenção especial 

durante a criação da República, pois era onde seria formada a elite dirigente do 

regime republicano. 

 O ensino da arte, por seu lado, serviria no Reinado e no Império à 

conservação do poder, de acordo com Barbosa (1995, p.16), 

 

Com a República foi reiterado o preconceito contra o ensino da arte, 

simbolizado pela Academia de Belas Artes, pois esta estivera a 

serviço do adorno do Reinado e do Império, e com o dirigismo 
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característico do espírito neoclássico de que estava impregnada, 

servira à conservação do poder. 

 

 Os organizadores da Academia de Belas Artes eram franceses, 

membros do Instituto de França e bonapartistas convictos, com a liderança de 

Lebreton, líder do grupo que passou a ser chamado, posteriormente, de Missão 

Francesa.  

 Mas, com a queda de Napoleão e a volta dos Bourbon ao poder, os 

bonapartistas do Instituto de França caíram em desgraça (BARBOSA,1995). 

Nessa época, um naturalista alemão chamado Alexander Van Humboldt (1769-

1857), que estivera no Brasil, recebeu do embaixador de Portugal na França a 

incumbência de contatar artistas e artífices franceses para organizar o ensino 

das Belas Artes no Brasil e uma pinacoteca. O grupo escolhido chegou ao 

Brasil em março de 1816, tendo o dever de fundar e pôr em funcionamento a 

Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, instituição assim designada pelo 

decreto de 12 de agosto de 1816, mas que teve seu nome mudado para 

Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, pelo decreto 

de 12 de outubro de 1820. A designação foi novamente modificada para 

Academia de Arte um mês depois, pelo decreto de 23 de novembro de 1820, e 

para Academia Imperial de Belas Artes em 1826, para, finalmente, depois da 

proclamação da República, chamar-se, Escola Nacional de Belas Artes. 

(Barbosa, 1995) 

 Segundo a autora, esses artistas vieram ao Brasil com a convicção de 

que não seriam incomodados com ideias antibonapartistas, o que, na verdade, 

se via acontecer em grande escala no Brasil, como foram anunciados, entre os 

períodos de 1808 e 1815, pelos livreiros do Rio de Janeiro, cerca de oitenta e 

cinco textos que combatiam e denegriam o “terrível corso”, os seus mais 

célebres generais e até mesmo os franceses em geral.   

 No Brasil, o ódio por Napoleão Bonaparte era esperado, pois D. João 

VI, príncipe regente de Portugal, fora obrigado a fugir de seu país em 1808 e a 

se refugiar no Brasil, onde permaneceu até 1821. 

 Dessa forma, a oposição política foi uma das influências na 

configuração do preconceito contra o ensino de arte no Brasil. Some-se a isso 

a resistência dos portugueses, que não tinham uma academia de tão alto nível 

quanto a projetada por Lebreton para o Brasil. 
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 Preconceitos de ordem estética viriam, também, a configurar o início do 

ensino artístico no Brasil. Os membros da Missão Francesa eram de orientação 

determinantemente neoclássica, a qual marcou seus ensinamentos e suas 

atividades artísticas na corte. 

 Na época, nossa tradição era barroco-rococó. As incursões da Arte 

Brasileira no neoclássico haviam sido esporádicas, como é o caso de Manoel 

Dias, o Brasiliense, e de Mestre Valentim. “De repente o calor do 

emocionalismo barroco era assim substituído pela frieza do intelectualismo do 

neoclássico.” (CAVALCANTI, 1969, p. 17). 

 Essa transição se deu de forma abrupta; a modernidade, representada 

pelo neoclássico, provocou suspeição popular em relação à Arte. Por seu lado, 

o neoclássico na França exercia função antiaristocratizante, enquanto que, no 

Brasil, estava a serviço dos ideais da aristocracia e dos interesses 

monárquicos. 

 Tadeu Chiarelli (1999), em Arte Internacional Brasileira, observa que a 

constituição de uma iconografia nacional esteve ligada inicialmente à 

preocupação de uma elite econômica e intelectual comprometida com a 

legitimação do Estado brasileiro liberto de Portugal em 1822. Assim, escritores, 

poetas, historiadores e artistas plásticos ligados à academia perpetuaram em 

seus trabalhos uma imagem idealizada do Brasil, enaltecedora do poder 

imperial, da religião católica, do Exército e da Marinha nacionais, além de uma 

mitologia brasileira retirada da literatura e da poesia romântica que aqui então 

se produziam. 

 Aqui, encontrava-se uma arte distinta dos originários modelos 

portugueses e proveniente de artistas humildes. Era o barroco brasileiro, 

produzido por artistas de origem popular, em sua maioria mestiços, vistos como 

simples artesãos pelas camadas superiores. 

 A arte neoclássica ecoou somente sobre a burguesia, camada 

intermediária entre a classe dominante e a popular, que via, em suas 

manifestações, formas de ascensão, dada a importância dos artistas franceses.  

 A repercussão da Academia na sociedade foi pouco extensa, pois os 

discípulos eram pouco numerosos e terminavam seus estudos na Europa, 

trazendo idéias de modelos externos (SODRÉ, 1972, p. 23). Dessa forma, 

ocorre, cada vez mais, uma interrupção da tradição da arte colonial, 
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aumentando o afastamento entre a massa e a arte, e alimentando ideias, até 

hoje acentuadas em nossa sociedade, de arte como atividade supérflua e 

acessório da cultura.   

 No próprio Decreto de 1816 (apud BARBOSA, 1995, p. 20, grifo 

nosso), com o qual D. João VI criou o ensino artístico no Brasil, fica implícita 

essa ideia, ao determinar a fundação, no Rio de Janeiro, de uma Escola de 

Ciências, Artes e Ofícios que  

[...] promova e difunda a instrução e conhecimento indispensáveis 
aos homens destinados não só aos empregos públicos de 
administração do Estado, mas também ao progresso da agricultura, 
mineralogia, indústria e comércio de que resulta a subsistência, 
comodidade e civilização dos povos, mormente neste continente, cuja 
extensão não tendo ainda o devido e correspondente número de 
braços indispensáveis ao aproveitamento do terreno, precisa de 
grandes socorros da estética para aproveitar os produtos cujo valor e 
preciosidade podem vir a formar do Brasil o mais rico e opulento dos 
reinos conhecidos.  

  

 Diferentemente das atividades estéticas ligadas à literatura, a atividade 

artística é relegada a ser simples acessório da modernização de outros 

setores, não tendo um valor em si. Dessa forma, o próprio artista 

(institucionalizado com a vinda da Missão Francesa) não desfrutava do mesmo 

prestígio que os escritores e poetas. 

 Esta característica é proveniente da educação jesuítica - implantada no 

Brasil desde a época do descobrimento até 1759, quando foram expulsos do 

país – ela dava ênfase às atividades de ordem literária mas desprestigiava 

atividades manuais, com as quais as Artes Plásticas se identificavam pela 

natureza de seus instrumentos. 

 Apesar de os jesuítas terem sido expulsos do Brasil por razões político- 

administrativas pelo Marquês de Pombal, alguns traços das concepções 

jesuíticas ficaram impregnados até hoje na nossa educação, mesmo depois da 

chegada da Missão Francesa. Isto se deve ao fato de que nenhum outro 

sistema de ensino foi estruturado para substituir o tão bem organizado sistema 

jesuítico, permanecendo, assim, suas ideias enraizadas em nossa educação. 

(BARBOSA, 1995) 

 A exemplo de Platão, os jesuítas valorizavam excessivamente os 

estudos retóricos e literários, separados dos ofícios manuais ou mecânicos, 

próprios dos trabalhadores escravos vindos da África. 
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 Na Europa, os movimentos populares heréticos promoveram a difusão 

da instrução, a fim de que cada um pudesse ler e interpretar pessoalmente a 

Bíblia, sem mediação do clero. Surgem novos modelos de instrução popular e 

moderna. A esta exigência de instrução e de democracia respondem 

especialmente os movimentos heréticos e reformadores que, nas instâncias 

religiosas, levantam questões sociais muito concretas.  

 Lutero deu impulso prático e força política à programação de um novo 

sistema escolar, voltado também à instrução de meninos destinados não à 

continuação dos estudos, mas ao trabalho.  

 Antes da Reforma, o estudo era destinado a nobres e religiosos dos 

mosteiros, a língua latina era usada e somente homens tinham acesso a ela. 

Após a Reforma, foi disseminada a educação para todos; nela todos deveriam 

aprender a ler para interpretar as escrituras. Meninos e meninas deveriam ter 

acesso à educação em sua língua falada, e o Estado deveria ser o provedor 

dessa educação (criação de escolas públicas). 

 A Contrarreforma foi a reação dos católicos às reformas protestantes. 

Criaram-se as dez “regras”, com a proibição dos livros heréticos. As escolas 

dos jesuítas foram as campeãs máximas na luta da Igreja Católica contra o 

protestantismo. Além da formação dos próprios quadros, elas se dedicaram 

principalmente à formação das classes dirigentes da sociedade.  

 Foi criada uma nova ordem religiosa para combater a “heresia”: a 

Companhia de Jesus (comandada por Ignácio de Loyola-1534). O movimento 

se dissemina pela Europa e colônias (incluindo o Brasil); oferecem três cursos, 

incorporando a ideia do humanismo.  

 Foi elaborada a Ratio Studiorum (1599), que regulamentou 

rigorosamente todo o sistema escolástico jesuítico: a organização de classes, 

os horários, os programas e a disciplina. Eram previstos seis anos de studia 

inferiora (Trivium), divididos em cinco cursos: três de gramática, um de 

humanidades ou poesia, um de retórica; um triênio de studia superiora 

(Quadrivium) de filosofia – envolvendo lógica, física, ética -, um ano de 

metafísica, matemática superior, psicologia e fisiologia. Os jesuítas valorizam 

principalmente o Ensino Secundário e o Ensino Superior. No Brasil, deu-se 

ênfase à área de letras humanas, ficando o currículo de Ciências quase 
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inexplorado. As atividades manuais eram rejeitadas, sendo relegadas às 

missões indígenas ou usadas no treinamento dos escravos. 

 Não havendo uma reestruturação metodológica mais programada, 

abriu-se espaço para uma nova colocação do ensino da Arte, ou, melhor, do 

Desenho. O Seminário Episcopal de Olinda (fundado em 1800 por Azeredo 

Coutinho), que iria substituir o Colégio Real dos Jesuítas, “incluía Desenho no 

currículo, matéria ensinada pelo Padre João Ribeiro Pessoa de Melo, o qual 

viria a participar da revolução pernambucana de 1817 em prol da 

Independência”. (BARBOSA, 1995, p. 23) 

 Característica indicativa de uma nova abordagem educacional, em 

1800 foi feita a criação de uma aula régia de Desenho e de Figura, comandada 

por Manoel Dias de Oliveira, o Brasiliense, que introduziu o modelo vivo – 

prática que seria muito explorada pela metodologia da Missão Francesa. 

Diferentemente do Brasil, o uso do living model - que aparece somente 50 anos 

depois -, nos EUA, é pouco aceito pela sociedade. Isso se deu pela diferença 

no tratamento do nu e na repercussão da Arte na sociedade (quase nula no 

Brasil ainda colonial). Thomas Eakins, implantador da técnica na Pennsylvania 

Academy of Fine Arts, revestia de realismo a expressão de seus modelos, 

enquanto que Manoel Dias de Oliveira e seus alunos idealizavam o nu 

observado, servindo a figura apenas de ponto de apoio para a representação 

que, no papel, era de acordo com os padrões neoclássicos, com o qual Oliveira 

entrara em contato durante seus estudos na Itália.  

 Um cronista da época assim descreve uma aula de modelo vivo do 

pintor (citado por BARBOSA, 1995, p. 23): 

 
O modelo era um homem branco, não muito jovem, descarnado e 
mesmo mal feito. Os alunos e o professor olhavam para o triste 
indivíduo, mas não o reproduziam sobre o papel, onde apareciam 
belas figuras que nada tinham com a imagem viva, mas sim com a 
imaginação. 

 

 Posteriormente, a Academia Imperial de Belas Artes enfatizaria essa 

característica, ensinando seus alunos a trabalharem o corpo de acordo com um 

sistema de aperfeiçoamento matemático como Dürer ou Leonardo. O nu 

idealizado é arte: este seria o padrão seguido por Brasil e Estados Unidos, até 

o advento do Impressionismo. 
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 Em 1771 e 1799 são criadas, respectivamente, as cadeiras de 

Geometria na capitania de São Paulo e na de Pernambuco. O edital de janeiro, 

relativo à cadeira de São Paulo, convidava os interessados a se inscreverem. 

Mais tarde, em outubro, outro edital ordenava que todos os estudantes e 

pessoas conhecidamente curiosas entrassem na aula de Geometria, com a 

pena de sentar praça de soldado pago para os que não cumprissem com a 

determinação.  

 Essa obrigatoriedade revela o desinteresse que despertaram os 

esparsos reflexos da reforma de Pombal na colônia, os quais atingiriam mais 

intensivamente o Brasil com a chegada de D. João IV (1808). 

 A partir de então, inicia-se um processo de centralização no 

desenvolvimento das profissões técnicas e científicas. 

 No que diz respeito ao Desenho, foram criados cursos de Desenho 

técnico em 1818, no Rio de Janeiro, e, em 1817, em Vila Rica e na Bahia, que 

não tiveram grande sucesso. (BARBOSA, 1995) 

 Reafirmando o conceito de arte como símbolo de refinamento e 

distinção, D. João IV transpôs para o Brasil o hábito de incluir as Artes na 

educação dos príncipes. 

 Dessa forma, a Pintura e o Desenho foram incluídos no currículo do 

Colégio do Padre Felisberto Antonio Figueredo de Moura, fundado no Rio de 

Janeiro, em 1811. Mesmo com essas iniciativas do monarca, não se atenuou a 

aversão jesuítica aos trabalhos manuais, ainda ligados à exploração do 

trabalho escravo. 

 Houve uma tentativa de aproximação entre a cultura de elite e a 

popular, feita por Araujo Porto Alegre, que ocupou a diretoria da Academia 

Imperial de Belas Artes. Pretendia reunir dois tipos de alunos: os artistas e os 

artesãos, frequentando as mesmas disciplinas básicas. Foram criadas cadeiras 

novas, e os estatutos estabeleciam o conteúdo a ser ensinado em cada uma 

delas; não havia, porém, modificação quanto à natureza dos métodos. 

 O Liceu de Artes e Ofícios de Bethencourt da Silva, criado em 1856, 

teve o objetivo de “fomentar a educação popular pela aplicação da Arte às 

indústrias” (AZEVEDO, 1958, p.223), mas “penou” durante anos. 

 O processo de respeitabilidade dos trabalhos manuais só se iniciou 

com a abolição da escravatura, que coincidiu com a primeira etapa da nossa 
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revolução industrial, substituindo o trabalho físico pelo trabalho mecânico, 

invertendo os pólos preconceituais. 

 As Belas Artes continuaram a ser vistas como “[...] uma prenda, um 

luxo, um passatempo de ociosos, um requinte de distinção reservado ao cultivo 

das classes sociais mais ricas ou à vocação excepcional de certas naturezas 

para as grandes tentativas da Arte.” (BARBOSA, 1947, p. 135), enquanto que 

as artes aplicadas à indústria e ligadas à técnica começaram a ser valorizadas 

com o engrossamento da classe obreira pelos recém-libertos. 

 

3.1.2 Século XX: e que venha a Semana de Arte Moderna! 

  

 A educação tenta alcançar as mudanças ocorridas com a Abolição 

(1888) e com a República (1889), sendo um processo tão lento que perdura por 

todo o século. Nos inícios do século XX, pelo menos até final da Primeira 

Guerra Mundial, tivemos um prolongamento das ideias filosóficas, políticas, 

pedagógicas e estéticas que embasaram o movimento republicano de 1889, 

refletindo-se sobre objetivos do ensino da Arte na escola secundária e primária 

(BARBOSA, 1995, p.31). 

 Devido à chegada ao Brasil do pintor expressionista Lasar Segall, com 

a publicação do artigo de Oswald de Andrade “Em prol de uma Arte Nacional”, 

em 1917; e com a exposição de Anita Malfatti, também em 1917, pode-se 

constatar uma preparação para as ideias modernistas que eclodiram em 1922. 

No entanto, esses acontecimentos tiveram pouca influência sobre a arte-

educação no Brasil. (BARBOSA, 2005) 

 Com raízes no início do século XIX, os processos resultantes do 

impacto do encontro efetivo entre as artes e a indústria e o processo de 

cientifização da Arte e a metodologia da Escola de Belas Artes influenciaram o 

ensino da Arte no nível primário e secundário. Isso ocorreu principalmente 

durante os vinte e dois primeiros anos de nosso século, pois durante os 

primeiros anos do século XX houve uma realização dos ideais do século 

precedente. Alguns historiadores demarcam o início do século XX a partir de 

1918 (final da Primeira Guerra Mundial) ou de 1922 (Semana de Arte 

Moderna). 
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 Tendo como base as ideias de Rui Barbosa, expressas em 1882 e 

1883 nos seus projetos de reforma do ensino primário e secundário e no 

ideário positivista divulgado no país na segunda metade do século XIX, a 

obrigatoriedade e a implantação do ensino da arte (leia-se Desenho) nas 

escolas ainda estava em discussão. 

 No seguinte artigo de novembro de 1878, intitulado “Generalização do 

Ensino do Desenho”, de André Rebouças em O Novo Mundo, jornal publicado 

em Nova York pelo brasileiro José Carlos Rodrigues, escrito em português, 

com grande repercussão entre os brasileiros, fala-se sobre a necessidade do 

ensino do Desenho, considerado complementar à escrita com a função de 

comunicar uma ideia: 

 
O Desenho é um complemento da escrita: da caligrafia e da 
ortografia. É o meio de comunicar a ideia de uma figura do mesmo 
modo que a escrita é o modo de comunicar um pensamento.  
Tendes a inspiração de uma bela antítese ou de uma imaginosa 
metáfora, vós a escreveis; tendes a ideia de uma forma nova, vós a 
desenhais imediatamente.  
É assim que deve ser compreendida a necessidade de generalizar o 
ensino do Desenho por todas as classes da sociedade. (REBOUÇAS, 
1878, p. 246) 

  

 Nota-se, neste texto, a visão do Desenho como uma forma de escrita, 

mais que uma arte plástica, o que se justifica pela excessiva literalidade 

aristotélica dos jesuítas que, voltando ao Brasil em 1842, fundam vários 

colégios. Reduziu-se o ensino da Arte à ideia de ensino do Desenho; por outro 

lado, procurou-se valorizá-lo pela sua equivalência funcional com o escrever, 

sendo, dessa forma, aceitável por uma cultura predominantemente literária 

como a nossa. 

 O aristotelismo dos jesuítas garantiu a aceitação do Desenho, pois este 

estava incluído na Educação, embora não obrigatoriamente, por Aristóteles ele 

mesmo, conforme o que segue: 

 
As ramificações usuais da educação são em número de quatro; elas 
são (1) leitura e escrita (2) exercícios aeróbicos (3) música, às vezes 
à qual é adicionado o (4) desenho. Destes, leitura e escrita e desenho 
são considerados úteis para os propósitos de vida em uma variedade 
de maneiras.5 (apud SAUNDERS, 1970, p. 5, tradução nossa) 

                                                           
5 The customary branches of education are in number of four; they are (1) reading and writing 
(2) gymnastic exercises (3) music to which is sometimes added (4) drawing. Of these, reading 
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    Embora tenha despertado o Brasil para renovações no ensino da Arte, 

Mário de Andrade também defendia a natureza literária do Desenho. Essa 

identificação do Desenho com a escrita ultrapassou as barreiras do 

Modernismo e foi argumento não só para vencer o preconceito contra a Arte 

como também para demonstrar que a capacidade para desenhar era natural 

aos homens ou, pelo menos, acessível a todos e não um dom ou vocação 

excepcional. 

