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RESUMO 
 
 

A pesquisa apresentada tem como objetivo compreender como ocorre a evolução do 
desenho infantil e suas contribuições para o desenvolvimento global da criança, bem 
como realizar um levantamento bibliográfico, para melhor conhecimento do tema; 
coletar desenhos de crianças do município de Londrina dos CMEIs (Centros 
Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) e analisá-los 
de acordo com a teoria apresentada. Utilizamos como base para esse trabalho a 
pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo com analise documental. Para tal, 
coletamos uma amostragem de 2084 desenhos produzidos pelas crianças ao final 
do ano letivo de 2011, sob a proposta de Autorretrato e Desenho Livre. Este material 
foi coletado dos CMEIs e CEIs municipais e filantrópicos do município de Londrina, 
referente ao projeto Nascidos para Brincar. Enfatizamos neste trabalho que o 
desenho produzido pelas crianças não deve ser utilizado para preencher o tempo 
ócio. Trazem informações importantes, retratam níveis distintos, onde uma mesma 
turma de crianças da mesma idade podem apresentar suas diferenças. O olhar 
atento do professor permite planejar intervenções que estimulem o reconhecimento 
corporal da criança, como também perceber como está ocorrendo à aprendizagem. 
Assim, a valorização do desenho deve ser vista como instrumento de 
desenvolvimento global da criança, fonte de aprendizado e conquistas cujo professor 
tem um papel importante na estimulação e interação da criança. 
 
Palavras-chave: Desenho infantil. Criança. Desenvolvimento. Aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Mostrei o meu desenho as pessoas grandes e perguntei se meu 
desenho lhes dava medo. Responderam-me: “Por que é que um 
chapéu daria medo?”. 
 

 

[...] Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma 
jibóia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jibóia, a fim 
de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. 

 
[...] Elas tem sempre a necessidade de explicações detalhadas.[...] 
aconselharam-me a deixar de lado meus desenhos de jibóias abertas 
ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à 
matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, 
uma promissora carreira de pintor. (SAINT-EXUPÉRY, 2003, p.7-8). 

 

Muitas vezes não entendemos o que as crianças querem nos 

mostrar com seus desenhos e, acabamos por não dar a devida atenção, deixando 

passar detalhes que estão carregados de significados. 

A criança, desde o nascimento, se relaciona com o mundo a sua 

volta, e a medida que vai crescendo busca se comunicar e interagir com o meio 

onde esta inserido, expressa-se das mais variadas formas. Sendo uma destas o 

desenho. Desenhando sente prazer, exercendo sua força sobre o papel com traços 

a priori involuntários, mas não menos significativos. Esses movimentos vão sendo 

aprimorados e, consequentemente os desenhos também evoluem.  

Em nossa vida cotidiana vamos atribuindo novos conhecimentos por 

meio da interação, passando assim, por várias etapas, buscando melhorar 

continuamente. O mesmo ocorre com o grafismo infantil, a criança não nasce um 

desenhista nato, seus desenhos passam por etapas as quais vão aprimorando. À 

medida que evolui seus traços gráficos em concomitância constrói em seu 
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pensamento a imagem psíquica daquilo que esta a sua volta. Para tanto, a criança 

não desenha aquilo que vê de determinado objeto e sim o que percebe a respeito 

dele. 

A criança se interessa por aquilo que produz, sente prazer, e 

posteriormente reconhece seus feitos, mas para isso é indispensável que seja 

estimulada, seja por seus pais ou professores.  Levando em consideração que a 

criança da Educação Infantil de 1 a 6 anos passa mais tempo dentro de uma 

Instituição de Ensino, cabe ao professor buscar reconhecer que desenhar não pode 

ser visto como mero passatempo infantil e sim como um instrumento que fortalece o 

ensino e aprendizagem além de favorecer o desenvolvimento global da criança.  

É indispensável que os professores tenham conhecimento a cerca 

do desenho infantil, para que este seja mais um instrumento ao qual trará benefício 

em seu trabalho pedagógico, proporcionando melhor qualidade e significância na 

construção do aprendizado infantil.  