 O desenho linear ou geométrico e o desenho figurado dominaram no 

ensino da escola primária e secundária, assim como foi acrescentado o 

desenho de ornato ou arte decorativa, pela influência da Escola de Belas Artes 

e do Liceu de Artes e Ofícios. É claro que existiam certas disputas pela ênfase 

de uma categoria sobre outra, por razões político-sociais ou concepções 

artísticas.  

 Devido ao primeiro surto industrial brasileiro, entre 1885 e 1895, 

reforçou-se o ideal da educação para o progresso da Nação. A Arte aplicada à 

indústria, não somente como técnica, mas por possuir qualidades capazes “de 

elevar a alma às etéreas regiões do Belo” (REBOUÇAS, 1878, s.p.), foi 

defendida como parte do currículo escolar. Então, ganhou simpatia de 

positivistas e liberais o ensino do desenho como elemento para a preparação 

para o trabalho, conforme indica Barbosa: 

 

Este aspecto propedêutico do desenho, a educação do caráter e da 
inteligência, iria ser o objetivo principal dos positivistas, mas não 
deixou de encantar também os liberais, embora para eles o objetivo 
primordial do seu ensino fosse a preparação do povo para o trabalho. 
(BARBOSA, 1995, p. 41) 

 

 Com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos 

manufaturados que consumíamos cessou, pois a produção europeia foi 

desviada para os esforços de guerra. Acelerou-se o processo de 

industrialização; era necessário, portanto, formar mão de obra especializada no 

Brasil para atender à demanda. O desenho voltou a ser apontado como 

elemento essencial dessa formação. 

                                                                                                                                                                          
and writing and drawing are regarded as useful for the purposes of life in a variety of ways. 
(apud SAUNDERS, 1970, p. 5) 
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 Destacada na Semana de Arte Moderna de 1922, Anita Malfatti, recém-

chegada de seus estudos nos EUA e Europa, inovaria os métodos e 

concepções de arte infantil, transformando o professor em espectador da obra 

de arte da criança, da qual deveria ser preservada a ingênua e autêntica 

expressão. O Desenho era valorizado como técnica e como exaltação dos 

elementos internos expressivos constituintes da própria forma (BARBOSA, 

1995), como se vê a seguir: 

 
Estava preparado o longo caminho percorrido desde as influências do 
liberalismo, procedentes do século XIX, até as primeiras 
manifestações da Arte Moderna, em 1922, para que no Brasil fosse 
possível, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, sob influência 
da Bauhaus, o desdobramento dialético das tensões entre o Desenho 
como Arte e o Desenho como Técnica, entre expressões do eu e a 
expressão dos materiais. (BARBOSA, 1995, p. 115)       

 

 Na segunda metade da década de 70, a ideologia vigente no Brasil era 

a da segurança nacional, que interpretava os problemas culturais, educacionais 

e artísticos numa perspectiva excessivamente estreita. A escola era vista pelos 

tecnocratas como politizada demais e de baixo rendimento. Na tentativa de 

tentar resolver essa situação, foram aprovados acordos que deveriam 

modernizar o sistema escolar. (BARBOSA, 2007). No bojo desses acordos 

impôs-se a pedagogia tecnicista como proposta pedagógica oficial do Estado, 

que procurava determinar padrões de racionalização e eficiência ao ensino 

brasileiro, nos moldes de uma visão empresarial-tecnocrática. Era como se 

tivessem importado para dentro da Educação as teorias economicistas.  

 Ainda sob um regime político não democrático, iniciava-se um processo 

de distensão e abertura gradual (principalmente no final da década e início dos 

anos 80). Começava um período de maior circulação de ideias. Havia menos 

censura que antes, um pouco mais de liberdade de expressão. 

 Aprofundou-se a análise sobre a seletividade do ensino, em que as 

desigualdades de desempenho escolar passaram a ser explicadas não a partir 

de ideologia dos dons, mas por desigualdades culturais socialmente 

determinadas. A escola era vista como reprodutora das hierarquias sociais. 

 A partir desse período, as artes têm sido uma matéria obrigatória em 

escolas de Ensino Fundamental e Médio sob a influência ideológica de 

educadores norte-americanos que, sob um acordo oficial (Acordo MEC-



   46 

 

USAID), que reformulou a educação brasileira, estabeleceram-se em 1971 os 

objetivos e o currículo configurado pelos princípios da Lei Federal nº 5.692. 

(BARBOSA, 2007).  

 Esta lei orientou a educação na perspectiva tecnicista de modo a 

começar a profissionalização da criança na sétima série do então 1º grau (atual 

Ensino Fundamental), sendo a escola de 2º grau (atual Ensino Médio), 

completamente profissionalizante. Essa foi uma maneira de proporcionar mão 

de obra barata para as companhias multinacionais que adquiriram grande 

poder econômico no país sob o regime da ditadura militar (1964 a 1985), 

modelo que ficou fixado na mente do povo brasileiro, sendo perpetuado até 

hoje na maioria das escolas, em várias disciplinas. 

 Não havia cursos de arte-educação nas universidades, apenas cursos 

para preparar professores de desenho geométrico. 

 Nessa época, o ensino de desenho geométrico, o laissez-faire, temas 

banais, as folhas para colorir, a variação de técnicas e o desenho de 

observação dominavam nas artes visuais. (BARBOSA, 2007). Os mesmos 

métodos, procedimentos e princípios ideológicos ainda usados hoje. Parece 

que a evolução da práxis ainda não encontrou lugar em sala de aula. 

 Nesse contexto, a educação em arte acompanhou todo esse processo 

de enclausuramento do pensamento criativo.   

 Viu-se, a partir desse momento, a necessidade de se fazer arte + 

educação + ação e pesquisa para descobrir como tonar-se mais eficiente no 

contexto educacional brasileiro, desenvolvendo o desejo e a capacidade de 

aprender das crianças. (BARBOSA, 2007). 

 Assim, tendo por base as reflexões anteriores, constatou-se a extrema 

importância de se exigir do Estado uma ação mais efetiva no que se refere aos 

pressupostos conceituais e às estratégias mais adequadas para estimular o 

fazer artístico e a apreciação estética em todas as camadas sociais. Sabe-se, 

hoje, que a arte não é apenas socialmente desejada, mas socialmente 

necessária. 

 Não é possível o desenvolvimento de uma cultura sem o 

desenvolvimento de suas formas artísticas. Por isso, constata-se que as 

grandes evoluções na história da humanidade vieram acompanhadas de 

produções artísticas de grandes proporções, sendo o desenvolvimento 
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indissociável da cultura. Destarte, apesar de haver todas as constatações na 

história da humanidade que pudessem levar ao fim da arte e de sua influência, 

isto não só não aconteceu, como, pelo contrário, perseguiu constantemente a 

humanidade desde a Pré-história até tempos hodiernos, justamente por ser 

intrínseca ao ser humano.  

Segundo Barbosa (2007), não é possível uma educação intelectual, 

formal ou informal, de elite ou popular, sem arte, porque é impossível o 

desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvimento do 

pensamento divergente, do pensamento visual e do conhecimento 

representacional que caracterizam a arte. 

De acordo com os PCN-Arte (BRASIL, 2000, p. 19), 

 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a 
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de 
pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a 
valorização do que é próprio e favorecer abertura à riqueza e à 
diversidade da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de 
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo 
objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma 
observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar 
condições para uma qualidade de vida melhor.    

 

Assim, pretende-se uma educação não apenas intelectual, mas 

principalmente humanizadora; a necessidade de arte é ainda mais crucial para 

desenvolver a percepção e a imaginação, para captar a realidade circundante e 

desenvolver a capacidade criadora indispensável à modificação dessa 

realidade. Dentro desta perspectiva, percebe-se que esta visão de arte-

educação deve ser mostrada e destacada nos cursos de formação de 

professores, sendo valorizada a importância de se entender a criança como um 

ser em formação que precisa de orientação e técnica para que consiga se 

expressar livre e criativamente. 

 

3.2 O DESENHO OU A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA  

  

 Os primeiros estudos a respeito do desenho de que se têm notícia 

datam do final do século XIX, segundo Mèredieu (1979), consequência da 

percepção do aumento da atividade desenhista por crianças, já que é nessa 

época que ocorre um barateamento dos materiais utilizados para isso, como 
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lápis e papel. Não que se quer insinuar que tais atividades não tivessem 

existido antes; mas elas eram feitas apenas com materiais efêmeros, como a 

areia, ou pela organização de brinquedos durante as brincadeiras.   

A partir dos anos 2000, aumentou-se a exploração do desenho infantil 

na sociedade brasileira: como ele se configura, como se desenvolve, quais 

suas implicações no desenvolvimento da criança, gerando, também, muitos 

mitos em torno dessa atividade. Como a ideia do espontaneísmo infantil e a 

conservação deste a qualquer custo6 (caracterizado pelo laissez-faire, que 

ganha força no ”progressivismo”7), ou a fixação de análises que desvendem 

aspectos psicológicos das crianças como ferramenta de diagnósticos 

psicológicos, pois “refletem também os próprios sentimentos, interesses e 

percepção do self e o senso estético das crianças”. (ANNING & RING, 2009, p. 

13).   

Assim, no final do século XX, duas fontes de interesse geraram bolsas 

de estudo e de pesquisa sobre o desenho: o crescimento exponencial da 

psicologia desenvolvimentista e o repensar radical da arte moderna no mundo 

ocidental em todas as suas manifestações e em seu relacionamento, com o 

que foi definido como arte “primitiva”, como a arte das crianças pequenas 

(ANNING & RING, 2009, p. 32). 

 Na década de sessenta, nos Estados Unidos, surgiram ideias para um 

movimento que objetivava resgatar os conteúdos de arte; isso se cristalizou na 

década seguinte através do DBAE (Discipline Based Art Education), muito 

difundido internacionalmente. Esta metodologia pregava que a Arte deveria 

estar calcada em quatro componentes; eles não deveriam estar presentes, 

necessariamente, ou utilizados em igual proporção em toda aula, mas um bom 

desenho de currículo deveria sugerir o seu uso. A partir desse momento, os 

arte-educadores começaram a ter consciência de que, enquanto fazem arte 

(produção artística) – o que é muito importante para o desenvolvimento dos 

alunos -, os planos de aula devem também incluir o estudo da arte do passado 

e de outras culturas (História da Arte), conversas sobre o trabalho do próprio 

                                                           
6 Como em Lowenfeld (1954). 
7 Progressivismo ou filosofia progressista, entendida como sendo constituída dos princípios da filosofia 

escolanovista. 
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aluno e os dos outros (crítica/análise) e a discussão de padrões de beleza 

(estética). (HUME, 2000, p. 05). Segundo Barbosa (2007, p. 3), “Os 

americanos, sentindo-se inferiorizados em relação aos russos, culparam sua 

própria educação tecnicista pela inferioridade e investiram na educação através 

da arte”.  

 No Brasil, Ana Mae Barbosa formula a Metodologia Triangular, calcada 

pelos três pilares para a educação em arte: Contextualização Histórica 

(Conhecer), Apreciação de Obras de Arte (Fruir) e Criação Artística (Produzir). 

Defende, então, ser imprescindível a inter-relação entre história da arte, leitura 

da obra de arte e fazer artístico para a aprendizagem em arte. 

Aprendizagem em arte significa aprender conhecimentos relativos à 

área, conteúdo da arte, história da arte, assim como as maneiras de pensar 

que são artísticas, ou que são vivenciadas mais ativamente nas atividades 

envolvendo arte. E que, porém, são utilizadas e necessárias em todos os 

âmbitos da vida. Assim como a matemática, que desenvolve habilidades e 

aptidões necessárias para a vida em geral, e não estritamente para a prática da 

profissão de matemático, a arte desenvolve capacidades que não são 

necessárias somente para o artista em si, mas em qualquer situação que seja 

necessário ser criativo, imaginativo, ter o tal “jogo de cintura” (o “jeitinho” 

brasileiro...). 

O desenho ou a representação gráfica é uma das técnicas do conteúdo 

de Artes Visuais e um instrumento importante para o desenvolvimento de 

conhecimentos. 

 

 

3.2.1 George-Henri Luquet: a busca do realismo no desenho pela criança 

 

No Brasil, o primeiro a se interessar pela arte da criança e pela 

interpretação do desenho infantil, pelo final da década de 20, foi o escritor 

Mário de Andrade, baseando-se em estudos do antropólogo francês Luquet. 

Passou a colecionar desenhos de crianças dos parques infantis e bibliotecas 
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do Rio de Janeiro, sendo sua coleção8 das mais ricas e extensas de que se 

tem notícia no Brasil. 

George-Henri Luquet (1969), que usou como base de seus estudos, os 

desenhos de sua filha Simonne Luquet dos 3 aos 9 anos, considerava que a 

criança representa em seus desenhos tudo o que faz parte da sua experiência, 

tudo o que está aberto à sua percepção, sendo o seu repertório gráfico 

condicionado ao meio onde ela vive. Para ele, o melhor termo para se 

caracterizar o desenho infantil é o realismo, por causa da natureza dos seus 

motivos, dos temas de que trata. Afirma ele: “Um desenho consiste num 

sistema de linhas cujo conjunto tem uma forma” (1969, p. 123). Além disso, o 

desenho é uma íntima ligação do psíquico e do moral, sendo a intenção o 

prolongamento e a manifestação da sua representação mental. Ele considera 

que o modelo interno é propulsor do desenho, e não a intenção de copiar o 

modelo que tem diante dos olhos. 

Além da possibilidade da construção de conhecimentos, no que diz 

respeito à Psicologia, Luquet (1969) ressalta que “o desenho infantil, enquanto 

manifestação da atividade da criança permite penetrar na sua psicologia e, 

portanto, determinar em que ponto ela se parece ou não com a do adulto”. Isso 

porque, ao desenhar um determinado tema ou objeto, a criança inspira-se não 

no modelo objetivo que tem diante dos olhos, e sim na imagem que tem em 

seu espírito no momento em que desenha, ou seja, no modelo interno. Assim, 

o desenho é uma forma de representação que pode revelar o conteúdo da 

imagem mental da criança, podendo-se perceber se o objeto a ser 

representado necessita ou não estar presente para que a representação 

ocorra, ou se o desenho é apenas uma tentativa de imitação. 

Luquet identifica quatro fases pelas quais o desenho passa: o primeiro 

é a do desenho involuntário (realismo fortuito), na qual a criança não tem ainda 

a consciência de que suas linhas podem representar objetos. Os movimentos 

da criança não representam uma utilidade, mas, sim, são “efeito do consumo 

espontâneo de uma superabundância de energia neuromuscular”. (1969, p. 

136) Ela é incitada pelo prazer vivenciado na ação. Só depois do desenho 

                                                           
8 Os desenhos de crianças que frequentavam os parques e bibliotecas mantidos pelo 

Departamento de Cultura encontram-se guardados no Arquivo Mário de Andrade, do Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP). 
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pronto é que vai atribuir a ele significados. Nesta etapa, qualquer semelhança 

com o realismo é casual. Somente quando ela tem essa percepção da 

representação é que começa a ter a intenção de representar alguma coisa. A 

partir daí, as fases seguintes se distinguem pelo modo como se exprime a 

intenção realista: “Se, como dissemos, o desenho é, do princípio ao fim, 

essencialmente realista, cada uma dessas fases será caracterizada por uma 

espécie determinada de realismo”. (LUQUET, 1969, p. 135) 

O realismo fortuito é substituído, então, pelo realismo voluntário ou 

falhado (segunda fase), no qual a criança quer ser realista, mas não possui 

subsídios para tal, ou seja, faltam-lhe a habilidade motora, a capacidade de 

concentração por um período mais longo e a capacidade de sintetizar ideias. 

A terceira fase é a do realismo intelectual, na qual a criança supera a 

incapacidade sintética; o desenho passa a ser identificável pelos adultos. Para 

ela, o desenho precisa ter todos os elementos reais do objeto, mesmo que 

invisíveis (pelo processo da transparência), a partir de vários ângulos ao 

mesmo tempo. Podem aparecer, também, elementos abstratos, provenientes 

da sua imaginação.   

No quarto período, o da narração gráfica, aparece uma sucessão de 

momentos, em que cada um se parece com o precedente em alguns dos 

elementos e se difere dele em outros. Representa-se por traços o que uma 

narração descreve com palavras. Ou seja, a criança busca representar todos 

os elementos a partir de um único ponto de vista e se preocupa com a 

representação temporal, procurando apresentar os elementos permanentes e 

os móveis numa sucessão, de modo que alguns só apareçam quando outros já 

desapareceram. Para tal, apresentam-se três soluções: 1) escolher um 

episódio da história, sendo este o mais importante e símbolo do conjunto (tipo 

simbólico, muito utilizado por profissionais da ilustração); 2) representar várias 

imagens sucessivas, em forma de quadrinhos, mas nem sempre separadas por 

quadrados, às vezes apenas justapostas (tipo de Epinal, como as revistas de 

histórias em quadrinhos); 3) apresentar vários momentos simultaneamente, o 

tipo sucessivo, que pode ter variedade na repetição de elementos ou ser uma 

variedade sem repetição, onde tudo acontece ao mesmo tempo.   
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3.2.2 Teorias dos Estágios Desenvolvimentistas: sequências fixas e 

generalizadas no desenvolvimento da criança 

 

 As Teorias dos Estágios desenvolvimentistas sobre a educação de 

crianças pequenas - defendidas desde Rousseau até Froebel e pela obra de 

Piaget - influenciaram as teorias sobre o desenho infantil. Posteriormente, na 

década de 20, foram de grande importância para a formação do projeto de 

testes de inteligência baseados na noção de sequências fixas e generalizadas 

no desenvolvimento da criança, como os testes de QI de Burt e o teste 

Desenhe um Homem, de Goodenough. Este se baseava na ideia de que, 

quanto mais completa e realista é a figura de um homem desenhada por uma 

criança, maior sua pontuação na maturidade intelectual, tendo fixado normas 

de idade em contraposição aos níveis de competência no desenho. (ANNING & 

RING, 2009). Outro recurso para a utilização do desenho é o Teste do 

Desenho da Família, o qual consiste em um método projetivo que revela a 

personalidade do sujeito em todos os seus aspectos. Fornece informações 

sobre as características gerais dos desenhos, a valorização e desvalorização 

das personagens assim como sobre as componentes hierárquicas. Em resumo, 

fornece dados sobre a vivência das relações familiares e permite detectar 

dificuldades relacionadas à adaptação ao meio familiar. 

  

   

3.2.3 Lowenfeld: o fetiche da livre expressão do desenho infantil 

 

Lowenfeld (1957) era educador artístico e criou uma importante teoria 

dos estágios, a qual afirma que o desenvolvimento é uma jornada para uma 

versão adulta da representação. Foi um representante admirável, cujas ideias 

vão ao encontro dos ideais da Escola Nova, por valorizar a criança como peça 

central na educação. Considerava a influência do professor como um 

incentivador do desenvolvimento criativo da criança. Acreditava que devem ser 

respeitadas as individualidades de cada sujeito, sendo as atitudes ou 

comportamento dos adultos com quem ele se relaciona imprescindíveis para 

um melhor desempenho de cada tipo artístico. Afirmava que a arte é área 
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privilegiada para o desenvolvimento da capacidade criadora, pois articula 

concomitantemente as áreas da cognição, percepção e sentimentos. 