O que nos desperta interesse pelo desenho infantil é a preocupação 

referente ao professor muitas vezes não reconhecer essa produção das crianças em 

suas particularidades, assim sendo, nosso problema de pesquisa é Qual a 

contribuição do desenho para o desenvolvimento infantil na faixa etária de 1 a 6 

anos? 

 

Objetivos 

 

Para tentarmos responder a este problema elencamos como objetivo 

geral: 

 Compreender como ocorre a evolução do desenho infantil e 

suas contribuições para o desenvolvimento global da criança. 

 

E como objetivos específicos: 

 

 Realizar um levantamento bibliográfico, para melhor 

conhecimento do tema. 

 Coletar desenhos de crianças de Centros de Educação Infantil 

municipais (CMEIs) e filantrópicos (CEIs) do município de Londrina. 
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 Analisar os desenhos coletados de acordo com a teoria 

apresentada. 

 

Para buscarmos resposta ao nosso problema e com o intuito de 

cumprir com nossos objetivos adentraremos nesta busca em prol a conhecer e a 

compreender essa importância de construir um novo olhar ao desenho infantil, 

realizando uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa com análise 

documental, ou seja, análise dos desenhos coletados dos Centros de Educação 

Infantil Municipais (CMEIs) e filantrópicos (CEIs) do município de Londrina, tendo 

como base autores que se interessam e estudam sobre este assunto, bem como 

defendem o desenho e seus níveis evolutivos como forma de contribuir com 

desenvolvimento global do indivíduo.  

 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
 
Local 

 

O material foi coletado dos Centros de Educação Infantil Municipais 

(CMEIs) e filantrópicos (CEIs) do município de Londrina. Assim, participaram deste 

estudo 55 CEIs e 13 CMEIs.  

 

Participantes 

 

Participaram deste projeto crianças matriculadas na Educação 

Infantil – EI1 a EI6 – com idade de 1 a 6 anos. Para isso coletamos uma 

amostragem de 2084 desenhos que foram produzidos pelas crianças ao final do ano 

letivo de 2011, sob a proposta de Autorretrato e desenho livre. 

 

Procedimentos 

 

Este trabalho foi pautado em pesquisa bibliográfica que contribuirá 

para a construção teórica referente ao tema abordado. O cunho da pesquisa é de 

caráter qualitativo,  
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[...] “a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 
pesquisador com a situação que está sendo investigada”. [...] “o 
material obtido nestas pesquisas é rico em descrições de pessoas, 
situações, acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de 
depoimentos, fotografias, desenhos e extrato de vários tipos de 
documentos”. (LUDKE ; ANDRÉ, 1986, p.11-12). 

 

A presente pesquisa se completou com análise dos dados obtidos, 

por meio de análise documental que de acordo com os autores citados acima, 

considera-se documento [...] “quaisquer materiais que possam ser usados como 

fonte de informação sobre o comportamento humano” (PHILLIPS apud LUDKE ; 

ANDRÉ, p.38), sendo, portanto uma fonte poderosa onde podem ser retiradas 

informações que darão ênfase a pesquisa.  Essa análise documental foi referente às 

produções gráficas, ou seja, os desenhos de crianças, com o intuito de atingir os 

objetivos propostos e em concomitância responder o nosso problema. 

 

A análise de dados implica em um primeiro momento a organização 
de todo o material, dividindo em partes, relacionando essas partes e 
procurando identificar nele padrões relevantes. [...] analisar os dados 
qualitativos significa “trabalhar” todo material obtido durante a 
pesquisa. (LUDKE ; ANDRÉ, 1968, p.45). 

 

Os dados obtidos nos ajudaram na realização da análise, 

enriquecendo assim, nosso trabalho, podendo inclusive dar condições para outras 

possíveis pesquisas. 