É enfático e radical quando condena a utilização de modelos prontos 

para as crianças copiarem: “Não imponha suas próprias imagens a uma 

criança [...] Nunca dê o trabalho de uma criança como exemplo para outra [...] 

Nunca deixe uma criança copiar qualquer coisa.” (LOWENFELD, 1957, p. 14-

15)  

Nos anos 80, estavam em voga os cadernos para colorir (que são 

usados e vistos ainda hoje), os quais entretêm a criança por um longo tempo, e 

são, para ela, um meio de obter prazer pelo trabalho feito. 

 Tais cadernos apresentam desenhos com contornos que devem 

apenas ser preenchidos com cores. São facilmente encontrados nas papelarias 

e livrarias; de custo muito baixo, tornaram-se os objetos mais simples que se 

podia dar às crianças. Mas, provavelmente, exerceram e exercem um efeito 

negativo na infância e sua arte, como se verificará adiante, nas figuras 5, 6 e 7. 

 Em sala de aula, o recurso foi bastante utilizado pelos professores, 

através das imagens mimeografadas guardadas em suas pastas ou manuais 

de desenhos “pedagógicos”. Ainda é utilizado hoje - embora em menor escala - 

em contextos diversos e de maneiras diversas, juntamente com o emprego de 

outras tecnologias, como a cópia realizada por máquinas de fotocópias (vulgo 

“xerox”) e, mais recentemente cópias impressas  a partir da internet. Muito 

simples de serem reproduzidas, elas “distraem” as crianças por um bom tempo. 

 Segundo Vianna (1999), tudo o que se usa no ambiente escolar foi 

recebido, não só os desenhos. São as ideias que respaldam o seu uso 

indiscriminado: ideias recebidas, que propõem, incentivam e aplaudem esse 

uso; são as ideias recebidas sobre os desenhos recebidos. A autora critica, 

nesta obra, de forma contundente, “o arraigamento de usos e ideias que 

permeiam o cotidiano escolar, sem jamais terem sido submetidos a qualquer 

avaliação”.9 

 Nos cadernos de figuras para colorir, não há lugar para se expressar 

livremente, para expor sua forma de ver a realidade, desenvolver a 

                                                           
9 Segundo prefácio da profª Alboni Marisa D. Pianovski Vieira (In: VIANNA, 1999). 
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sensibilidade e a afetividade, o que não favorece, assim, as diferenças entre as 

crianças. 

 Tendo sofrido influência das imagens prontas, na próxima vez em que 

a criança for convidada a desenhar alguma forma já antes observada nos 

cadernos, ela se lembrará daqueles desenhos e responderá com muita lógica: 

“Eu não sei desenhar”. (Ver figuras 5, 6 e 7.) Lowenfeld afirma que o uso dos 

cadernos de colorir afetou a criatividade e a autonomia de expressão das 

crianças: 

 

Uma criança, depois de condicionada à coloração de figuras, terá 
dificuldades em desfrutar da independência de criar. A sujeição que 
esses cadernos produzem é arrasadora. A experimentação e a 
pesquisa têm provado que mais da metade das crianças, expostas 
aos cadernos de colorir, perdeu sua criatividade e sua autonomia de 
expressão. Tornaram-se rígidas e dependentes de modelos. 

(LOWENFELD, op. cit., p. 24)  
 

 
 Para ilustrar e comprovar essa ideia, o autor apresenta a sequência de 

desenhos, a seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Com essas constatações, Lowenfeld dissemina a ideia do ensino da 

arte voltado à livre-expressão, denominada por alguns de o “modernismo” na 

arte-educação; é resposta extrema à rigidez vigente herdada de uma severa 

censura e repressão à expressão individual, a qual o meio educacional esteve 

submetido, durante longo tempo. Assim, houve um esvaziamento no quesito 

conteúdo da área, e, consequentemente, na maneira com que a arte passou a 

ser vista: como uma atividade utilizada para passar o tempo, sendo 

concentrada em disseminações de técnicas e receitas de “modo de fazer”.  

FIGURA 5 – Desenho executado por uma criança, 
antes de haver visto um caderno de figuras para 
colorir. 

 

FIGURA 6 – Ilustração de um caderno para colorir, que a criança 
deveria copiar. 

Figura 7 – O desenho da criança, após copiar 
cadernos para colorir, como se pode observar 
neste desenho. 

FONTES FIGURAS 5, 6 e 7: Cortesia da Dra. Irene Russel 
e de Blanche Waugaman, “Research Bulletin of Eastern 
Association”. (In: id. ibid. p. 25) 
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Ele identificou seis estágios no desenvolvimento artístico, os quais ele 

acreditava que aconteceriam igualmente em todas as crianças normais, com 

pequenas variações: a garatuja10 (2 a 4 anos) seria aquele estágio no qual a 

criança se expressa por impulso motor e as formas vão acontecendo ao acaso; 

o pré-esquemático (4 a 7 anos) se caracterizaria pelas primeiras tentativas de 

representação; o esquemático (de 7 a 9 anos) seria o período do 

desenvolvimento de um conceito definido de forma; no início do realismo (de 9 

a 11 anos) a simbolização começa a prevalecer sobre a simples representação; 

o pseudo-realismo (de 11 a 13 anos) seria um período de bastante autocrítica, 

fase em que acontece a tentativa de representação naturalista e quando a 

maioria das pessoas, devido a um sentimento de incapacidade de atingir os 

objetivos auto-impostos, rompe com a expressão artística, e, por fim, o período 

de decisão (adolescência), em que já não reserva para a arte um lugar de 

tanta importância, devendo, porém, ser estimulado de maneira apropriada ao 

seu contato, o que o auxiliará nas reflexões sobre o mundo em que vive e 

sobre o processo pelo qual está passando em sua caminhada para a vida 

adulta. 

Viktor Lowenfeld acreditava que as reformas pedagógicas propostas 

pelos teóricos do movimento renovador demonstravam o início de uma nova 

era educativa. (LOWENFELD, 1961, p. 2). Assim como Herbert Read - crítico 

dos mais conceituados entre as décadas de 1930 e 1950, e expoente do 

movimento de educação pela arte - , Lowenfeld defendia a arte como um 

componente fundamental da educação e de significativa importância para o 

desenvolvimento integral do homem. Atacava o ensino tradicional como o 

responsável pela introdução de falsos valores que desdenhavam as 

necessidades mais íntimas do indivíduo; definia como um “sistema de 

educação equilibrado” aquele em que a forma de pensar, os sentimentos e a 

capacidade perceptiva do indivíduo fossem desenvolvidos de forma análoga. 

                                                           
10 Garatuja. [Do it. grattugia, poss.] S. f. 1. Esgar, momice, careta. 2. Desenho malfeito, tosco, de pouca 

importância; rabisco, gatafunho, gatafunhos, garabulha, garabulho, garafunhas, garafunho, garafunhos, 

gatimanhos, garavunha, gregotim, gregotins. 3. Rabisco. (Cf. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da 

língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira). (GARATUJA, 1999) 
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Para atingir seus objetivos, confiava em que a educação artística teria a 

capacidade de promover o equilíbrio entre o indivíduo e seu meio: 

A introdução da educação artística nos primeiros anos da infância 
poderia muito bem ser a causa das diferenças visíveis entre um 
homem com capacidade criadora própria e outro que, apesar de 
quanto tenha sido capaz de aprender, [...] careça de recursos ou 
iniciativa própria e tenha dificuldades em suas relações com o meio 
em que atue. (LOWENFELD, 1961, p. 2) 

 

Acreditamos na enorme importância do referido autor, no que diz 

respeito à atividade criadora da criança e da importância da arte para o seu 

desenvolvimento. Tendo sido um marco memorável na discussão sobre a cópia 

como única e simples maneira de aprendizado na época em que ele publicou 

seus estudos, hoje vemos que ele estava certo de seu ponto de vista, mas não 

se acredita mais na rigidez das regras e das proposições que ele apregoou. 

Percebemos não somente a importância dos modelos enquanto produção 

social da arte para aperfeiçoamento das técnicas, mas também a influência dos 

pares, como o professor, o outro como o colega de turma, da família e dos 

modelos visuais existentes na cultura visual na qual o aluno está inserido.  

 

3.2.4 Kellogg: desenhos pré-escolares como símbolos arquetípicos 

 

Edith Derdik (1969) afirma que, na busca de denominadores comuns 

que deem subsídios para uma compreensão mais precisa do termo “garatujar”, 

os signos gráficos são classificados e sistematizados por pesquisas, 

notadamente no trabalho realizado por Rhoda Kellogg em Analysing children’s 

art (1969). 

Na segunda metade do século 20, Rhoda Kellogg pesquisou mais de 

um milhão de desenhos infantis durante vinte anos, provenientes de grande 

variedade de fontes: crianças de todas as classes econômicas e sociais e de 

numerosas partes do mundo. Entre outras coisas, descobriu que há muitas 

representações parecidas de casas, árvores e seres humanos. Para ela essa 

constatação é um indício de que o impulso criativo é uma herança comum a 

toda a humanidade, não restrita a uma cultura ou país. 

Nesse material, Kellogg (1979) sugere que o talento artístico básico é 

comum a todos e não um dom exclusivo de uns poucos afortunados. Dessa 
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forma, defende o papel preponderante da arte espontânea nas escolas, assim 

como corrobora a teoria da Gestalt11, que afirma a importância dos padrões e 

da organização na percepção; afirma, ainda, que os desenhos recorrentes que 

registrou na arte pré-escolar podem ser considerados símbolos arquetípicos; 

finalmente, propõe explicações sobre as formas de arte primitiva e pré-

histórica. 

Anseia, com seu livro, que os desenhos, como registro da visão e 

atuação dos pequenos seres humanos, ofereçam aos leitores um modo de 

discernir com maior clareza a visão do desenvolvimento das crianças e seus 

processos mentais e de reformar talvez a educação da primeira infância. 

Rhoda defendeu que a criança é autodidata e que se não houver 

interferência inadequada do adulto, vai chegar, desenhando, ao estágio final de 

crescimento emotivo, intelectual e espiritual. Outro importante legado dessa 

fase é que o desenho evolui com a idade, das formas mais simples (os 

rabiscos conhecidos como garatujas), para as mais complexas. 

Kellogg identificou tipos específicos de traços: as garatujas básicas, os 

padrões de disposição, as formas de diagramas nascentes, os diagramas, as 

combinações, os agregados, os mandalas, os sóis, os radiais, a figura humana 

e o figurativismo inicial.  

                                                           
11 Gestalt significa forma, e a teoria da Gestalt sustenta que, quando uma criança olha para 

suas garatujas, a retina de seus olhos vê milhões de pontos refletidos pelas linhas e pelo papel. 

O seu cérebro, então, organiza-os em Gestalts significativas, isto é, em Gestalts que tenham 

sentido. Esta teoria discorre sobre a base fisiológica da percepção, cuja organização é algo 

que nasce como uma característica fisiológica do sistema nervoso. (KELLOGG, 1979, p. 22, 

trad. nossa) 



   59 

 

Para Rhoda Kellogg (1969), todos os futuros desenhos de um indivíduo 

serão construídos a partir dos movimentos iniciados na primeira infância e 

registrados no papel ou na massinha. Para expressar essa ideia, ela criou o 

mandala, a seguir: 

 

 Segundo Rhoda Kellogg, dos rabiscos iniciais nascem as formas 

circulares, triangulares, quadrangulares, irregulares, a cruz e o X, denominados 

por ela diagramas básicos. Esses diagramas vão se combinando e se 

agregando, superpõem-se, ficam dentro ou fora, crescem ou diminuem. As 

formas vão se tornando cada vez mais complexas e surgem os mandalas, os 

sóis e os radiais. São a gênese das principais figuras humanas.  

FIGURA 8 – Mandala 

Fonte: KELLOGG (1969). 
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O início do movimento simbólico nas artes plásticas se dá por meio 

tridimensional, ou seja: - as bolinhas e cobrinhas vão virando objetos; - um 

lápis pode se tornar uma injeção ou avião; - o jogo do faz de conta entra de vez 

na vida da criança. 

No desenho, a passagem se dá lentamente: dos rabiscos e das 

pesquisas de formas nascem as primeiras tentativas de letras, diferenciando os 

escritos de desenho e as primeiras figuras humanas. 

Para Rhoda Kellogg (1969), elas nascem dos sóis, dos mandalas.  

Pequenos círculos sugerem faces, completadas com outras linhas. A 

primeira figura humana consiste algumas vezes em um círculo com olhos, nariz 

e boca (ver figura 9). Eles estão ali presentes, à busca de compreensão do 

homem como um todo. 

Fonte: WILSON (2008). 

FIGURA 9: desenvolvimento do desenho da criança e a inclusão de elementos culturais 
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 Para simplificar, Derdik (1989, p. 52) afirma que existem garatujas 

frutos de gestos arquetípicos, inatos a todas as crianças do mundo, 

independentemente da sociedade a que pertençam, bem como existem 

também as garatujas frutos de gestos assimilados e aculturados.  

Segundo a autora, a garatujas não devem ser minimizadas nem 

supervalorizadas. A valorização extrema conduz ao mito da espontaneidade 

infantil, como veremos a seguir; segundo Florence de Mèredieu (1979, p. 1), 

“[...] como se não soubéssemos até que ponto a criança é condicionada pelo 

meio”. 

Existe uma parcela do desenvolvimento gráfico infantil que é patrimônio 

universal da inteligência humana, e outra parcela que corresponde às 

circunstâncias geográficas, temporais e culturais do curso humano. (DERDIK, 

1969, p. 53).  

 

3.3 ARTE INFANTIL  

 

O HOMEM DA ORELHA VERDE 
 

Um dia num campo de ovelhas 
Vi um homem de verdes orelhas 

 
Ele era bem velho, bastante idade tinha 

Só sua orelha ficara verdinha 
 

Sentei-me então a seu lado 
A fim de ver melhor, com cuidado 

 
Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua 

idade 
de uma orelha tão verde, qual a utilidade? 

 
Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa 

linda 
De um menininho tenho a orelha ainda 

 
É uma orelha-criança que ajuda a compreender  

O que os grandes não querem mais entender 
 

Ouço a voz de pedras e passarinhos 
Nuvens passando, cascatas e riachinhos 

 
Das conversas de crianças, obscuras ao adulto 

Compreendo sem dificuldade o sentido oculto 
 

Foi o que o homem de verdes orelhas 
Me disse no campo de ovelhas. 

 
Gianni Rodari (RODARI, 1997, p.13). Fonte: TONUCCI (1997, p.160)  

FIGURA 7 – Criança e planta  
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 A infância é, muitas vezes, algo idealizado, tornando-se fetiche numa 

sociedade que não conhece a sua criança ou que a mitifica como algo puro, 

“sem maldade”. Assim como a infância, a arte infantil é muitas vezes vista 

como algo inatingível, pela simplicidade com que as crianças criam seus traços 

e marcas gráficas.  

 

3.3.1 Cizek: O desenho espontâneo 

 

A arte infantil sempre foi vista como uma versão deficitária da arte dos 

adultos, motivo que simplesmente justificava a falta de seriedade com que a 

tratavam. Um educador artístico que exerceu bastante influência no modo de 

ver a arte infantil foi Frank Cizek, que promoveu a ideia de que o desenho 

espontâneo das crianças deve ser reconhecido como esteticamente agradável 

e conduzir diretamente à criatividade na idade adulta; os adultos não deveriam 

tentar treinar as crianças com as versões adultas de representação. (ANNING 

& RING, 2009, p. 35) 

Os artistas, principalmente os expressionistas, buscavam os efeitos 

visuais da arte infantil (ver figura 6). Em um artigo escrito para o almanaque 

Blaue Reiter, provavelmente o primeiro periódico a publicar a arte das crianças 

por razões artísticas (MIESEL, apud WILSON, 2008, p. 87-88), Macke12 

elogiava a arte das crianças e dos aborígenes “que possuem forma própria, tão 

forte quanto o trovão”.  Wilson afirma o interesse crescente da arte das 

crianças, fazendo relação com as representações dos povos primitivos e 

populares: 

 
O modernismo caracterizou-se pelo desejo da novidade, da 
inovação, do ainda a ser visto. Esta renovação das imagens foi 
encontrada nos artefatos de povos tribais, como também na arte das 
crianças e nas manifestações populares. (WILSON, 2008, p. 87) 

    

 A respeito das considerações do seu trabalho com relação à arte 

infantil, Paul Klee se refere à qualidade da expressão infantil:  

 

                                                           
12 August Macke (1887-1914), pintor alemão pertencente ao grupo Cavaleiro Azul (Bleue 

Reiter, grupo e revista fundados por artistas como Kandinski e Franz Marc). 
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Brincadeiras de criança! Aqueles cavalheiros, os críticos, dizem 
frequentemente que os meus quadros lembram os rabiscos e as 
desordens das crianças. Espero que sim!  Os quadros que o meu 
filho Felix pinta são geralmente melhores do que os meus, porque os 
meus sempre foram filtrados pelo cérebro. (Wiedman, 1979, p. 224, 
apud WILSON, 2008, p. 88) 

 

 Pela imagem abaixo, percebe-se a busca de Klee pelas formas de expressão 

mais características das crianças, com traços mais simples e espontâneos: 

FIGURA 11: Paul Klee, Senecio 

 

Fonte: http://www.abcgallery.com/K/klee/klee6.html 

  

Cizek trabalhou de perto com artistas e arquitetos vienenses do seu 

período – o mais conhecido deles é Gustav Klimt (Figura 12) – que eram 

encantados pelos trabalhos de arte das crianças e recorriam a eles juntamente 

com as influências da arte de muitas outras culturas e períodos, como 

estímulos visuais.  



   64 

 

Na obra “O beijo”, de Klimt, a seguir, pode-se perceber (assim como 

em Klee), a busca por traços e representações caracteristicamente infantis, 

com motivos ingênuos, temas singelos e uso de preenchimentos influenciados 

por várias culturas: 

 

FIGURA 12: Klimt, O beijo 

 

Fonte: http://oblocodenotas.wordpress.com/2009/06/ 

 

“Alguns chegaram ao ponto de dizer que estas eram as bases da nova 

educação artística. Por que remontar aos chineses, japoneses, antigos 

egípcios, babilônios e negros? Aqui estava o que procuravam.” (VIOLA, 1936, 

p. 12-13, apud ANNING & RING, 2009, p. 35)  
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3.3.2 Gardner e sua Teoria das Inteligências Múltiplas 

 

Dentro dos estudos da arte das crianças, Howard Gardner foi o 

educador mais influente na educação da primeira infância do Projeto Zero13 da 

Universidade de Harvard, que se concentrou nas questões desenvolvimentais, 

na aquisição de sistemas simbólicos pelas crianças, incluindo o 

desenvolvimento do desenho. (ANNING & RING, 2009) Mais tarde, 

desenvolveu sua Teoria das Inteligências Múltiplas, baseada em seus estudos 

sobre o relacionamento entre aquisição e domínio dos sistemas simbólicos e 

dos diferentes aspectos do desenvolvimento cognitivo. Em sua teoria, prega as 

sete competências que devem ser estimuladas na criança para um bom 

desempenho no aprendizado: competência lingüística, musical, matemática, 

lógica, espacial corporal-cinética, intrapessoal e interpessoal, enfatizando a 

importância de se incorporar esses sete aspectos da inteligência no currículo.   