 

Instrumento 

 

Os instrumentos utilizados foram os desenhos referentes ao Projeto 

Nascidos para Brincar1, onde coletamos uma amostragem de 2084 desenhos de 

crianças matriculadas na Educação Infantil – EI1 a EI6 – dos Centros de Educação 

                                                 
1 O Projeto de formação continuada Nascidos para Brincar é um projeto realizado pela profa 

Cleide Vitor Mussini Batista junto aos professores da Educação Infantil do Município de 
Londrina. Também, ele é oriundo do projeto de Extensão Estimulação das habilidades 
metalinguisticas e uma proposta de prevenção pedagógica e psicomotora, bem como 
vinculado ao Projeto de Extensão Tempos de Brincar: a infância como um espaço de 
vivências lúdicas e de aprendizagens e ao Projeto de Pesquisa Nascidos para Brincar: a 
apropriação de significados dos professores sobre a importância do brincar na constituição 
do sujeito cognoscitivo e psíquico das crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. 
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Infantil municipais e filantrópicos de Londrina. Como dissemos anteriormente, estes 

desenhos foram produzidos pelas crianças ao final do ano letivo de 2011, sob a 

proposta de Autorretrato e desenho livre. 

 

Organização do trabalho  

 

Visando atender nossos objetivos organizamos esse trabalho nos 

seguintes capítulos. 

No Capítulo 1 abordamos sobre o desenho infantil, com um breve 

histórico sobre o interesse pelo mesmo. Relataremos sobre a relação da criança 

com o desenho e, em seguida, trabalharemos os níveis de desenho de acordo com 

os estudos de Luquet. 

No Capitulo 2 descrevemos sobre a construção da imagem corporal 

pela criança e suas relações com a produção gráfica. Elencaremos a contribuição do 

desenho para o desenvolvimento infantil e, retrataremos também, a questão da 

importância do professor reconhecer e criar possibilidades de desenvolvimento por 

meio deste instrumento. 

No Capitulo 3 analisamos os dados coletados referentes aos 2084 

desenhos de crianças matriculadas na Educação Infantil – EI1 a EI6 – dos Centros 

municipais e filantrópicos de Londrina, produzidos no final do ano letivo de 2011, sob 

a proposta de Autorretrato e Desenho Livre, buscando entrelaçar os dados obtidos e 

a teoria, visando o enriquecimento do trabalho. 

E, por fim, nas Considerações Finais elucidamos a importância do 

desenho para a aquisição do conhecimento bem como a importância do professor 

enxergar o desenho infantil com olhos de criança, respeitando essas produções, e 

melhorando a relação de processo ensino aprendizagem, contribuindo não só com o 

desenvolvimento global de seus alunos como também o próprio fazer pedagógico. 
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2 DESENHO INFANTIL 

 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DO INTERESSE PELO DESENHO INFANTIL 

 

 

O interesse pelo desenho infantil teve origem nos fins do século XIX, 

mas com pesquisas relacionadas à psicologia experimental. Esses estudos de 

acordo com Mèredieu (1974, p.2) [...] “diversificavam-se rapidamente, e diferentes 

disciplinas como a psicologia, a pedagogia, a sociologia e a estética se beneficiaram 

com essa contribuição”. Em seguida a influência do pensamento de Rousseau no 

âmbito da pedagogia leva a diferentes etapas no desenvolvimento gráfico da 

criança. 

Em 1926 o desenho é inserido no tratamento psicanalítico. Também 

se buscou estabelecer ligações entre o estilo do desenho infantil com os quadros 

dos mestres (artistas da época).  

Posteriormente, o desenho se beneficia da psicologia infantil da obra 

de Piaget, progredindo em relação a descobrir a expressão infantil e continua sendo 

trabalhado no âmbito da psicologia e da educação (MEREDIEU, 1974). 

Para tanto, Pillar (1996a, p.40), ressalta que “Luquet foi um dos 

primeiros estudiosos a se interessar pelo desenho da criança do ponto de vista de 

sua evolução cognitiva, procurando compreender o que e como a criança desenha, 

enfocando o sujeito da ação”. Grande parte dos autores que realizaram estudos 

sobre o desenho infantil como Piaget, Gardner, Freeman, Korzenik referem-se à 

abordagem de Luquet em suas pesquisas por sua importância na concepção do 

desenho como construção de conhecimentos (PILLAR, 1996b). 
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2.2 A CRIANÇA E O DESENHO 

 

 

A criança, desde o seu nascimento, se relaciona com os indivíduos e 

com o mundo ao seu redor. Ela adquire formas de se expressar, se comunicar, de 

interagir, e uma das maneiras de fazer isto é por meio do desenho, pois para a 

criança esta produção é uma linguagem, assim como a fala ou o gesto, para as 

demais pessoas. Essa possibilidade de “transmitir o que pretende com seus traços 

gráficos, marca o desenvolvimento da infância, entretanto, cada etapa dessa 

produção adquire uma característica própria” (MOREIRA,1995). 