 

3.3.3 Arnheim, Piaget e Eisner: da Gestalt aos aspectos comunicativos do 

desenho 

 

No final da década de 60, baseado nas teorias da Gestalt, Arnheim 

(1969, apud ANNING & RING, 2009) investigou o desenvolvimento gráfico 

como processo cognitivo, afirmando que, ao aprender a olhar, a criança precisa 

selecionar, abstrair e generalizar a partir de aspectos do que ela percebe, não 

sendo necessária a mediação para explicar os seus sentidos. Esta abordagem 

holística da percepção vai ao encontro dos preceitos da Gestalt. Para Arnheim, 

a criança passa por provações muito intensas no que diz respeito à 

transformação de coisas tridimensionais em bidimensionais para realizar seus 

desenhos, através de constantes lutas e insatisfações com os estágios 

inferiores de representação, sempre à busca de mais sofisticação, dominando, 

assim, progressivamente, as técnicas e o uso dos materiais. 

Piaget discutiu muito a questão gestaltista, contrapondo a ela as 

formulações da Epistemologia Genética e argumentando contra a existência de 

                                                           
13 Projeto criado em 1967, fundado por Nelson Goodman, que partia do princípio de que 
sistemas simbólicos distintos estavam incorporados nos domínios da linguagem, dos gestos da 
música e das artes visuais. (ANNING & RING, 2009) 
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estruturas pré-formadas, num enfoque que privilegia as relações de abstração. 

Considera que questões conceituais envolvem o trabalho da percepção e 

desenvolvimento de um raciocínio sobre o desenho, as formas geométricas, 

através das quais podemos identificar suas concepções. (IAVELBERG, 2008, 

p. 48) 

Motivo de vários extremos para a educação, a arte infantil é vista, 

primeiramente, como possuidora de função enquanto meio de desenvolver 

capacidades úteis ao trabalho e à cidadania; em seguida, do outro lado, é tida 

como intocável, e não deteriorada, sendo a intervenção do adulto, proibida.  

Para uma pedagogia do meio-termo a esse respeito, surgem as ideias 

de Eliot Eisner (1972, apud ANNING & RING, 2009), reconhecendo a 

importância tanto das experiências como da instrução para um aprendizado em 

arte. Ele trouxe à tona os aspectos comunicativos do desenho e declarou que a 

aprendizagem “move-se da percepção sensorial para a concepção e depois 

para a representação em formas que podem ser publicamente compartilhadas” 

através de uma conversa, no jogo dramático ou nos desenhos.  

 

3.3.4 Arte infantil: para quê? 

 

Mas, será que todo o produto artístico14 que as crianças produzem é 

arte infantil? 

 Consideram-se arte infantil as imagens e obras que as crianças 

produzem espontaneamente, ou seja, que desenham por si mesmas, sem 

seguir nenhum direcionamento preestabelecido.  

 Segundo Kellogg (1979, p. 23), a arte infantil tem uma importância 

primordial para a psicologia, a pedagogia, a estética, importantes implicações 

na sociologia, na antropologia e em outras disciplinas, mas é também tema de 

várias controvérsias. 

A arte infantil interessa, neste trabalho, para poder enfocar mais 

claramente o início dos processos criativos e também o seu desenvolvimento 

sob determinadas circunstâncias culturais; contudo, mas enquanto fenômeno 

expressivo, a criação tem implicações diferentes para a criança ou para o 

                                                           
14 Denomina-se produção de arte o conjunto variado de produtos artísticos – artefatos, artes 
gráficas, histórias em quadrinhos – e as obras de arte. (RCNEI, p. 88) 
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adulto, ou seja, a criatividade infantil serve de cerne para entender a origem do 

que o adulto irá realizar.   

A atividade do desenho pode indicar os múltiplos caminhos que a 

criança usa para registrar percepções, conhecimentos, emoções, vontade, 

imaginação, memória... no desenvolvimento de uma forma de interação social, 

apropriada às suas condições físicas, psíquicas, históricas e culturais. 

A linha revela a percepção gráfica, e 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. Essa passagem é possível 

graças às interações da criança com o ato de desenhar e com desenhos de 

outras pessoas. (IAVELBERG, 2008). Na garatuja, a criança tem como 

hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma superfície, e ela 

sente prazer ao constatar os efeitos visuais que essa ação produziu. No 

decorrer do tempo, as garatujas, que refletiam, sobretudo, o prolongamento de 

movimentos rítmicos de ir e vir, transformam-se em formas definidas que 

apresentam maior ordenação, e podem estar se referindo a objetos naturais, 

objetos imaginários ou mesmo a outros desenhos. (RCNEI, p. 92).  

Na evolução da garatuja para o desenho de formas mais estruturadas, 

a criança desenvolve a intenção de elaborar imagens no fazer artístico. 

Começando com símbolos muito simples, ela passa a articulá-los no espaço 

bidimensional do papel, na areia, na parede ou em qualquer outra superfície. 

Passa também a constatar a regularidade nos desenhos presentes no meio 

ambiente e nos trabalhos aos quais ela tem acesso, incorporando esse 

conhecimento em suas próprias produções. (RCNEI, p. 92). No início, a criança 

trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para imprimir tudo o que ela 

sabe sobre o mundo. No decorrer da simbolização, a criança incorpora 

progressivamente regularidades ou códigos de representação das imagens do 

entorno, passando a considerar a hipótese de que o desenho serve para 

imprimir o que se vê.  

O desenho está também intimamente ligado com o desenvolvimento da 

escrita. Parte atraente do universo adulto, dotada de prestigio por ser "secreta", 

a escrita exerce uma verdadeira fascinação sobre a criança, e isso bem 

antes  de ela própria poder traçar verdadeiros signos. Muito cedo ela tenta 
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imitar a escrita dos adultos. Porém, mais tarde, quando ingressa na escola, 

verifica-se uma diminuição da produção gráfica, já que a escrita (considerada 

mais importante) passa a ser concorrente do desenho. (Mèredieu, 1974). 

O desenho como possibilidade de brincar, o desenho como 

possibilidade de falar de registrar marca o desenvolvimento da infância; em 

cada estágio, porém, o desenho assume um caráter próprio. Os estágios 

definem maneiras de desenhar que são bastante similares em todas as 

crianças, apesar das diferenças individuais de temperamento e sensibilidade. 

Essa maneira de desenhar própria de cada idade varia muito pouco, inclusive 

de cultura para cultura. 

 

É desenho a maneira como a criança organiza as pedras e as folhas 
ao redor do castelo de areia, ou como organiza as panelinhas, os 
pratos, as colheres, na brincadeira de casinha. Entendendo por 
desenho o traço no papel ou em qualquer superfície, mas também a 
maneira como a criança concebe o seu espaço de jogo com os 
materiais de que dispõe. (MOREIRA, 1984.) 

 

O desenho manifesta o desejo da representação; antes de mais nada, 

porém, é medo, é opressão, é alegria, é curiosidade, é afirmação, é negação. 

Ao desenhar, a criança passa por um intenso processo vivencial e existencial.  

 

Nas crianças a expressão artística equivale a um experimento direto. 
Ocorre na área do sensível, o fazer não se coloca para a criança num 
plano diferente de qualquer outra experiência de vida, apenas é feita 
com materiais que para nós são considerados artísticos. 
(OSTROWER, 1978). 

 
 O desenho é a memória visível do acontecido: fotografia mental, 

emocional e psíquica. Quando desenha, a criança se expressa pela maneira 

como ela se sente existir. 

Enquanto houver crianças desenhando, representando, construindo, 

inventando, processando o consumo deste mundo ficcional que lhes é 

apresentado como realidade, esta poderá ser fruída de maneira inteligente, 

sensível e indagadora (DERDIK, 2003). São ferramentas necessárias para a 

mudança social que se quer: com mais justiça e equidade. 
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4 O DESENHO E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

4.1 O DESENHO INFANTIL E A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO SOCIAL15 

 

Uma pesquisa, de qualquer tipo que seja, está baseada em 

questionamentos que as pessoas fazem acerca de determinado assunto. Pois 

bem, o caminho a ser percorrido deve ser o do desvendamento dessas 

questões a serem respondidas, sendo encontrados diversos caminhos para se 

chegar ao objetivo final. No meio do caminho, porém, surgem as mais diversas 

questões, que buscamos elucidar. 

 É justamente nesse contexto que surge esta parte do trabalho. Então, 

este capítulo está baseado em uma questão que surgiu durante esta pesquisa 

de dissertação de mestrado: Qual a importância do meio social para o 

desenvolvimento do processo desenhista do sujeito? Uma pessoa isolada da 

civilização conseguiria desenvolver o desenho ou formas identificáveis pelos 

“civilizados”? 

 Para responder a estas perguntas, recorri à teoria sócio-histórica, pois 

esta mostrou ser a principal teoria a reconhecer o meio em que a criança se 

insere como imprescindível para o desenvolvimento do processo de 

significação dos traços infantis, fato considerado importante para esta 

pesquisa. 

 

4.1.1 Porque usar a perspectiva sócio-histórica na discussão da construção 

social do desenho infantil   

  

Levantam-se, assim, para discussão, importantes reflexões sobre o 

pensamento de Vigotski, quando fala da sua visão a respeito do desenho como 

atividade criadora e ressignificada, através da influência da configuração social 

que circunda o sujeito que promove a referida ação.  

                                                           
15 Texto ampliado e aprofundado de publicação anterior da autora durante a realização do 
curso de mestrado em: FERRONATO, Caroline. Vigotski e o desenho: contribuições da 
perspectiva sócio-histórica acerca da construção social do desenho infantil. In: VIII Encontro de 
Pesquisa em Educação da Região Sul - ANPED SUL 2010, 2010, Londrina. Anais do VIII 
Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul - Anped Sul, 2010. 



   70 

 

 Para esta discussão, utilizam-se autores que teorizam sobre o conceito 

e a formação do desenho, sob a perspectiva sócio-histórica, os quais são os 

mais valorizados e referenciados pelos especialistas na área. São relacionadas 

as diversas visões e suas principais características, de modo que seja feito um 

panorama a respeito do que mais se repete sobre do desenho.  

 Para tal, a autora Silva (2002) será utilizada como fonte de pesquisa, a 

qual vê o desenho enquanto produção gráfica e estética que é socialmente 

construída, dando ênfase especial para o papel da fala e do outro, Vigotski 

(2009) que enfatiza a importância de se desenvolver a imaginação infantil, 

através de uma variedade e riqueza de experiências, e Wilson & Wilson (2005), 

que veem o desenho como signo configuracional, considerando o meio onde a 

criança se insere. 

 Há outros autores importantes também na área dentro desta 

perspectiva, que não será utilizados nesta parte deste trabalho, tendo em vista 

que muitos se repetem entre si, como Ferreira (1998), a qual analisa o 

processo de criação dos desenhos das crianças, através de suas interações 

com seus pares, mediado pela palavra; assim como Iavelberg (2008), a qual 

aborda o desenho como objeto simbólico e cultural. Visões certamente também 

muito válidas e coerentes dentro desta discussão. 

 

4.1.2 A abordagem sócio-histórica16 

  

 No início dos anos de 1920, Vigotski lança sua teoria, em contrapartida 

ao dualismo das outras duas teorias da psicologia mais recorrentes na época: o 

idealismo (tendo a subjetividade como idéia central) e o materialismo (no qual o 

pensamento se relaciona a fatos puramente materiais). (SILVA, 2002) 

 Vigotski propôs que a consciência fosse explicada a partir das 

condições da vida humana. Sua teoria buscava analisar a natureza social das 

funções psicológicas. Entre suas ideias, estava a de que o homem se constitui 

em sua  humanidade na relação com o outro; ao nascer, herda toda a evolução 

da espécie, ou seja, faz uma relação dialética da herança genética (funções 

psicológicas elementares) com a influência do meio social (funções 

psicológicas superiores) para explicar o desenvolvimento ontogenético, no 

                                                           
16  Também conhecida como teoria histórico-cultural, ou, ainda, sociocultural. 
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âmbito individual. Ele afirma que existe um funcionamento psicológico histórico-

cultural quando argumenta que as funções psicológicas superiores são 

constituídas no seio das relações entre os homens.  

Para Vigotski, “o homem é um ser social”. Nessa perspectiva de 

“natureza social” do ser humano, ele observou que, desde o berço, o homem 

vive rodeado por seus pares, em um ambiente impregnado de cultura, e que é 

exatamente nesse ambiente que o desenvolvimento da inteligência acontece, 

pois é fruto dessa convivência. Para ele, “na ausência do outro, o homem não 

se constrói homem”. Ele ressalta que é pela aprendizagem nas relações com 

os outros que construímos os conhecimentos necessários para o nosso 

desenvolvimento mental. (SESI, 2010.) 

 Para esse autor, as funções psicológicas superiores – que 

caracterizam o sujeito humano – surgem na e pela interação com o ambiente 

sócio cultural ao qual pertence. Ao assumir as relações sociais como 

definidoras do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, o autor 

desloca definitivamente o foco da análise psicológica do campo do biológico 

para o campo da cultura. Não nega, entretanto, que a base material para o 

desenvolvimento de tais funções seja o cérebro. Esse reconhecimento só 

ressalta a sua visão de homem enquanto ser formado pela interação de 

múltiplos fatores: biológico, social e psicológico. O “outro” assume, assim, 

papel fundamental na constituição do sujeito, em razão justamente de ser por 

meio de sua mediação que se torna possível a construção do psiquismo. Mas, 

o “outro” não é um simples mediador instrumental, uma vez que a mediação 

por ele exercida tem um sentido mais profundo: é condição de desenvolvimento 

(SIRGADO, 2000).  

 O outro, nesta ótica, não é apenas um mediador instrumental: ele é 

condição de desenvolvimento. Então, vemos que, para compreendermos a 

construção social da consciência, o pensar, agir e sentir só podem ser vistos de 

maneira integrada. Ao discutir o papel do signo nas conexões cerebrais, 

Vigotski mostra-nos que as funções psicológicas superiores são também, 

produto de intensa atividade cerebral, quando afirma: 
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A psique não deve ser considerada como uma série de processos 
especiais que ocorre em algum lugar acima e à parte dos processos 
cerebrais, senão como expressão subjetiva deles mesmos (os 
processos), como uma característica especial das funções superiores 
do cérebro. (1991, p. 100) 

  

 Um de seus pressupostos é o de que o sujeito acessa o mundo através 

de ferramentas (instrumentos) e pelos sistemas simbólicos de que dispõe, os 

quais são criações humanas. Inicialmente, estes funcionam em nível 

interpsíquico, mas, depois de internalizados, criam-se relações intrapsíquicas, 

que se convertem em funções psicológicas superiores.  

 O desenvolvimento dessas relações, segundo Vigotski, é intermediado 

pelo outro, que “traduz” os signos para a compreensão do outro, os quais 

passam a possuir significado. Ele afirmou que existem dois tipos de 

desenvolvimento na criança: o efetivo e o potencial. O primeiro diz respeito ao 

desenvolvimento que o indivíduo já alcançou, enquanto o outro se refere ao 

nível no qual a criança pode realizar o trabalho, mas com o auxílio do outro, 

mais experiente. Esta “distância” entre ambos constitui o que Vigotski chamou 

de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

 Traz-se, aí, uma interessante questão sobre a importância do 

aprendizado sistematizado, pois é imprescindível a interação do outro neste 

processo. Dessa forma, defende-se a importância do ensino e da orientação de 

um profissional especializado para que a ZDP seja percorrida de maneira 

eficaz e benéfica para o sujeito. Assim, entende-se que o desenho, enquanto 

signo, passa a possuir significado para o sujeito, conforme se vão dando dicas 

a respeito da sua função prática, dentro de determinado ambiente e meio social 

e à medida que se desenvolve o sentimento de (auto)reconhecimento de que 

pertence ao grupo. 

 

4.1.3 A visão de Vigotski a respeito do desenho e algumas considerações 

dessa visão sob a perspectiva sociocultural 

  

 Em seu livro Imaginação e Criação na Infância17 (2009), recentemente 

traduzido para o português e comentado por Ana Luiza Smolka, Vigotski, 

                                                           
17 Traduzido do original russo: ”Voobrajenie e Tvortchestvo v detskom vozraste” (VIGOTSKI, 
2009). 
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curiosamente, descreve o desenvolvimento gráfico infantil através de quatro 

etapas, corroborando outros autores contemporâneos. Inclusive, considera o 

fator “dom” para o retorno da atividade desenhista - após o período de 

arrefecimento do início da adolescência - lá pelos 15 a 20 anos, mas, 

juntamente com o recebimento de estímulos externos.  

 Neste livro, Vigotski (2009) não explora consistentemente a forma 

como o desenho se constitui no meio social, assim como não aborda as 

garatujas e rabiscos, iniciando sua análise no desenho figurativo, que ele 

considera “o desenho”, no sentido próprio dessa palavra. 

 Apresenta uma abordagem baseada em etapas, pelas quais a criança 

passa naturalmente. Entretanto, destaca que as fases não têm uma linha de 

separação muito delimitada. A mudança entre uma fase e outra ocorre 

lentamente e de forma muito sutil, mas, durante a transição, outros elementos 

da fase seguinte são percebidos de forma mais destacada, em detrimento de 

características da anterior. Tais são essas etapas:  

 1. Esquema: desenhos esquemáticos do objeto, muito distantes da sua 

representação real, narrações gráficas. “São os chamados ‘cabeça-pernas’, ou 

seja, seres esquemáticos desenhados pela criança no lugar da figura humana.” 

(op. cit. p. 107) Ricci (apud Vigotski, 2009, p. 107) descreve um diálogo que 

teria feito com uma criança que houvera desenhado uma dessas figuras 

“cabeça-pernas”:  

“- Como? Ele tem apenas cabeça e pernas?” 

- “É claro – respondeu a criança – isso é o suficiente para ver e ir passear”.  

 Nesta fase, “a criança desenha aquilo que sabe sobre o objeto, e 

não aquilo que vê ou imagina” (Vigotski, 2009, p. 107). Desta forma, um dos 

resultados disso, que se percebe nos desenhos é o efeito de “raios X”, nos 

quais aparece o que não se vê por detrás de certas partes do desenho, como o 

corpo através das roupas, por exemplo, pois a criança sabe que o personagem 

desenhado possui um corpo por detrás das roupas. 

 2. Representação esquemático-formalista 

 Estágio do surgimento do sentimento da forma e da linha. “[...] 

desperta, aos poucos, a necessidade não apenas de enumerar aspectos 

concretos do objeto, mas também de transmitir as inter-relações formais das 

partes.” (id. ibid., p. 109) Aparece um número bem maior de detalhes, 
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misturando-se os aspectos de esquemas com uma aproximação com a 

realidade. 

 3. Desenho realista 

 Nesta fase, o esquema desaparece por completo e o objeto é 

apresentado de forma mais verossímil, o desenho tem aparência de silhueta. 

Neste momento do desenvolvimento, Vigotski enfatiza a importância do 

incentivo da educação para que a criança continue desenhando. Para isso, cita 

Kerschensteiner:  

 

Muito poucas crianças [...] vão além do terceiro estágio com forças 
próprias, sem a ajuda do ensino. Até os dez anos, verificamos isso 
como uma rara exceção; a partir dos 11, começa a aparecer uma 
determinada porcentagem de crianças que possuem alguma 
capacidade de representação espacial do objeto. (id. ibid., p. 110) 

 
 4. Estágio final 

 O último estágio é o da representação plástica – a percepção do objeto 

em todos os seus aspectos: o desenho fica mais incrementado com aspectos 

de perspectiva (profundidade) e uso de luz e sombra (ideia de volume). 

Começa a desenhar de acordo com o que vê. 

 Vigotski chega à conclusão paradoxal de que poderíamos pensar que o 

desenho de observação seja mais fácil do que o de memória, o que não 

procede, tendo em vista que a representação real do objeto aparece somente 

no momento final do desenvolvimento infantil, que, inclusive, é atingido por 

poucos. 

 De acordo com Smolka18, cujas observações são comentários sobre os 

escritos do autor, dentro do livro de Vigotski (2009), Vigotski se distancia da 

perspectiva histórico-cultural, porém: 

 

Esboça-se [...] a possibilidade de outra interpretação teórica quando 
ele indaga sobre o sentido de desenhar no desenvolvimento humano 
e busca interpretar as mudanças e o declínio dessa atividade na 
idade de transição, ressaltando a importância do ensino. (Vigotski, 

2009, p. 105)  

                                                           
18 Os comentários de Smolka são parte integrante do livro atribuído a Vigotski, “Imaginação e 
criação na infância: ensaio psicológico: livro para professores” (2009). Desta forma, não há 
outra forma de referenciar as ideias da autora citando-a e registrando o livro de autoria de 
Vigotski, no formato autor-data. 
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 Segundo consideração de Smolka (ibid) essa afirmação de que “as 

crianças desenham o que sabem e não o que veem”, da perspectiva histórico-

cultural, pode tomar outro sentido; como “a inserção nas práticas sociais e a 

elaboração das funções psicológicas superiores, intrinsecamente relacionados 

aos modos de operar com signos.” (Vigotski, 2009, p. 113) Então, com o 

tempo, a representação da criança vai se tornando percepção verbalizada 

coetaneamente ao processo de elaboração de formas voluntárias de atenção e 

de memória. 

 Vigotski, apoiando-se em estudos de Bakuchinski, constata que, no 

início da infância, a ênfase que se dá é no aparelho motor-tátil, ficando as 

impressões visuais em segundo plano, o que se contrapõe ao processo 

seguinte, no qual a primazia das percepções do mundo está na orientação 

visual. (id. ibid. p. 113)  

 Sob o ponto de vista da perspectiva sócio-histórica, Smolka diz que 

não é só a visão que predomina nas ações das crianças, e sim, a percepção 

que vai se tornando mais analítica, e a atenção, mais voluntária, com a 

emergência da linguagem. (id. ibid. p. 114) 

 Após a explanação sobre as quatro fases do desenvolvimento gráfico 

infantil, Vigotski atenta para a fase de transição, na adolescência, na qual há 

um natural desinteresse do jovem pelo desenho, sendo imprescindível o 

estímulo externo.  

 Já segundo Iavelberg (2008), esse desinteresse nesta fase não é 

‘simplesmente’ natural: os adolescentes gostam muito de desenhar, mas seus 

padrões de exigência são maiores; querem, cada vez mais, saber desenhar de 

maneira mais parecida com a forma que o objeto tem na realidade, fazendo 

competições de habilidade com outros colegas. Fazem comparações entre os 

diversos desenhos dos amigos, para identificar quem desenha “melhor”, e, 

assim, vão se destacando os mais “populares”, questão supervalorizada por 

esta faixa etária pela sua característica necessidade de autoafirmação. 

Segundo a autora, outro fator impulsiona o dito ‘desinteresse’: 

 

A falta de orientação didática adequada é que gera o bloqueio e não 
a influência da estética adulta, como se acreditava na escola 
renovada. Muitos alunos nesse momento afirmam que não sabem 
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desenhar, os professores costumam acreditar que estão bloqueados 
por insegurança ou submissão a padrões adultos. Mas o aluno está 
querendo nos dizer: eu não sei desenhar e gostaria que alguém me 
ensinasse. Resta saber se sabemos orientá-lo nessa tarefa. 
(IAVELBERG, 2008, p. 67).  

  

 Desta forma, é evidente a necessidade de que o adolescente tenha 

acesso aos recursos e técnicas construídas na história humana, para 

minimização da ruptura com a atividade artística, prática que é normalmente 

mais rara nesta fase. 

 Vigotski chama atenção para o fato de que a atividade artística não 

deve ter um caráter de obrigatoriedade, e que deve surgir apenas dos 

interesses pessoais. Entretanto, após descrever o depoimento de uma aluna 

adolescente sobre suas experiências nas aulas de educação artística, ressalta 

a importância destas para a criança, mesmo aquela que não tem o interesse de 

se tornar profissional na área: 

 

O desenhar possui um enorme sentido cultivador; quando, segundo o 
depoimento apresentado antes, as cores e o desenho começam a 
dizer algo para a adolescente, esta começa a dominar uma nova 
língua, que amplia sua visão de mundo, aprofunda seus sentimentos 
e transmite-lhe na língua de imagens o que de nenhuma outra forma 
pode ser levado até a consciência. (id. ibid., p. 117) 

 
 Assim, ao enfatizar a importância da união técnica+criatividade, 

Vigotski afirma que, assim como a ciência, a arte permite a descoberta do 

poder criativo pelas crianças, mola motriz para uma boa preparação de uma 

“personalidade criadora, projetada para o futuro.” (id. ibid., p. 122)  

 

4.1.4 Outras considerações importantes a respeito do desenho 

  

 Silva (2002) critica a abordagem etapista de Vigotski em Imaginación y 

el Arte en la Infância, pois afirma que ele não explora consistentemente a 

constituição social do desenho. Como o autor não menciona a ação do outro 

nas primeiras fases, Silva acredita que se pode inferir que, para ele, talvez o 

auxílio não fosse necessário, exceto a partir do último estágio, passando, a 

criança, pelas fases naturalmente.  

 Esta autora acredita que este trabalho de Vigotski, apesar de valorizar 

a “experiência” e não depreciar a participação do adulto, está distante de 
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análises que ele faz em outros domínios, em que produz formulações gerais de 

uma teoria histórico-cultural, a qual ela afirma ser o meio pelo qual podem ser 

superadas as concepções até hoje predominantes.(SILVA, 2002) 

 A perspectiva sociocultural critica e supera concepções maturacionistas 

a respeito do grafismo e possibilita ver o desenho como um signo empregado 

pelo homem e constituído através das interações sociais. Silva lança um 

importante questionamento e tece argumentos para tentar dar respostas: “Uma 

criança que não tivesse qualquer contato com seres humanos chegaria a 

desenhar, ou, desenharia da mesma forma que uma criança ‘civilizada’?“ (id. 

ibid., p. 24) 

 Complementa, ainda, com outra pergunta: “O contato com os pares 

não é fundamental para a aquisição de formas amadurecidas de atividade, 

como o desenho?” (id. ibid., p. 25) A autora acredita que possuir um substrato 

psicológico não parece ser a única (ou principal) condição para o 

desenvolvimento da atividade gráfica, e que o ser humano apropria-se de 

formas culturais de ação. Relata sobre a gênese social do desenvolvimento, 

afirmando que é marcada por movimentos do bebê, que são interpretados pelo 

adulto como intencionais.  

 Vigotski (apud Silva, 2002) ilustra esse processo: através do 

movimento de agarrar um objeto que é transformado em gesto de apontar, que 

passam a ser significados pelo adulto. Inicialmente social, em seguida, a ação 

torna-se do próprio sujeito que reelabora os significados e não simplesmente 

os copia. Sendo, assim, fundamental, a participação do indivíduo no processo 

de desenvolvimento. 

 Silva faz uma correspondência desta dinâmica a respeito dos gestos 

com as garatujas, que, segundo ela, são apenas gestos e a interpretação e o 

significado quem dá é o adulto, através da palavra. Então, “a criança passa a 

nomear seus traços porque isto foi lhe mostrado e valorizado” (id. ibid., p. 

25) 

 No início, a criança desenha pelo simples prazer de desenhar, e, para 

ela, o resultado visual não é importante, e sim, a movimentação motora que ela 

consegue promover ao movimentar, com o braço, o lápis no papel e o que isso 

provoca. O prazer é puramente motor. Nesta história entra o adulto, que quer 

entender o “rabisco sem sentido” da criança e, assim, começa a nomear os 
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traços como coisas identificáveis: “- O que você desenhou? É um avião? Um 

elefante?” Até que a criança entra no jogo do adulto e repete: “- Avião!” 

Contente da vida, a criança percebe que preenche expectativas dos adultos e 

aprende a nomear o desenho, que, ora podem ser uma zebra, e, em outra mais 

apropriada, podem se transformar subitamente em “mamãe”! 

 Assim, os rabiscos ganham sentido e se transformam em signos 

socialmente identificáveis. 

 Os autores norte-americanos Wilson & Wilson (2005) corroboram com 

estas ideias, pois consideram o contexto em que se insere a criança e veem os 

desenhos como signos configuracionais que são aprendidos através da 

observação de outras pessoas desenhando. 

 Afirmam que a criança adquire convenções artísticas na medida em 

que perde a inocência da primeira infância, por meio do ganho de experiência, 

e que este processo permanece para toda a vida. Tais convenções são 

aprendidas, segundo eles, pelas medias populares e pelas ilustrações 

observadas. (id. ibid.) 

 Wilson & Wilson (op. cit.) criticam a ideia de desenho como 

representação da realidade, afirmando que ele é um signo. E, como signo, é 

aprendido através de outras pessoas, assim como as palavras, que são signos 

por excelência. Ou seja, “a criança aprende a formar seus próprios signos 

configuracionais, principalmente por meio da observação do comportamento-

de-saber-fazer-signos-configuracionais de outras pessoas”, em que 

circunstâncias são feitos, o motivo, e as diversas possibilidades de formas que 

eles podem tomar em nossa cultura.  

 Destarte, afirmam categoricamente: “Sim, estamos dizendo que, sem 

modelos para serem seguidos, haveria pequeno ou nenhum comportamento de 

realização de signos visuais nas crianças.” (id. ibid., p. 63, grifo da autora) 

 Penso que, com o auxílio destes autores, foi possível fazer uma 

configuração geral a respeito da questão inicial deste capítulo: a importância do 

meio social para o desenvolvimento do grafismo.  

 Mostrou-se que, “para a teoria histórico-cultural, a mente humana é 

socialmente construída, e os instrumentos desenvolvidos pelo homem têm 

papel fundamental na criação da sua consciência.” (SILVA, 2002, p. 27) Sendo 

assim, o processo de desenvolvimento da atividade desenhista, através da 
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união dos instrumentos técnicos (ou ferramentas) e dos instrumentos 

psicológicos (signos), significados pelo outro e resignificados pelo sujeito, 

possibilitam a formação do indivíduo enquanto ser reconhecido socialmente.  

 Os signos (que, entre outros sistemas, incluem a linguagem e o 

desenho) estão intrinsecamente ligados à cultura. Estes são fundamentais para 

o funcionamento psicológico do sujeito, alterando a própria estrutura das 

funções mentais, por meio do processo de inserção do indivíduo na cultura e 

nas relações sociais. E é no processo de aprimoramento das funções 

psicológicas elementares em funções superiores que o homem se diferencia 

dos animais. 

 Assim, constatamos que Mogli, o menino lobo, e Amala e Kamala, ou a 

Mulher da Selva (recentemente encontrada no Camboja, após viver durante 18 

anos com os macacos) não poderiam chegar à “civilização” apresentando 

comportamentos, atitudes e realizando ações inexistentes e isentas de sentido 

no meio em que viviam, assim como as atitudes aprendidas por eles naquele 

contexto selvagem muito provavelmente não sejam aceitas pela nossa 

sociedade.  

 Como disse Leontiev (apud FRANCO, 2009), o homem nasce 

candidato à humanidade, mas o que faz com que ele se humanize são a 

interação e o contato com os outros indivíduos, no seio da sociedade, 

inserido na cultura. 
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5 METODOLOGIA E A PESQUISA DE CAMPO 
 

 Segundo Lakatos e Marconi (1991), pesquisa de campo é aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, 

que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações 

entre eles. Consiste na observação de fatos e de fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los.    

 Esta reflexão iniciou-se com um levantamento bibliográfico. A 

pesquisadora do presente estudo fez a leitura mediante prévia escolha de 

autores relacionados diretamente com o tema central do estudo e com 

assuntos relacionados, considerados importantes para o desenrolar do 

trabalho; fundamentou-se em revisão bibliográfica visando à autenticidade da 

investigação. Isso, com a intenção de responder à questão norteadora: “Quais 

práticas pedagógicas com uso de desenhos estão sendo desenvolvidas, na 

Educação Infantil, e qual a sua contribuição para o desenvolvimento das 

crianças?” 

 Lakatos e Marconi (1999, p.183) ressaltam que pesquisa bibliográfica é 

todo estudo realizado em documentos ou fontes secundárias e abrange a 

bibliografia tornada pública em relação ao tema em estudo, tais como: 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, 

teses e outros. Sua finalidade, acrescentam as autoras, é colocar o 

pesquisador em contato direto com o que já foi escrito e pensado sobre 

determinado assunto; não é somente mera repetição do que foi dito ou escrito 

sobre certo assunto, mas fonte que propicia o exame do tema sob novo 

enfoque ou abordagem, podendo conduzir a conclusões inovadoras, pela 

organização de material, segundo as tendências ou versões com que 

determinado assunto é abordado. 

 A seguinte proposta tem uma abordagem qualitativa que, conforme foi 

citado por Minayo (1994), responde a questões muito particulares, 

preocupadas com o nível de realidade que não pode ser quantificada. Traz o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que 
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correspondem a um espaço mais profundo das relações do professor com o 

aluno.   

 Esta investigação tem um caráter exploratório, que é um tipo de 

pesquisa empírica; seu objetivo, de acordo com Lakatos e Marconi (1999, 

p.188) é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 

precisa, ou modificar e clarificar conceitos. Segundo as autoras, empregam-se 

geralmente procedimentos sistemáticos tanto para a obtenção de observações 

empíricas quanto para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente). 

Obtêm-se, frequentemente, descrições tanto quantitativas quanto qualitativas 

do objeto de estudo. Uma variedade de procedimentos de coleta de dados 

pode ser utilizada, como entrevista, observação participante, análise de 

conteúdo etc. O presente estudo tem a intenção de ressaltar a prática 

pedagógica de uma professora de uma turma de pré-escola em uma escola da 

rede municipal de Curitiba, por meio de observações participantes e não 

participantes, ou não, interações com os alunos, estudo do projeto político-

pedagógico e questionário aberto aplicado à professora de turma. Segundo 

Minayo (2007, p. 167), “O questionário é um instrumento de pesquisa, 

constituído por uma série ordenada de perguntas referentes ao tema de 

pesquisa”. 

 O objetivo é observar qual a qualidade do uso do desenho nestas 

práticas pedagógicas. Qual a finalidade do uso das atividades gráficas? Existe 

um objetivo que seja o desenvolvimento dessa capacidade nas crianças, ou ele 

é apenas um meio para atingir determinados objetivos, como a alfabetização 

ou o aprendizado dos números, por exemplo? Qual a relação dos elementos 

que aparecem nos desenhos com a bagagem cultural que é trazida pela 

criança e pela professora? As respostas nos são fornecidas por Guiomar Namo 

de Mello (apud VEIGA, 1989, p. 25), quando diz: 

 
A própria maneira de colocar o problema já condiciona uma postura 
metodológica e esta, no processo, leva a uma determinada 
construção do que é analisado. Neste processo parece frutífero 
salvaguardar as possibilidades de tomarmos nosso objeto de 
investigação e articulá-lo com seus determinantes mais gerais, num 
deslindar de suas implicações concretas que, de fato, partam do real. 
A imaginação não é algo imanente, nasce em função do concreto.  
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 A partir dos objetivos escolhidos para análise, permitiu-se que fosse 

feita uma opção metodológica que privilegiasse os aspectos qualitativos. Na 

concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa busca a compreensão 

detalhada de significados e aspectos da realidade pesquisada. A presente 

pesquisa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. A pesquisadora, orientada pelo enfoque qualitativo, utiliza-se 

desta técnica para a obtenção de uma ampla liberdade teórico-metodológica a 

fim de realizar a busca das indagações. 

  Trata-se de analisar a práxis pedagógica no dia a dia da escola por 

meio das observações das práticas e do alunado, nos entremeios do seu 

cotidiano, através de roteiro, conversas informais e questionários, assim como 

da apreciação das características apresentadas nos desenhos produzidos.  

 Compreende-se que o currículo e as práticas pedagógicas são 

elementos da práxis pedagógica que se realizam no cotidiano escolar de forma 

interdependente, sendo este produto de um contexto social mais amplo; nele a 

práxis se efetiva nas mais diversas formas. 

 Segundo Rocha (2008, p. 73, apud COELHO; SILVA, 2011, p. 3), por 

ser o currículo uma construção cultural, ele sistematiza o conhecimento 

culturalmente construído e suas práticas pedagógicas: 

 

constitui um modo de organizar as práticas educativas. Por meio dele, 
seus elaboradores buscam concretizar a socialização, bem como os 
fins sociais e culturais que, espera-se, sejam alcançados por 
intermédio das práticas educativas formais. Não se pode 
desconsiderar que em seus conteúdos e nas formas em que ele se 
apresenta, constitui-se numa opção historicamente configurada, 
partícipe de uma trama ao mesmo tempo cultural, política, social, 
econômica e escolar. Portanto, o currículo escolar está perpassado 
por valores e pressupostos políticos e ideológicos que necessitam ser 
desvelados, para que se possam compreender os mecanismos que 
operam na sua materialização dentro das escolas. 

 

 Dessa forma, para averiguar a validade das hipóteses iniciais da 

pesquisa, outra ferramenta de investigação empírica foi utilizada pela 

pesquisadora: a observação participante. Originalmente, a proposta da 

pesquisa era a de ser uma observação não participante; porém, no decorrer do 

processo, foi sendo solicitada a participação da pesquisadora nas atividades, 

tanto por parte da professora responsável pela turma, como das crianças, o 
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que se mostrou ser mais rico e produtivo para a verificação das questões 

colocadas a priori.  

 Assim, segundo Cruz Neto (1994, p. 60-61), as questões centrais da 

observação participante estão relacionadas aos principais momentos da 

realização da pesquisa, sendo um deles a entrada em campo, conforme se 

pode ler:  

 

As capacidades de empatia e de observação por parte do 
investigador e a aceitação dele por parte do grupo são fatores 
decisivos nesse procedimento metodológico, e não são alcançados 
através de simples receitas. (id. ibid. p. 61) 

 
 A técnica de observação participante se realiza através do contato 

direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações 

sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos. (CRUZ NETO 

1994, p. 59). O observador, enquanto parte do contexto de observação 

estabelece uma relação face a face com os observados. Nesse processo, ele, 

ao mesmo tempo, pode modificar e ser modificado pelo contexto ao mesmo 

tempo. O autor afirma que a importância dessa técnica reside no fato de 

podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são 

obtidos por meio de perguntas, uma vez que, “observados diretamente na 

própria realidade, transmitem o que há de mais importante e evasivo na vida 

real”. (p. 59) Tais dados foram observados e confirmados, a partir da pesquisa 

empírica realizada pela pesquisadora, que pode obter informações in loco, 

captando os pequenos detalhes que passam despercebidos quando não se 

está inserido no ambiente pesquisado, através das interações com os sujeitos 

pesquisados. 