O desenho, para a criança, é um momento de representação gráfica 

do seu mundo, embora, a princípio, esta produção seja apenas rabiscos da garatuja, 

relacionados aos movimentos rítmicos de ir e vir. 

 

[...] 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. A percepção de 
que os gestos, gradativamente, produzem marcas e representações 
mais organizadas permite à criança o reconhecimento dos seus 
registros. (BRASIL, 1998, p.92) 

 

Diante desta afirmação podemos perceber que mesmo não sabendo 

o significado de seus rabiscos, a priori, a criança já possui uma relação com suas 

produções e, consequentemente, aos poucos começa a identificar seus desenhos.  

Para tanto, segundo Pillar (1996a, p.37), “a criança não nasce 

sabendo desenhar, mas constrói o seu conhecimento acerca do desenho por meio 

da sua atividade com este objeto de conhecimento”. O desenho embora muitas 

vezes considerado como mero passatempo, representa mais que isso, é o momento 

onde a criança constrói conhecimento transcrevendo para o papel a idéia que possui 

em sua mente de objetos e situações que permeiam o ambiente em que está 

inserido.  

 

[...] a criança não desenha o que vê nos objetos, mas o que suas 
estruturas mentais lhe possibilitam que veja, e mais, em lugar de 
encontrar o mundo diretamente, a criança o interpreta, desta forma o 
conhecimento não resulta da relação direta da criança com os 
objetos, mas sua interpretação e representação. (PILLAR, 1996a, 
p.37) 
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O desenho não é uma representação perfeita como uma fotografia, 

mas sim uma espécie de “caricatura” do que a criança interpreta da realidade. Com 

base nisso, abordaremos a seguir os níveis de desenho segundo a teoria de Luquet 

visando à compreensão do desenvolvimento e da evolução do desenho infantil. 

 

 

2.3 NÍVEIS DE DESENHO SEGUNDO A TEORIA DE LUQUET   

 

 

A indagação a respeito do desenho infantil e sua evolução pode 

levar a compreensão deste instrumento como aprimoramento do pensamento e 

conhecimento da criança. 

O desenho contribui não apenas como instrumento de prazer em 

transmitir um sentimento, ou como um episódio vivido, ou até mesmo a busca de 

relacionar-se com o mundo, mas também como fonte de apropriação do 

conhecimento. À medida que a criança desenha, vai modificando seus 

conhecimentos e ampliando suas possibilidades de interpretação, dessa forma o 

desenho se torna uma importante ferramenta para o aprendizado.  

 

O desenvolvimento do desenho implica em mudanças significativas, 
permitem que as crianças enquanto desenham verbalizem narrativas 
que exprimem suas capacidades imaginativas, ampliando sua forma 
de sentir e pensar sobre o mundo no qual estão inseridas (BRASIL 
1998, p.92-93) 

 

Pillar (1996a, p.38) descreve uma consideração de Luquet, “[...] o 

desenho traçado no papel é a reprodução não da sensação ou da imagem visual do 

objeto representado, mas do modelo interno correspondente”. A criança desenha 

conforme o modelo que está internamente em sua mente sobre determinado objeto. 

Assim, a criança na relação com desenho acaba modificando-o de acordo com a 

representação criada por ela, ou seja, não é uma cópia perfeita do objeto. 

Luquet trabalha com níveis de evolução do desenho da criança, a 

partir da reprodução de modelo interno, designando este como “realidade psíquica”, 

existente na criança que dá origem ao instinto criador (Pillar, 1996a, 1996b). O que a 

criança irá desenhar, é apenas uma representação, uma reconstrução espontânea, 



 18 

porém muito complicada, localizada na mente da criança, onde a partir daí desenha 

transferindo para o papel sua interpretação do objeto.  