  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA PESQUISADA  

  

 A caracterização da Escola Municipal Walter Hoerner foi feita tendo por 

base, além do que foi visto pela pesquisadora em campo, também o Projeto 

Político-Pedagógico da escola – PPP. A escola pesquisada é da rede pública 

municipal de Curitiba e atende a educação básica: o Ensino Fundamental e a 

modalidade de ensino da Educação Infantil.  
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5.1.1 A Comunidade Escolar 

  

 A comunidade atendida pela escola é formada por dois grupos distintos 

de alunos: um deles é composto por alunos de baixo nível socioeconômico e 

cultural, moradores predominantemente da Comunidade Bom Menino, situada 

às margens do Rio Barigui (próximo ao Supermercado Carrefour) e do Jardim 

Califórnia. O outro grupo é composto por moradores dos bairros Mossunguê 

(onde a escola está localizada), Campina do Siqueira, Campo Comprido, 

Seminário, sendo estes últimos de nível socioeconômico e cultural um pouco 

mais elevado.  

Segundo o PPP da escola, a maioria dos alunos é natural de Curitiba, 

sendo que 24% moram às margens do rio Barigui, 47% moram próximos às 

imediações da escola, 17% vêm do Jardim Califórnia e 13% de bairros 

próximos à escola. 

  Os pais dos alunos possuem atividades profissionais diversificadas, 

como: vendedores, motoristas, pedreiros, pintores, seguranças, jardineiros, 

catadores de papel, autônomos, professores, profissionais de salão de beleza, 

cozinheiros; uma pequena porcentagem encontra-se desempregada. 

 A média da renda familiar se configura da seguinte maneira: 30% das 

famílias recebem menos de dois salários mínimos, 40%, de dois a três salários 

mínimos, e 30% acima de três salários. 

 Os pais dos alunos compõem o seguinte nível de escolaridade: 6% não 

são alfabetizados (pai/mãe), 36% cursaram até a 4ª série, 34%, até a 8ª série, 

15% possuem o 2o grau completo, 7 % têm curso superior, e 2%, pós-

graduação lato sensu e/ou mestrado.  

 O tempo despendido para o lazer é destinado a visitar casa de 

parentes ou amigos, frequentar igrejas e passear em parques da cidade. 

Conforme pesquisa realizada, apenas 9,5% das famílias têm hábito de ler 

jornais, revistas e gibis; o maior problema encontrado na comunidade é a falta 

de creches e de espaço para lazer. O desemprego também está em destaque.  

 Segundo a comunidade, a maioria acredita que o papel da escola é de 

preparar a criança para a vida e para seu futuro profissional, além de ampliar 

as possibilidades de socialização dos filhos. Nesse sentido, a grande maioria 

dos pais mostra-se satisfeita ou muito satisfeita com a escola, salientando que 



   85 

 

esta vem desempenhando muito bem seu papel, afirma o texto do PPP da 

escola. 

 

5.1.2 Os Profissionais da Instituição 

 

 A escola apresenta um quadro de docentes distribuídos da seguinte 

forma: onze professores regentes, dois professores para Educação Física (um 

por período), dois professores para o ensino de Arte (um por período), dois 

para o ensino de Ciências (um por período), quatro professores corregentes 

(dois por período) e dois agentes de leitura (um para cada período).  Ainda há 

dois pedagogos, uma diretora e uma vice-diretora. 

 Desse total de professores, 100% cursaram Ensino Superior, sendo 

que 85% já possuem cursos de pós-graduação. Do total, 50% ingressaram 

neste ano na escola, e 50% estão há mais de um ano na escola.   

 Quanto ao quadro dos funcionários, a escola possui: um secretário, um 

apoio administrativo, dois inspetores com Ensino Médio completo, um agente 

de segurança escolar (guarda municipal), quatro postos de serviço destinado à 

limpeza (pessoal e equipamento terceirizados, a cargo da empresa “Higi Serv”) 

e uma cantineira (sendo a alimentação e mão de obra fornecidas pela 

contratada “Risotolândia”). 

 

5.1.3 Condições Ambientais 

 

 O prédio escolar localiza-se em um terreno de 6.500 m2, com 1.500 m2 

de bosque nativo, com água encanada, rede de esgoto e rede elétrica. 

 Em períodos de chuva, o terreno da escola apresenta um acúmulo de 

águas pluviais significativo, advindo da rua próxima, gerando transtornos para o 

uso do bosque e pátio de pedrisco, além de mau cheiro. 

   Nos arredores da escola encontram-se o ParkShopping Barigui, 

Supermercado Carrefour Champagnat, Buffet Nova Curitiba, Balaroti Materiais 

de Construção, além de outras pequenas lojas com comércios diversos 

(panificadoras, pet shops, locadoras, lavanderias, postos de gasolina etc.). 

 O bairro possui características residenciais, com predomínio de 

grandes edifícios. Nas proximidades encontram-se também a Escola Projeto 21 
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(antiga Palmares), a Escola de Futebol Companhia da Bola, Studio Vis Pilates, 

a Paróquia São João Batista Precursor e o Studio Casa Indústria e Comércio 

de Móveis e Decorações. 

           Nas proximidades da escola não existem bibliotecas, sendo que a mais 

próxima localiza-se a mais ou menos 5 km de distância. O acesso coletivo à 

escola pode ser feito por meio do ônibus biarticulado linha Centenário - Campo 

Comprido, ficando seu ponto a quatro quadras da escola. A unidade de saúde 

mais próxima é o Centro Municipal de Urgências Médicas - Campo Comprido, 

que fica a 2,5 km: é um pronto-socorro novo e bem equipado. Este Centro 

oferece atendimento médico e de enfermagem de urgência, emergência e 

pronto-atendimento em Clínica Médica, Obstetrícia, Pediatria, Saúde Mental, 

Pequenos Traumas (suturas e curativos), Envenenamentos e Acidentes com 

Animais Peçonhentos (aranha marrom, etc.). São realizadas consultas médicas 

e de enfermagem para adultos e crianças. As crianças são atendidas em ala 

exclusiva (Pronto Atendimento Infantil). 

 

5.1.4 Condições Físicas da Escola 

 

 A Escola Municipal Walter Hoerner possui um espaço físico 

privilegiado: o terreno tem aproximadamente seis mil e quinhentos metros 

quadrados, com bosque nativo, cancha de esportes, cancha de areia, 

brinquedo coletivo de plástico, caixas de areia, espaço para horta, pátio externo 

e pátio coberto. 

  Possui cinco salas de aula com aproximadamente 42,91 m2 com 

capacidade para 35 alunos, e uma sala adaptada para atender a uma turma 

pequena (de 15 alunos no máximo). O laboratório de informática possui 41 m2 

com 10 computadores, uma webcam e os equipamentos estão ligados em 

rede, com internet.  

 Na sala de educação infantil, o mobiliário disponível é adequado para 

esta faixa etária. O material pedagógico foi adquirido de acordo com as normas 

de segurança e destinado especificamente a esta faixa etária. Por questões de 

higiene e saúde, todas as salas dispõem de um galão com água e ventiladores. 

No pátio coberto há bebedouros e pias para a higiene dos alunos. 
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 A escola possui também instalações específicas para a direção, setor 

pedagógico, secretaria, sala dos professores, cozinha, almoxarifado, banheiros 

masculinos e femininos para alunos e para professores e banheiros para os 

alunos da educação infantil, com os vasos sanitários e pia adaptados ao seu 

tamanho e um específico para portadores de deficiência física.  

 Há, também, equipamentos que atendem às finalidades do projeto 

pedagógico como: televisores ligados em rede de canal fechado, aparelho de 

vídeo, aparelho para DVD, câmera digital, aparelhos de som portáteis, quatro 

projetores multi-mídia, um notebook e oitenta netbooks (AB7) referentes ao 

projeto CONEXÃO ESCOLA (em parceria entre MEC/SME/POSITIVO 

INFORMÁTICA). Há computadores e impressoras na secretaria, direção, setor 

pedagógico (conectados à internet), scanner, softwares educativos, CDs, 

DVDs, fax, plastificadora (para maior durabilidade de materiais confeccionados 

por professores e alunos), encadernadora, liquidificador, batedeira e balança 

(utilizados nas aulas do projeto de culinária), duplicadores a álcool, acervo 

bibliográfico e diversos jogos didático-pedagógicos.  

 Em todas as salas há uma estante com livros de literatura. Há uma 

biblioteca que foi inaugurada em 2009, chamada Cata-Vento, com acervo 

bibliográfico atualizado e adequado para atendimento das finalidades 

pedagógicas educativas, como o momento de leitura com a agente de leitura e 

dramatizações, com fantasias e chapéus.  

 Existem também inúmeros instrumentos musicais disponíveis ao uso 

pelos professores com os alunos, segundo o método de ensino da música para 

crianças proposto por Carl Orff “Schulwerk Music for Children” (1930-33), que 

começa com padrões rítmicos simples e progride até peças complexas para 

conjuntos de xilofones, blocos de madeira, tambores e outros instrumentos de 

percussão.  

 A área livre é utilizada para a prática de educação física e recreação 

dos alunos, com uma cancha poliesportiva de 450 m2 e pátio coberto com 150 

m2, pátio em pedrisco com 2.187 m2 contendo duas caixas de areia e um 

parquinho infantil, além do bosque nativo com 1.500 m2. 
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5.1.5 Concepção Filosófico-Pedagógica da Instituição 

  

 Nota-se, claramente, que a concepção de educação da escola 

estudada vai ao encontro do que é previsto nos documentos oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), documentos que são citados 

correntemente durante a redação do Projeto Político-Pedagógico da escola. 

 Segundo o PPP (2007), a escola deve possibilitar ao aluno a aquisição 

de uma consciência crítica que lhe amplie a visão de mundo, que leve a uma 

formação integral, participativa, através da construção de conhecimentos 

adquiridos por meio de atividades interativas e contextualizadas, em que as 

potencialidades individuais sejam desenvolvidas em prol de uma sociedade 

livre e democrática. Assim, o PPP afirma que a prática educativa deve 

adequar-se às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da 

realidade local e global, que considere os interesses e as motivações dos 

alunos, que garanta as aprendizagens essenciais para formação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, 

dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. A cultura, a 

natureza, os outros seres humanos constituem, em princípio, o estopim do 

desenvolvimento. O cérebro desenvolve-se a partir do que o ser humano 

realiza na sua vida cotidiana. É função do meio, então, promover 

aprendizagens significativas e variadas, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento das funções cerebrais. (PPP, 2007, p. 14) 

 Nessa perspectiva, o desenvolvimento, se caracteriza como fenômeno 

de mudanças das manifestações comportamentais dos seres humanos, que 

ocorrem ao longo da vida e dependem da carga hereditária, da maturação 

orgânica e do meio ambiente físico e sociocultural. Entende-se aprendizagem 

como um processo construído internamente, mediante conflitos cognitivos que 

oportunizam reorganizações cognitivas, que dependem dos níveis de 

desenvolvimento do estudante mediante a tomada de consciência das ações 

que executa, suas inter-relações e seus resultados (PERRET-CLEMONT, 

1984, apud PPP, 2007, p. 15). 

Segundo o PPP (2007, p. 18), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (v. 

I, p. 47-48) explicita-se que as escolas, 
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[...] para exercerem a função social, precisam possibilitar o cultivo dos 
bens culturais e sociais, considerando as expectativas e as 
necessidades dos alunos, dos pais, dos membros da comunidade, 
dos professores, enfim, dos envolvidos diretamente no processo 
educativo. É nesse universo que o aluno vivencia situações 
diversificadas que favorecem o aprendizado para dialogar de maneira 
competente com comunidade, aprender a respeitar e a ser respeitado, 
a ouvir e a ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir obrigações, a 
participar ativamente da vida científica, cultural, social e política do 
país e do mundo. 

 

Afirma-se que a postura do educador quanto a sua ação educativa deve 

estar pautada nas questões relativas à aprendizagem da criança, sob a ótica 

dos pilares da educação, proposta pela UNESCO, em 1999: aprender a 

conhecer; aprender a ser; aprender a fazer; aprender a viver juntos. 

 O compromisso da escola é intervir no desenvolvimento e na 

socialização dos alunos. Numa perspectiva de construção de cidadania, 

precisa assumir a valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao 

mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, propiciando o acesso ao saber. 

  

5.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS PESQUISADOS  

  

 A amostra da pesquisa está constituída de uma professora e os 24 

alunos da turma de pré-escola desta instituição de ensino.  

 Procurou-se realizar a análise do conteúdo da entrevista/questionário e 

das observações em sala realizadas pela pesquisadora, partindo do conceito 

de Bardin (2009, p. 44), que diz que análise de conteúdo é o  

 
conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

 A seguir será contextualizado o tema da análise, as categorias e 

subcategorias sobre as quais se foi focado, a partir do que foi 

respondido/observado, a fim de tentar distinguir algumas unidades do contexto. 

 As questões que nortearam o questionário obedeceram a um roteiro e 

asseguraram que as hipóteses da pesquisadora emergissem, se confirmassem 

na fala da entrevistada. As questões foram semiabertas, permitindo liberdade 
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de expressão, e desenvolvidas com o objetivo de proporcionar à “questionada” 

a oportunidade de trazer questões pessoais e profissionais da sua vivência no 

magistério. O questionário ficou assim organizado: as dez primeiras questões 

dizem respeito aos dados pessoais e profissionais da professora, assim como 

sua formação. As sete seguintes falam sobre os alunos e seus pais, detalhes 

sobre a formação acadêmica, afinidade com o desenho e a arte. Depois, nas 

dezessete próximas, ela é convidada a dar alguns detalhes sobre sua prática 

com o uso do desenho em sala, temas, materiais e procedimentos 

pedagógicos.   

 Assim, com base no questionário e em conversas informais obtidas, 

constata-se que a professora sujeito da pesquisa possui formação em 

Pedagogia com especialização em educação inclusiva nas séries iniciais, 43 

anos, trabalha há 6 anos na profissão e tem 5 anos “de casa”. A professora 

afirma ter escolhido a profissão por motivo de realização pessoal, pois gosta de 

conviver com os alunos diariamente e acompanhar seu desenvolvimento, mas 

sente dificuldade com as questões da rotina sem ter uma professora auxiliar 

para ajudá-la, já que são 24 alunos pequenos de 4 a 5 anos estudando na sala 

e que precisam de cuidados e atenção específicos da faixa etária. Na sala há 

14 meninos e 10 meninas. A professora afirma que a formação que teve não foi 

ideal para atuar em sala de aula, pois acredita que faltou mais “prática” no 

decorrer do curso de Pedagogia. Seus estudos durante sua formação 

acadêmica, sobre teorias do desenho e história da arte se concentraram-se em 

“apenas um semestre”, conforme seu depoimento. 

 Ao ser questionada sobre a sua concepção de desenho e sobre sua 

função na escola, ela afirmou, simplesmente: “Percebo que é através do 

desenho que a criança desenvolve seu percurso gráfico”, não explicando o que 

entende por “percurso gráfico”, nem relacionando a outras funções mais 

complexas, como, por exemplo, o desenvolvimento social. 

 Os alunos possuem aulas especiais com professores especialistas, 

além das aulas com a regente. Estas se concentram em um dia da semana (na 

quinta-feira), quando as professoras regentes da escola têm seu horário de 

permanência; participam de cursos de formação oferecidos pela prefeitura ou 

aproveitam o tempo para atividades dentro da escola, como planejamentos, 

correção de atividades discentes, reuniões, por exemplo. 
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5.3 O DESENHO FIGURATIVO 

 

 
Como já vimos, o desenho infantil passa por várias fases conforme a 

criança vai crescendo. Para este trabalho, especificamente, foram observadas 

e analisadas as práticas pedagógicas com os desenhos figurativos das 

crianças analisadas, as quais se encontram na faixa etária de quatro a cinco 

anos. A escolha dessa faixa etária deu-se porque é na figuração (desenho que 

se desenvolve com mais frequência nesta idade) que começam a aparecer 

reminiscências da educação num contexto geral, tais como aspectos culturais, 

sociais, históricos, com os quais a criança convive e que permeiam toda a sua 

vida. Traços de sua relação com os pares - a família de origem, grupo de 

colegas, professores, amigos e outras pessoas com quem a criança se 

relaciona - aparecem nos desenhos. São formas interessantes de serem 

observadas em razão de seu desenvolvimento e significados importantes para 

a compreensão da influência de todos esses agentes transformadores ou 

agregadores de aprendizagens e valores diversos que os pequenos vão 

adquirindo e acrescentando em suas vidas. Esses fatores são importantes para 

se identificar de que forma as crianças se comunicam com o mundo ao seu 

redor e a influência deste meio para a sua formação enquanto pessoas críticas 

e atuantes neste mundo. 

As várias influências destes pares estimulam a criança a adquirir os 

conhecimentos necessários para a compreensão de mundo e de sociedade, 

segundo a teoria sociohistórica, o que se configura na zona de 

desenvolvimento proximal. Serão analisados, então, através da prática de 

execução das atividades em sala de aula, os elementos provenientes da 

absorção das várias formas de cultura nas quais este sujeito está inserido. 

Para isso, serão analisadas as práticas pedagógicas, que nada mais são 

que um tipo de “[...] prática social orientada por objetivos, finalidades e 

conhecimentos” que pressupõem “a relação teoria-prática [...]” (VEIGA, 1989, 

p. 16), e a relação delas com as várias formas visuais que aparecem nas suas 

representações de mundo deste indivíduo.    

As crianças adquirem, muito antes de começar a desenhar, essa ideia 

de representação, de que uma coisa pode representar outra. Esta noção de 
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simbolismo vai sendo desenvolvido na criança desde a mais tenra idade, 

quando, ainda bebê, os adultos ou crianças mais velhas começam a mostrar-

lhe que ela pode, por exemplo, pelo gesto de apontar, receber as coisas que 

deseja. Assim, por este mecanismo, é que ela começa a entender que um 

rabisco pode representar algo da vida real. Obviamente, no início, ainda não 

possui o substrato técnico de que precisa para fazer um desenho 

“reconhecível”, mas ao menos já percebe a ideia de que se pode dar nomes ao 

que se rabisca. Então, começa a fazer os sinais no papel ou em qualquer outra 

superfície e dizer nomes de pessoas, animais, objetos, copiando o que viu 

outros fazendo.  

Segundo Wilson & Wilson (2005), as crianças aprendem a desenhar 

através do “comportamento-de-saber-fazer-signos-configuracionais” de outras 

pessoas. Então, ao contrário do que se apregoava no espontaneísmo de 

Lowenfeld, acredita-se, sim, contemporaneamente, que a influência dos 

modelos é imprescindível para o estímulo de certa capacidade técnica do 

desenhar infantil.    

 

5.4 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

Escrever sobre prática pedagógica é um desafio, pois ela se refere à 

particularidade de cada profissional, ao conjunto de práticas realizadas por um 

grupo de profissionais em uma instituição educativa e ao coletivo de 

instituições que compõem uma rede de educação. Portanto, ela é individual 

porque é constituída de indivíduos que possuem seus próprios valores, 

formados pela história de vida, pela cultura familiar, pelo acesso (ou falta de 

acesso) a bens culturais e intelectuais; e é coletiva, pois os indivíduos 

escolares pertencem a um grande grupo social, que traz consigo também suas 

próprias ideias, formadas historicamente em consonância com os 

acontecimentos no país e no mundo. Admite-se, assim, que a realidade é 

dinâmica. Segundo Saviani (1983, p. 27), isso “se explica pela interação 

recíproca do todo com as partes que o constituem, bem como pela 

contraposição das partes entre si”.  