Segundo Luquet (apud Pillar, 1996a, p.41), “a criança utiliza o real 

como referência ao desenhar”, a imagem que tem em sua realidade psíquica, será o 

ponto de partida para o desenvolvimento da sua produção gráfica, e seu 

desempenho dependerá do nível de desenho que se encontra no momento que está 

vivenciando. 

Para o referido autor a evolução do desenho infantil ocorre em 

quatro fases distintas, mas totalmente apartadas ou correspondendo rígido a uma 

faixa etária. Ele já verificava que a evolução do desenho de cada criança está 

relacionada a fatores internos e externos. São quatro as fases evolutivas nomeadas: 

realismo fortuito, realismo falhado ou incapacidade sintética, realismo intelectual e 

realismo visual. Será descrito a seguir cada um desses estágios para maior 

entendimento de como ocorre esta evolução. 

 

 

2.3.1 Realismo Fortuito 

 

 

No Realismo Fortuito a criança reconhece, identifica uma parecença, 

uma semelhança, uma analogia entre os seus traçados iniciais e um objeto com o 

qual tem próximo. Não há ainda intenção nesta fase, há apenas interpretação. A 

configuração de um objeto é descoberta pela criança durante ou após o ato de 

desenhar, justo porque não há ainda um a priori, um “o que vou desenhar” anterior 

ao ato do desenho. É a fase de exercício motor, e subdivide-se em desenho 

involuntário e voluntário: 

Desenho Involuntário: a criança não desenha com significados, não 

produz nenhuma imagem, risca o papel. Esta fase é mais conhecida como 

rabiscação, por puro exercício, faz traços largos em toda a extensão da folha e vai 

evoluindo para círculos (LIMA, 1996).  
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Figura 3 – Desenho Involuntário. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para brincar (2011). 

 

Desenho Voluntário: a criança desenha fazendo uma interpretação 

do seu grafismo com um objeto real. Nesta fase, a criança já desenha com intenção, 

e anuncia qual é o desenho que irá representar. Embora quando questionada a 

criança atribui significações diferentes ao mesmo rabisco. Como por exemplo, 

quando ela está desenhando, ao ser perguntada por uma pessoa o que irá fazer, a 

criança diz que é um cachorro, esta é a sua intenção; quando novamente é 

questionada sobre o desenho que produziu, atribui outro sentido ao seu trabalho 

gráfico, esta parte é chamada de representação (Figura 4). 

É nesta etapa que segundo Luquet (apud Pillar, 1996a), a criança 

adquire a convicção de que pode representar tudo o que deseja por meio de seus 

desenhos. 

 

 

 

 

 

 



 20 

Figura 4 – Realismo Fortuito Voluntário. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para brincar (2011). 

 

 

2.3.2 Realismo Falhado ou Incapacidade Sintética 

 

 

Para desenhar não basta ter a intenção de desenhar tal e qual 

objeto. É preciso ser capaz de controlar a mente, os músculos, os nervos e ossos 

para obter sucesso nessa empreitada. 

A criança está preocupada em representar cada um dos objetos de 

forma diferenciada, não integrando um conjunto coerente conforme deveria. Por 

exemplo, ao desenhar um boneco pode desenhar as mãos e pés longe do corpo. De 

acordo com Lima (1996, p.57), “começa a representar a figura humana por meio de 

um círculo (cabeça), dotado de pernas e braços”, porém nesse caso omite partes, 

porque considera somente o seu ponto de vista relacionando tudo a si. Desenha o 

corpo incompleto, sem muita coerência. 

Segundo Piaget (apud Pillar 1996a, p.46) [...] “a incapacidade 

sintética do desenho acompanha a incapacidade sintética do pensamento”, ou seja, 

se o desenho reproduzido pela criança é a imagem representada do pensamento da 

mesma, isso significa que ela ainda não relaciona as partes do objeto, ligando-as em 

um todo, pois ainda, não está completa em sua mente. 
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Figura 5 – Incapacidade Sintética.  

 

Fonte: Projeto Nascidos para brincar (2011). 

 

 

2.3.3 Realismo Intelectual 

 

 

Esta fase, que ocorre geralmente entre 5 e 8 anos, alguns autores 

denominam “fase de ouro” da produção infantil. 