A escola deve ser vista como parte integrante da totalidade social, 

assim como instância de difusão de conhecimento historicamente acumulado e 
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de sua reelaboração crítica por parte de professores e alunos (LIBÂNEO, 1984, 

p. 200). A prática pedagógica, por conseguinte, pode ser vista como uma “rede” 

de conexões entre esses sujeitos e a bagagem que eles carregam consigo.  As 

partes que compõem esse emaranhado relacional se constituem dos seguintes 

elementos: o sistema educacional que traça os princípios norteadores das 

instituições; as instituições com seu corpo de profissionais que, juntos, formam 

um coletivo que atende a meninos e meninas; as professoras, cada uma com 

sua trajetória única e individual; as crianças, em suas singularidades e suas 

respectivas famílias das quais elas fazem parte, participando dia a dia da 

instituição. 

Nesse universo, as práticas pedagógicas estão atreladas a práticas 

sociais, o que se constitui em “cultura escolar”. A cultura escolar é 

caracterizada por crenças, ideias, conceitos e “pré-conceitos”, de acordo com a 

classe social da clientela e com o repertório que ela traz consigo. 

Conforme Bosi (1992, p. 16), 

 
Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos 
valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a 
reprodução de um estado de coexistência social. A educação é o 
momento institucional marcado do processo.  

  

 Dentro desse panorama, a cultura escolar é descrita por Dominique 

Julia como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar; é, igualmente, um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos 

(2001, p. 14). Então, traz em seu bojo uma relação de reestruturação dos 

conhecimentos e hábitos da sociedade, não a reproduzindo simplesmente. 

 Neste direcionamento, Jean Claude Forquin (1993, p. 10) nos diz, a 

seguir, o que entende por “conteúdo da educação”, no sentido mais vasto do 

termo:  

 

Incontestavelmente, existe, entre educação e cultura, uma relação 
íntima e orgânica. Quer se tome a palavra “educação” no sentido 
amplo, de formação e socialização do indivíduo, quer se restrinja 
unicamente ao domínio escolar, é necessário reconhecer que, se toda 
a educação é sempre educação de alguém, por alguém, ela supõe 
também, necessariamente a comunicação, a transmissão, a aquisição 
de alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, 
valores, que constituem o que se chama precisamente de “conteúdo” 
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da educação. Devido ao fato de que este conteúdo parece irredutível 
ao que há de particular e contingente na experiência subjetiva ou 
intersubjetiva imediata, constituindo, antes, a moldura, o suporte e a 
forma de toda experiência individual possível, devido, então, a que 
este conteúdo que se transmite na educação é sempre alguma coisa 
que nos procede, nos ultrapassa, nos institui enquanto sujeitos 
humanos, pode-se perfeitamente dar-lhe o nome de cultura.  

 

 Portanto, é imprescindível atentar para as normas e as finalidades que 

regem a escola, avaliar a importância do trabalho do profissional educador e 

interessar-se pela análise dos conteúdos ensinados e das práticas escolares. 

 

5.4.1 O cotidiano e as práticas com desenho 

  

 Nesta pesquisa foi analisado o que foi descrito por professores e corpo 

pedagógico, bem como o que a pesquisadora observou no cotidiano da escola, 

através de questionários semiabertos, de conversas informais e de análise de 

documentos. Assim, quando questionada sobre a frequência das atividades 

com o desenho, a professora entrevistada respondeu que as atividades com 

desenho eram feitas diariamente; entretanto, foi notado que elas não eram 

realizadas diariamente, por causa de questões particulares de rotina ou por 

outras atividades que acabavam ocupando o tempo do desenho.   

 Como se tratava de alunos pequenos, era frequente a necessidade de 

ajuda que os alunos tinham em determinadas atividades (ou simplesmente em 

necessidades básicas, como lavar a mão ou ir ao banheiro). Existia um 

“inspetor” que atendia à escola toda e que, na verdade, possuía várias 

atribuições, qual “braço direito” das professoras: muitas vezes ele era solicitado 

para auxiliar os pequenos na saída da sala, já que a professora não podia se 

ausentar sem que outra pessoa cuidasse deles. Os alunos também solicitavam 

auxílio do inspetor, que muitas vezes consertava os brinquedos estragados da 

escola ou os que os alunos levavam na sexta-feira, dia determinado para isso.  

 Às terças-feiras, eles tinham o “dia do canto”, quando eram definidos 

espaços com mesas agrupadas, nos quais eram realizados jogos ou 

brincadeiras que seriam o tema de cada “canto” da sala, como: “TV”, “médico”, 

“padaria”, “salão de beleza”, “carrinho”. Inicialmente, os temas que os alunos 

escolhiam eram naturalmente determinados pelo sexo das crianças: os 

meninos preferiam o canto dos carrinhos, e as meninas, por exemplo, o do 
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salão de beleza. Os alunos se candidatavam ao canto em que desejavam 

brincar inicialmente e podiam trocar de “canto” quando solicitavam à 

professora. No fim da brincadeira, eles já não se importavam tanto com as 

brincadeiras que eram “das meninas” e com as “dos meninos”, podendo-se até 

observar meninos colocando as unhas de mentira no salão de beleza e 

meninas no canto dos carrinhos. Em nenhum momento a professora incitava 

para essas escolhas, tratando-se claramente de ideias preconcebidas 

remanescentes nos alunos. Esses direcionamentos pedagógicos estão de 

acordo com o que se sugere nos Referenciais Curriculares, tal como se vê no 

trecho a seguir: 

 
Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de 
maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem 
os temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou os jogos de 
regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente 
suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais (RCNEI, p. 29). 

 

 Segundo relato da professora, o desenho era trabalhado em sala 

"sempre com planejamento prévio: através de interferências gráficas, músicas, 

cantigas, poesias, histórias, passeios, eventualmente o desenho é livre quando 

utilizamos diferentes suportes e riscantes aos alunos”. Na fala da professora, 

deu-se por entendido como “desenho livre” o que não possuía orientação de 

tema, mas apresentava um direcionamento no sentido do material a ser 

utilizado (os “riscantes”) e dos suportes (percebe-se isso na fig. 13, a seguir) 

usados para as interferências. 
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 A professora relatou que não eram apresentados modelos às crianças, 

salvo quando eram feitas apreciações de obras de arte. Durante as 

observações, porém, não foi notado, em nenhum momento, o uso de obras de 

arte, e sim o uso de imagens da cultura de mídia. No dia a dia, o que foi notado 

foi que, no momento da explicação de como fazer a figura humana, por 

exemplo, em uma atividade dos super-heróis, a professora forneceu um 

exemplo de figura com “palitinhos”. Depois, quando questionada, demonstrou 

não haver percebido o “lapso”, mas justificou a falta de influência dessa atitude 

pelo raríssimo uso desse tipo de desenho pelos alunos, o que foi confirmado 

quando da visualização deles, como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenho da aluna K. 

FIGURA 13: desenho sobre suporte ondulado 
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Os materiais eram previamente planejados para serem oferecidos aos 

alunos, que circulavam livremente durante a sua confecção. A professora não 

ajudava nos desenhos, a não ser quando se fizesse necessário registrar o 

nome, o que a criança ainda não conseguia fazer sozinha. Ela afirmou que não 

os ensinava a desenhar, apenas incentivava para que criassem suas 

produções do jeito que preferissem.  

Quando indagada se eles desenhavam o que quisessem ou se havia 

um direcionamento, respondeu que, na maioria das vezes, havia um 

direcionamento, mas nunca com modelo pronto a ser copiado. Segundo ela, 

utilizava-se o desenho livre quando eram oferecidos diferentes suportes e 

riscantes, como carvão, tintas, canetas, palitos e lixa, assim como papéis com 

diferentes texturas. Os desenhos e avanços dos alunos eram, às vezes, 

elogiados só verbalmente, não sendo utilizados conceitos escritos; ela não 

criticava os desenhos "sem pé nem cabeça", como a falta de chão (figura 15), 

por exemplo. Os alunos não tinham que, necessariamente, colorir os desenhos, 

mas os lápis eram oferecidos à vontade, ficando eles livres para usar as cores 

que quisessem, sem precisar ser fiéis ao real. 

 

 

 

Figura 14: desenho de corpo com “volume” 

Fonte: desenho da aluna L. 
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A professora, quando questionada se mudaria alguma coisa em sua 

prática pedagógica, respondeu que “talvez substituísse algumas atividades 

semanais por quinzenais e enfatizaria mais a escrita (desenho)”, 

provavelmente fazendo relação das duas atividades por serem, ambas, 

gráficas. 

 Ela acreditava que tudo o que é criação do aluno é arte: “inclusive 

temos o hábito de expor nossas produções para a apreciação dos colegas”, 

disse. Completou que gostava de arte e que se lembrava de dois artistas de 

sua preferência: Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, autores recorrentes nas 

aulas de Pedagogia, por serem mais populares. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenho da aluna N. 

FIGURA 15: desenho sem chão 
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5.4.2 Projeto “Álbum de figurinhas - super-heróis” 

 

 O projeto escolhido para análise é denominado “Álbum de figurinhas – 

super-heróis”, no qual nota-se a utilização do desenho; este, porém, é 

complementar na aprendizagem dos números, que é o objeto central do 

projeto, como veremos mais adiante. Dessa forma, como não havia projetos 

em execução naquele momento, com o objetivo específico de desenvolvimento 

do desenho, mas apenas o desenho como “experimentação gráfica”, este 

projeto ganhou destaque de análise, pois se percebeu a utilização do desenho 

como registro das atividades do projeto pelas crianças e como ferramenta de 

avaliação do desenvolvimento cognitivo/psicológico/motor do aluno. Mais um 

ponto de interesse deste projeto na presente pesquisa é o caráter figurativo dos 

desenhos, que traz pistas a respeito do repertório dos alunos, professora e 

família.  

 As áreas de formação humana privilegiadas pelo projeto foram: a 

linguagem oral e escrita, o conhecimento matemático a ser aplicado na turma 

do pré (quatro a cinco anos), com tempo estimado de dois meses (outubro e 

novembro de 2012). 

 A importância da aplicação do projeto partia do pressuposto de que 

toda geração tem heróis e super-heróis, defensores do bem no mundo real e 

na fantasia e que esses personagens são importantes para o imaginário 

infantil. Os super-heróis foram criados a partir de uma necessidade do homem 

de imaginar que existe alguém que seja forte o suficiente para acabar com o 

mal do mundo. Muitas vezes, a ficção parece ser bem mais interessante do que 

a vida real, afinal, nos desenhos animados, nos quadrinhos e nos filmes há 

muita gente com poderes físicos especiais. Nesta determinada fase da vida, a 

criança realmente acredita que os super-heróis e os poderes de ficção existem. 

Isso só será deixado de lado à medida que ela for crescendo e percebendo que 

a realidade é diferente.  

A identificação com super-heróis é muito comum, o poder de herói dá à 

criança a coragem para lutar contra as dificuldades internas e externas. 

Segundo Chevalier (1999, p. 489), “o herói simboliza o elã evolutivo, a situação 

conflitante da psique humana agitada pelo combate contra os monstros da 
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perversão”. O psicanalista C. G. Jung identificara o herói com o poder do 

espírito. A primeira vitória do herói é a que ele conquista sobre si mesmo. 

 Assim, observa-se que os alunos, em suas brincadeiras, manifestam 

preferências por super-heróis e que, frequentemente, levam histórias sobre os 

super-heróis nas brincadeiras do recreio, do parquinho, dos cantos de brincar; 

e até na rodinha o assunto está presente. Ao trabalhar com o conhecimento 

matemático nas atividades permanentes diárias e semanais, pensou-se em 

desenvolver este projeto do álbum de figurinhas dos super-heróis. São 

elementos culturais trazidos de casa ou aprendidos com os colegas de classe, 

os quais estimulam o gosto pelos heróis dos quadrinhos. Hoje em dia, os 

alunos desconhecem a origem da aparência que se conhece deles, que é o 

gibi; conhecem, porém, o registro visual do que lhes é dado: as imagens da 

televisão, em desenhos e filmes. 

 Entre os objetivos do projeto estão: identificar os nomes dos super-

heróis e suas principais características; identificar semelhanças e diferenças 

entre os personagens; distinguir a realidade da fantasia; realizar entrevista com 

um conhecedor de super-heróis; reconhecer os numerais para identificar as 

figurinhas; localizar os numerais na tabela numérica coletiva; marcar os 

numerais das figurinhas coladas no álbum na tabela numérica individual; e 

desenvolver as habilidades de observar, comparar e classificar. 

 O projeto se desenvolveu em 11 etapas:  

 A 1ª etapa consistiu em apresentar na roda de conversa figuras de 

super-heróis permitindo que os alunos relatassem os que já conheciam 

e qual é o seu preferido, que conversassem sobre o que é um super-

herói, o que ele faz, de onde ele veio, se ele defende alguém, que tipo 

de roupa ele usa, por que ele é um super-herói, e se ele existe de 

verdade; em seguida produzir coletivamente  uma lista  dos super-heróis 

preferidos pela turma.  

 A 2ª etapa foi registrar, por meio de desenhos, o seu super-herói 

preferido; nesta etapa foram transcritas as informações características 

específicas de cada personagem escolhido.  

 Na 3ª etapa, foram apresentados livros e revistas de super-heróis 

diversos para exploração e identificação da turma.  
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 A 4ª etapa se materializou pela organização de um roteiro para 

entrevistar o filho de uma professora da escola, que era um conhecedor 

dos super-heróis e colecionador de álbum de figurinhas.  

 A 5ª etapa foi realizar entrevista com o convidado e registrar as 

informações através de texto coletivo no chamado “diário de bordo”19.  

 Na 6ª etapa, assistiram ao desenho da origem do homem aranha e a 

alguns trechos selecionados dos desenhos do Super-homem, Mulher-

maravilha, Incrível Hulk, Batman, Capitão Marwel, Wolverine.  

 A 7ª etapa realizou-se numa pesquisa em casa. Consistiu em pedir que 

os pais de cada aluno fizessem um desenho do super-herói de que eles 

mais gostavam quando eram crianças. As crianças expuseram as 

pesquisas pela sala e apresentaram-nas, fazendo uma comparação dos 

super-heróis.  

 A 8ª etapa foi apresentar um álbum de figurinhas aos alunos, permitindo 

a observação e exploração desse album. Foi solicitado que eles 

realizassem comentários sobre o álbum, levantando-se alguns 

questionamentos para incitar a participação dos alunos: 

“- E se fizermos um álbum de figurinhas dos super-heróis para nossa 

turma? 

- Como poderemos organizar nosso álbum? 

- Podemos fazer um álbum sozinhos ou em duplas? 

- Quantas figurinhas precisamos ter para fazer um álbum? 

- Em que momento receberemos as figurinhas para colarmos no 

álbum? E quantas? 

- O que faremos com as figurinhas repetidas? 

- Como podemos saber qual figurinha já foi colada no álbum?” 

 

 

 

 

 

                                                           
19 O diário de bordo é uma espécie de diário da turma, onde são registradas as atividades 

cotidianas que são realizadas em sala. 
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Nesse encaminhamento foi explicado que cada figurinha tinha um 

número e que as folhas do álbum também continham os números - onde 

deveriam ser coladas as figurinhas com seus respectivos números -, que se 

podia acompanhar a coleção, marcando o número já colado bem como que se 

podia usar uma tabela numérica para acompanhar e marcar as figurinhas que 

já foram coladas para, assim, saber se havia figurinhas repetidas para serem 

trocadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁLBUM DE FIGURINHAS 

 
SUPER-HERÓIS 

 
NOME________________________ 

 

 
 

TURMA  PRÉ 
2012  

Figura 16: capa do álbum 

Fonte: planejamento da professora 
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 A 9ª etapa consistiu em apresentar o álbum com algumas características 

descritas dos personagens e algumas figurinhas a serem coladas 

coletivamente para o reconhecimento desses personagens pelos alunos, 

juntamente com a tabela numérica, marcando os números colados, 

apresentando também os envelopes com os nomes dos alunos, os quais 

eles utilizavam para guardar suas figurinhas.  

 Durante a 10ª etapa, foi planejado como seriam entregues as figurinhas, 

quantas e em que momento elas seriam coladas no álbum.  

 A 11ª etapa efetuou-se pela finalização do projeto com a conclusão do 

álbum que seria exposto na feira de conhecimento da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 
 

28 29 30 31 32 
 

    

Figura 17: tabela numérica 

TABELA NUMÉRICA É PARA VOCÊ MARCAR OS NÚMEROS  DAS  
FIGURINHAS QUE JÁ FORAM COLADAS NO ÁLBUM 

Fonte: planejamento da professora da turma 
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 A avaliação realizou-se pela observação da participação dos alunos na 

realização das atividades propostas, como na entrevista, no reconhecimento 

dos numerais nas figurinhas e no álbum, a localização e marcação dos 

numerais na tabela numérica e no álbum, o desenvolvimento das habilidades 

de observar, comparar e classificar. Analisou-se, também, se tinham 

conseguido identificar os nomes dos super-heróis e suas principais 

características, as semelhanças e diferenças entre os personagens bem como 

a diferença entre a realidade e a fantasia. 

 O que se pode notar, pelos desenhos das crianças, é que elas 

possuem uma preferência pelos personagens do seu gênero, e imitam os 

desenhos dos personagens escolhidos pelos colegas. É comum quererem 

fazer igual ao do colega do lado, falando ao mesmo tempo em que desenham, 

HOMEM ARANHA 

1 

   SUPER HOMEM 

  

5 

 

HULK 

 

10 

BATMAN E 

CORINGA 

 
15 

MULHER GATO 

 

32 

MENINAS SUPER 

PODEROSAS 

29 

MULHER 
MARAVILHA 

 
 

26 

WOLVERINE 

 

18 

Figura 18: modelo de figurinhas 

Fonte: planejamento da professora 
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conversando com colegas, com a professora ou com quem estiver por perto. 

Sempre querem mostrar o desenho ou tentar agradar a alguém (a professora 

deles ou a professora que os visita de vez em quando – neste caso, a 

pesquisadora).   

 

5.4.3 Desenhos dos super-heróis das crianças 

  

 Abaixo seguem os desenhos das crianças, nos quais se podem notar 

as características exploradas à luz dos teóricos estudados, em especial, Rhoda 

Kellog. O aspecto característico das Figuras Humanas e de todas as suas 

obras figurativas posteriores se devem ao modo como a criança combina os 

Rabiscos e os Diagramas. Ao fazer a primeira Figura Humana, ela une um 

Agregado de rosto com as partes do corpo que formam um Mandala 

modificado. As partes do corpo que geralmente acompanham o Agregado se 

detectam como os Rabiscos Básicos (fig. 19) abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Na imagem abaixo (fig. 20), percebe-se a presença do Diagrama oval, 

que, em alguns momentos, apresenta Agregados de rosto com traços 

separados. Na figura azul da direita há dois riscos fechados em sua base, 

como se fosse um triângulo, representando as pernas, saindo da cabeça, em 

forma de raios. Os riscos na parte superior da figura reforçam o seu aspecto 

Mandaloide, e podem representar a coroa da heroína retratada. Em outros 

rabiscos, percebemos as tentativas da criança de representar a cabeça da 

figura a partir de círculos imperfeitos ou cortados.  

 

 

Figura 19  

RABISCOS BÁSICOS: 
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Figura 20 - desenho 

 

 

 Na figura 21, abaixo, vemos a representação da Figura Humana feita 

pelo aluno a partir de formas mandaloides bem identificáveis (figura à esquerda 

da folha), com Agregados de bolinhas dentro do círculo e com riscos repetidos 

saindo do círculo, remetendo à forma de Sol. A outra figura central do trabalho 

chega mais próximo à Figura Humana, com linhas identificando o corpo e 

riscos paralelos contínuos representando as pernas e pés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - desenho 
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O desenho de V. (fig. 22) mostra o momento transitório entre o 

desenho de Sol e o aparecimento da Figura Humana parcial, propriamente dita, 

que segundo Kellogg, são Diagramas ovais que se convertem em Agregados. 