Nesta fase, a criança desenha o objeto organizando elementos em 

sua totalidade, desenha o que sabe e não o que pode ser visto. Um exemplo pode 

ser notado quanto ela desenha um cavalo colocando as quatro patas, sem 

diferenciar a profundidade e, sim enfileiradas, é o que Lima (1996), chama de 

transparência, pois podemos ver partes escondidas dos objetos como se fossem 

transparentes. Também, apresenta certa descontinuidade, ocultando, por exemplo, o 

chão, os objetos parecem estar flutuando. 
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Figura 6 - Realismo Intelectual. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para brincar (2011). 

 

 

2.3.4 Realismo Visual 

 

 

Neste nível o desenho já apresenta diferenças em relação ao 

estágio anterior, a criança não desenha mais deixando transparecer as partes dos 

objetos que estão ocultas.  

 

[...] agora, ao desenhar uma arvore atrás de uma casa, desenha 
apenas a copa. Estão superadas as transparências. Um outro 
avanço nesta fase consiste no fato de agora desenhar os objetos, de 
um segundo plano, em tamanho menor, o que marca o inicio da 
representação de profundidade. Começa assim a guardar as 
proporções métricas e coordenar as partes, segundo um plano de 
conjunto. (LIMA, 1996, p. 58). 
 

Assim, começa a aprimorar seus desenhos, representando cada vez 

mais coerente com o objeto real, ou seja, uma identidade visual total entre o 

desenho e este ou aquele objeto especifico. 
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Figura 7 – Realismo Visual. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para brincar (2011). 

 

Portanto, cada nível representa não só a evolução do desenho como 

a capacidade de ampliação do conhecimento de mundo da criança (Pillar, 1996b), 

pois à medida que desenha vai fazendo um exercício de conservação das 

representações construídas, reconstruindo e integrando novos conhecimentos, 

ocorrendo assim um progresso cognitivo na criança.  

Pillar (1996a) ressalta que as propostas de Luquet sobre a evolução 

do desenho não tem ligação direta com a idade da criança, dependem sim da 

relação que ela tem com o meio e de suas interações com o objeto de 

conhecimento, entendemos, então, que essas fases de evolução do desenho não 

são rígidas, depende muito da estimulação recebida, podendo variar de uma criança 

para outra, pois cada uma tem sua diferença individual o que determinada suas 

mudanças. 

Com isto é notável que o desenho deva ser levado em consideração 

e usado como mecanismo de apropriação de conhecimento e ampliação 

aprendizagem, tendo um olhar mais aguçado quanto as relações e representações 

realizadas pelas crianças em um simples pedaço de papel e com auxílio de um lápis 
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dizem mais do que podemos imaginar. E, entendendo como se dá esse processo de 

aquisição do conhecimento, por meio das produções gráficas infantis podemos 

intervir de forma adequada, para maior evolução cognitiva. 
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3 DESENHANDO E SE DESENVOLVENDO 
 

 

Sabemos que o desenho infantil é um ato de expressão e linguagem 

que permite a criança a relacionar-se com o mundo e que passa por alguns estágios 

conforme descritos no capítulo anterior baseado nos estudos em Luquet. Nesta linha 

de estudo a respeito do desenho infantil, continuaremos a buscar respostas às 

indagações a respeito da evolução cognitiva que o desenho proporciona na vida e 

aprendizagem das crianças como ferramenta estruturante deste desenvolvimento. 

 

 

3.1 CONSTRUÇÃO DA IMAGEM CORPORAL PELA CRIANÇA 
 

 

Partiremos da construção do corpo da criança em sua produção 

gráfica, sendo “o corpo o verdadeiro ponto de referência do mundo” e, é por meio 

dele que a criança tem contato com objetos que estão a sua volta, “seus membros 

dão a ela referências táteis e polissensoriais e visão de espaço óptico” (FISCHER ; 

CLEVELAND, (1968 apud FONSECA, 2010, p.152). 