Os traços na parte superior da cabeça dão à figura um equilíbrio de Mandala e 

resquícios de Radiais. Percebe-se o uso dos Agregados de rosto, no qual a 

criança usou elementos visuais que representam os olhos e boca com dentes, 

por exemplo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 
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Como se pode ver na figura 23, a aluna demonstra estar 

desenvolvendo a habilidade de desenhar com maiores detalhes, preocupando-

se com cabelo e vestimenta/cauda da personagem. Aos poucos, vão 

aparecendo adereços sociais já aprendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas figuras 24 e 25 - desenhos da mesma criança - demonstra-

se uma utilização de mais características socializadoras que nas dos demais 

colegas. Na primeira, tem-se a presença de características femininas (rabo-de-

cavalo e o vestido), assim como asas para caracterizar a heroína. A segunda 

imagem, de outra atividade, demonstra uma riqueza de detalhes com relação 

às características femininas aprendidas: cabelo comprido, roupas, sapatos e 

adereços. Nota-se a preocupação em colocar o chão no segundo desenho, em 

contraposição ao primeiro, no qual não havia necessidade, já que se tratava de 

uma heroína alada.  

Figura 23 - desenho 
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Figura 24 - desenho 

Figura 25 
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 É importante lembrar que estes desenhos foram feitos por crianças da 

mesma faixa etária, porém, com desenvolvimentos cognitivos muito variados. É 

questionada então, a classificação etapista/dos estágios, apregoada por muitos 

autores, tendo em vista que cada sujeito desenvolve seus potenciais imagético-

conceituais a partir do meio sociocultural em que vive, com acesso ou não à 

cultura, ou seja, pelo que lhe é “ensinado” de alguma forma, mesmo que não 

haja a intenção de transmissão de ideias. Cabe aqui observar que a professora 

em questão nada fez para orientar as crianças a desenvolverem os seus 

traços. A única intervenção gráfica percebida ocorreu no momento do desenho 

de figuras de palitinho no quadro para exemplificar o que os alunos deveriam 

fazer e, como modelos, foram apresentados os super-heróis das figurinhas. 

Constata-se, a partir desses estudos com alguns desenhos 

selecionados, a confirmação do que nos é dito por alguns teóricos: os 

desenhos das crianças partem das mesmas formas, independentemente da 

cultura. O ato de desenhar é, então, intrínseco ao homem, mas o que vai fazer 

que a criança siga aperfeiçoando seus traços e ampliando sua bagagem é o 

contato com os pares, pais/família/escola/mídia, os quais exercem uma 

influência clara e indiscutível nos traços infantis, carregando características 

aprendidas no meio social.  

O que se pode questionar, no entanto, é a qualidade com que é feito 

esse aprendizado e que modelos estão sendo transmitidos às crianças. Deve 

ser levado em consideração que a Arte - como qualquer outra disciplina - se 

aprende e é um direito de quem vai à escola. Este ensino deve favorecer a 

participação social do aluno, proporcionando a reflexão e o conhecimento 

sobre o mundo através da arte, isto é, mediante trocas simbólicas promovidas 

pelo contato com poéticas de compromissadas com a difusão de 

conhecimentos elaborados, em contraposição aos "estereótipos vazios de 

significado e valor artístico e estético" com que o aluno se depara nos diversos 

contextos em que vive, inclusive na escola.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 A presente pesquisa buscou discutir de que forma o desenvolvimento 

do desenho infantil pode favorecer a formação cognitiva, social, afetiva, do 

pensamento abstrato da criança.  

Partiu-se da hipótese de algo percebido no contexto escolar, mas 

necessitava-se de subsídios para confirmar certas questões concernentes à 

escola e para aprofundar os conhecimentos teóricos sobre o assunto a fim de 

tirar algumas conclusões e, claro, incitar novos questionamentos, pois nenhum 

estudo pode ser apresentado como hermético, quando chega ao fim. 

 Para uma contextualização histórica do objeto de estudo, foi realizada 

uma pesquisa histórica, para tentar compreender a origem do preconceito 

atribuído à área de Artes no Brasil, o qual ainda é muito forte no meio 

educacional, cultural e social.  

 Percebeu-se que, realmente, a realidade nas escolas observadas 

(nesta pesquisa e durante a experiência profissional da autora) confirma o que 

foi questionado no início da pesquisa: a formação das professoras, no que diz 

respeito à função do desenho e da arte como um todo, deixa muito a desejar. 

Usam-se ainda muito os modelos estereotipados em sala de aula, 

especialmente com a Educação Infantil, os quais as crianças tentam imitar, 

muitas vezes sem sucesso, pois não possuem o substrato cognitivo/motor para 

tal. 

 A aula de Arte ainda é vista como “a aula da bagunça”, e atividades em 

que as crianças geralmente se sujam (com tintas, colas coloridas...) são 

delegadas para essas aulas. As professoras, em sua quase totalidade, deixam 

de realizar atividades mais criativas com seus alunos pela opção de não terem 

o trabalho de limpar a bagunça depois. Chega-se ao cúmulo de se confundir o 

trabalho interdisciplinar, quando se ouve: “trabalhamos os conteúdos 

importantes em sala, e o trabalho artístico, que pode ser usado para 

contextualização/fixação do aprendizado e outras matérias pela criança, é 

delegado à aula de Arte”; esta, na concepção de muitas professoras, não 

possui conteúdos/habilidades/competências específicas para serem 

trabalhadas.  
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 Os professores e pais precisam ter em mente que as garatujas iniciais 

das crianças são umas das coisas mais importantes que podem existir no 

crescimento e desenvolvimento delas. Elas devem ser respeitadas e 

incentivadas, mas nunca criticado de maneira que a criança ache que seu 

trabalho é “feio” ou sem importância. Os adultos precisam prestar atenção ao 

falar sobre o trabalho dos pequenos para que não seja feita um espécie de 

“projeção” de seus sentimentos; estes podem ter sido provocados por críticas 

de quando eram pequenos, o que é muito comum. Porém, tal procedimento 

não significa transformar os rabiscos em fetiches, como se fossem perfeitos e 

não pudessem ser ensinadas formas novas e mais elaboradas de expressão.  

 Vimos que as concepções de desenho, de seu significado e de sua 

importância variam de acordo com a época, momento político e descobertas 

em outros campos, como no da psicologia, da medicina, da antropologia etc.  

 De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), entende-se por ensino da 

Arte não apenas a transmissão de conteúdos, nem tampouco a arte como livre 

expressão. É, também, o desenvolvimento artístico de formas complexas de 

aprendizagem com a mediação do professor por meio da interação com 

imagens, procedimentos e valores construídos socialmente e acumulados 

historicamente.  

 Cabe ao professor, então, ter percepção da importância de um 

planejamento estruturado que possa proporcionar desafios adequados à idade 

da criança. O uso de atividades repetitivas e sem desafios acaba causando 

desestímulo na busca de novas formas de representação gráfica, fazendo que 

a criança desista logo do que está fazendo. O professor precisa estar atento ao 

que ela já consegue fazer e ao que ela já está apta a aprender, tendo em vista 

a zona de desenvolvimento potencial para que o ensino seja o propulsor do 

desenvolvimento das suas capacidades representacionais. É comum que, em 

determinado momento, a criança diga que não sabe desenhar isto ou aquilo, 

afirmando que não é capaz. Ao educador cabe, mais uma vez, a tarefa de 

compreender o motivo pelo qual está acontecendo esse bloqueio ou relutância, 

bem como que esta etapa faz parte do processo; cabe a ele incentivar sempre 

e estimular para novas descobertas, mas respeitando o tempo de cada criança.  

 Nesse sentido, buscou-se abarcar subsídios que contribuíssem para a 

elaboração de propostas pedagógicas que visam valorizar o desenvolvimento 
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do desenho infantil de uma maneira que seja dada a devida importância e 

atenção a esta área que tanto pode colaborar no desenvolvimento do ser 

humano desde sua tenra idade. Somente a partir de um ensino adequado é 

que pode haver aprendizado e, em consequência, o tão almejado 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores com qualidade. Esta 

proposta, se bem trabalhada, pode desenvolver nos indivíduos melhor 

capacidade de pensamento abstrato, de imaginação, de potencial poético e 

estético, resultando em pessoas mais críticas e seguras de si e de seu papel 

no mundo. 

 

  

  

  



   114 

 

REFERÊNCIAS 
 

ANNING, Ângela; RING, Kathy. Os significados dos desenhos de crianças. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 
AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. 3. ed., São Paulo: 
Melhoramentos, 1958. 
 
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no Ensino da Arte – anos oitenta e novos 
tempos. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
 
______. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1995. 
 
______. Teoria e prática da Educação Artística. 4. ed. Ed. Cultrix: São Paulo, 
1988. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 
 
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sári. Investigação Qualitativa em Educação. Porto: 
Porto Editora, 1994. 
 
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. Das Letras. 1992. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. 2. ed. Brasília: DP&A, 2000. v. 6. 
 
______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. v. 1, 2 e 3. 
 
______. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: nº 
9394/96. Brasília: 1996. 
 
 
CALEFFE; MOREIRA, Erivelto. Metodologia de pesquisa para o professor. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2006. 
 
CAVALCANTI, Carlos. O predomínio do academicismo neoclássico. In: 
PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Rio de janeiro: 
Civilização Brasileira, 1969. 
 
CHEVALIER, Jean; GEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos: mitos, 
sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. 13. ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1999. 
 
CHIARELLI, Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos Editorial, 
1999. 
 
COELHO, Wilma de Nazaré Baía; SILVA, Rosângela Maria de Nazaré Barbosa 
e. Escola e a cultura escolar: é possível controlar as diferenças no/pelo 



   115 

 

currículo?, 2011.  Disponível em: 
http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/c
omunicacoesRelatos/0471.pdf. Acesso em: dez. 2012. 
 
CRUZ NETO, Otávio. O trabalho campo como descoberta e criação. Cap. III. 
In: MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 51-66. 
 
DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa. São Paulo: Cortez, 1988. 
 
DERDYK, Edith. Formas de Pensar o Desenho: o desenvolvimento do grafismo 
infantil.  São Paulo: Editora Scipione, 2003. 
 
FERREIRA, Sueli. Imaginação e linguagem no desenho da criança. Campinas: 
Papirus, 1998. 
 
FORQUIN, J. Claude. Escola e Cultura: a sociologia do conhecimento escolar. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 
 
FRANCO, Adriana de Fátima. “Então podemos tentar a superação do fracasso 
escolar?”– a gestão da educação pela humanização. Caderno de Pesquisa: 
Pensamento educacional, (ISSN 2175-2613), vol. 4, n. 7, p. 251-263, jan/jun 
2009. Disponível em: 
http://www.utp.br/Cadernos_de_Pesquisa/pdfs/cad_pesq7/14_entao_podemos
_cp7.pdf. Acesso em: dez. 2009. 
 
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. O Pensamento de Vygotsky e Bakhtin 
no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1994.  
 
GARATUJA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século 
XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1999. 
 
GARDNER, Howard. Arte, Mente e Cérebro. Porto Alegre: Artmed, 1999. Cap. 
12. 
 
GRAMSCI, Antonio. Cartas do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 
 
HUME, Helen D. A survival kit for elementary/middle school art teacher. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2000.  
 
IAVELBERG, Rosa. O desenho cultivado da criança: prática e formação de 
educadores. 2. ed. rev. Porto Alegre: Zouk, 2008. 
 
JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto historiográfico. Revista 
Brasileira de História da Educação, São Paulo, nº11, pp. 9-44, 2001. 
 
KELLOGG, Rhoda. Analysing children’s art. California: Mayfield Publishing, 
1969. 



   116 

 

 
______. Analisis de la expresión plastica del preescolar. Madrid: Cincel-
Kapelusz, 1979. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Anotações sobre a questão pedagógico-didática e a 
política da educação. In: Anais da III Conferência Brasileira de Educação. 
Niterói, 1984. 
 
LIMA, Elvira Souza. Entrevista: A antropóloga e pesquisadora avalia a 
importância do desenho no desenvolvimento infantil. Revista Direcional 
Educador. São Paulo, ano 5, edição n. 51, p. 6-9, 2009. 
 
LOWENFELD, Viktor. A criança e sua arte. São Paulo: Mestre Jou, 1954. 
 
______. Creative and Mental Growth. 3. Ed. New York, The Macmillan 
Company, 1957. 
 
______, BRITTAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da Capacidade Criadora. 
São Paulo: Mestre Jou, 1970. Cap. 2. 
 
LUQUET, George-Henri. O desenho infantil. Barcelona, Porto Civilização, 1969. 
 
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria Terezinha 
Telles. Didática do Ensino da Arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e 
conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 
 
MÈREDIEU, Florence de. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 1979.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do 
educador. São Paulo: Loyola, 1984. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 
2007. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 
1978. 
 
PILLAR. Analice Dutra. Desenho & escrita como sistemas de representação. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
 
PROJETO PEDAGÓGICO. Escola municipal Walter Hoerner: educação infantil 
e ensino fundamental. Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba, 2007. 
 



   117 

 

REBOUÇAS, André. Generalização do ensino do desenho. O Novo Mundo, 
nov. 1878, p. 246.  In: BARBOSA, Ana Mae.  Arte-Educação no Brasil:  
das origens ao modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
 
RODARI, Gianni. O homem da orelha verde. In: TONUCCI, Francesco. Com 
olhos de criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p.13. 
 
SAUNDERS, Robert. Teaching Though Art. New York, American Books 
Company, 1970. 
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. São 
Paulo: Cortez, 1991. 
 
______. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre educação e política. São Paulo: Cortez, 1983.  
 
SESI. Colégio SESI ensino médio: nossa proposta pedagógica. Curitiba: 
SESI/PR, 2010.120 p. 
 
SILVA, Silvia Maria Cintra da. A constituição social do desenho da criança. 
Campinas: Mercado das Letras, 2002. 
 
SIRGADO. P. A. O social e o cultural na obra de Vygotski. Educação e 
Sociedade, Campinas: Cedes, n. 71, p. 45-78, 2000. 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese da história da cultura brasileira. Rio de  
Janeiro: Civilização brasileira: 1972. 
 
SOUSA, Maria Antônia de. Prática pedagógica: conceito, características e 
inquietações. Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe29QAL/artigo-praticas-pedagogicas# 
Acesso em: nov. 2012. 
 
TONUCCI, Francesco. Com olhos de criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997.  
 
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ. Normas técnicas: elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmico-científicos. 3. ed. Curitiba: UTP, 2012. 
 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de didática. 
Campinas: Papirus, 1989.  
  
VIANNA, Maria Letícia Rauen. Desenhando com todos os lados do cérebro: 
possibilidades para transformação das imagens escolares. Curitiba: Ibpex, 
2010.  
 
______. Dicionário das idéias recebidas sobre os desenhos recebidos. [s.n.]: 
Curitiba, 1999. 
 



   118 

 

VIGOTSKI, Lev Semenovich. Imaginação e criação na infância: ensaio 
psicológico: livro para professores. São Paulo: Ática, 2009.  
 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Psicologia da Arte. Barcelona: Barral, 1972. 
 
WALLON, Henry; LURÇAT, Liliane. El dibujo del personaje por el niño: sus 
etapas y cambios. Buenos Aires: Proteo, 1968. 
 
WILSON, Brent. Mudando conceitos da criação artística: 500 anos de arte-
educação para crianças. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/Educação 
contemporânea: consonâncias internacionais. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008. p. 
81-97. 
 
WILSON, Brent; WILSON, Marjorie. Uma visão iconoclasta das fontes de 
imagem nos desenhos de crianças. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte-
Educação: leitura no subsolo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 59-77. 
 
 
 



   119 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 

FERREIRA, Sueli. Figuração e imaginação: um estudo da constituição social 
do desenho infantil. 1996. 157 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual da Campinas, Campinas, 
1996. 
  
SILVA, Silvia Maria Cintra. Condições Sociais da Constituição do Desenho 
Infantil. 1993. 163 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993. 
 
LA PASTINA, Camilla Carpanezzi. As imagens do cotidiano em diálogo com o 
desenho infantil: um estudo com crianças de 8 a 10 anos em uma escola 
urbana e uma escola rural. 2008, pp. 1-94. Dissertação (Mestrado em Artes 
Visuais) – Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2008. 
  



   120 

 

APÊNDICE I - ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO  

 Sala:   

 Data: 

 Horário: 

 Escola: 

 Professora presente:  

 Tema da atividade:  

 Tempo para desenvolver a atividade:  

 

 

 Quanto à professora:  

 apresenta modelos? 

 ajuda os alunos? 

 ensina como fazer? 

 executa a atividade pela criança? 

 elogia?... Como?... gestos, comportamentos, críticas? 

 permite intercâmbio entre as crianças? 

 permite que as crianças andem pela sala? 

 [interfere na escolha do material? ]    

 

 Quanto aos materiais disponibilizados: 

 professor interfere na escolha do material?     

 crianças podem usar outro material? 

 há uma variedade de materiais e suportes necessários ao fazer 

artístico?  

 as crianças têm consciência dos cuidados com os materiais?  

 as crianças têm autonomia para usar e escolher o material que irão 

utilizar?  
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APÊNDICE II: QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS   

 

Nome: 

Formação: 

Idade: 

Tempo de profissão: 

Tempo de casa: 

Local (locais) de trabalho: 

Por que escolheu a profissão? 

Quais as dificuldades da profissão? 

Quais os pontos positivos da profissão? 

Faixa etária com que trabalha: 

Número de alunos na sala observada (destes, quantos meninos e quantas 

meninas?): 

Nível da média de escolaridade dos pais: 

Poder aquisitivo das famílias dos alunos: 

Você acha que a sua formação foi a ideal pra atuar em sala de aula? Se não, o 

que você acha que faltou? 

Você estudou o desenho em algum momento durante sua formação 

acadêmica? Se sim, por quanto tempo? 

Você estudou História da Arte? 

Qual sua concepção de desenho e sua utilidade na escola? Para que serve? 

Os alunos têm aulas de Artes com outra professora formada na área? 

Qual a frequência com que aparecem atividades com desenho nas suas aulas? 

Coincide com o planejamento? 

Como é trabalhado o desenho em sala?  

São apresentados modelos para as crianças? 

Há um preestabelecimento dos materiais a serem utilizados? 
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As crianças podem observar o trabalho dos colegas? Podem andar pela sala 

enquanto executam a atividade? 

Você as ajuda nos desenhos? 

Você as ensina a desenhar? Como? 

Elas desenham o que querem ou há um direcionamento? 

É utilizado o desenho livre em algum momento? Com que frequência? 

Você elogia os desenhos e os avanços dos alunos? 

Você critica os desenhos "sem pé nem cabeça", como a falta de chão, por 

exemplo? 

Elas têm que, obrigatoriamente, colorir todos os desenhos? 

Ao colorir, elas podem usar as cores que quiserem ou precisam ser fiéis ao 

real? 

Você mudaria alguma coisa em sua prática pedagógica? 

Para você, qual a relação entre arte e desenho? 

Você gosta de Arte? Cite algum ou alguns artistas de que se lembre. 

 

MUITO OBRIGADA!!! 

 

 

 

 

 