Desde o nascimento a criança vai evoluindo no seu conhecimento 

corporal, passando por varias fases de maturação, que proporcionara a esta 

condições de construir um ser que age e interage, esta evolução do conhecimento 

corporal é segundo Ajuriaguerra apud Fonseca (2010), sinônimo de caminho para a 

autoconsciência. Primeiro, a criança esta ligada a mãe e não reconhece sua própria 

imagem corporal, em seguida a relação criança/objeto permite uma relação visual e 

tátil, pois ao manipulá-lo a criança começa a percebe a extensão de seu corpo e, 

consequentemente, começa aos poucos identificá-lo. No entanto, este 

reconhecimento se dá de forma gradativa à medida que vai interagindo com o 

mundo ao seu redor. 

Ao que diz respeito ao desenho da imagem corporal, essa 

construção gradativa também é percebida nas produções gráficas das crianças. 

Embora comecem reconhecer visualmente do seu próprio corpo, inicialmente 

desenha-o desestruturado, depois começa a evoluir e agregar novos membros a 

este desenho por meio da sua experiência gráfica. Para Freinet (1977, p.14) é a 
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partir da experiência que a criança vai evoluindo em suas práticas, no caso do 

desenho é “desenhando que a aquela aprende a desenhar”  

Por meio das tentativas decorre a evolução do desenho da criança. 

Cada nova etapa aperfeiçoa seus feitos. Em traços feitos no papel, a princípio sem 

forma determinada conhecida como grafismo, a criança continua suas tentativas, 

ajustando seu desenho aos poucos, vai exercitando a mão, reparando naqueles 

movimentos que as dão mais satisfação.  

Assim, como as fases do desenho infantil descritas no capitulo 

anterior a construção do desenho do corpo feito pela criança também é constituído 

por etapas, Fonseca (2010), descreve que inicialmente essa produção que consiste 

em desenhar um círculo e dois apêndices, depois dois pontos no oval do corpo, que 

retrataria os olhos, mais adiante o tronco ligando a cabeça e os membros inferiores, 

que são traços com bolinhas que representam os pés, a etapa seguinte é a relação 

dos membros com o corpo ainda de forma não estruturada, ou seja, mau articulados.  

 

Figura 8 – Estádios do desenho do corpo. 

 

Fonte: Fonseca (2010, p. 156). 

 

Quando a criança começa a estruturar seu desenho corporal como 

um todo, ela começará, então, a diferenciar os sexos, com vestimentas e mais 
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detalhes, incluindo também, fatores sociais, esboçando movimentos. Essa produção 

gráfica recebe o nome de bonhomme ou badameco.  

 

Figura 9 – Etapas da construção gráfica corporal. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011).  

 

[...] o corpo é, em suma, o personagem central e privilegiado sobre o 
qual terá que recair todo o estudo sobre a criança, uma vez que está 
implicado e todas as atividades, quer sejam escolares ou não. O 
corpo é a própria atividade da criança, e a criança, um corpo em 
atividade. O corpo é uma unidade psicossomática, logo psicomotora, 
e a ação, um movimento do pensamento, e o movimento, um 
pensamento em ação. (FONSECA, 2010, p.157). 

 

Neste sentido, entendemos que as crianças de 1 a 6 anos necessitam de 

atividades que auxiliem a elas darem conta das possibilidades do seu corpo, 

fortalecerem tônus muscular, trabalharem a coordenação motora fina e global, 

movimentarem-se seguindo um ritmo, desenvolverem a lateralidade e as noções de 

tamanho e volume, enfim, explorarem o movimento e o corpo e suas 

potencialidades. 
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3.2 CONTRIBUIÇÃO DO DESENHO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

 

A produção gráfica da criança possui um grande valor como 

instrumento para observação e, consequentemente, avaliação do desenvolvimento 

cognitivo, intelectual, psicomotor, permitindo também, visualizarmos traços que 

supostamente podem revelar a personalidade da criança e até mesmo entender o 

que sente no momento da sua produção. Para tanto devemos ter em vista que a 

criança vivencia diversas relações que as influenciam em suas produções, pois ela 

desenha muitas vezes mais o que sente do que o que vê. Essa observação pode 

revelar sua maturidade no desenvolvimento global.  

 

Pelo desenho do corpo, podemos nos aperceber das fases de 
desenvolvimento da criança, da sua inteligência, da sua 
grafomotricidade, de seu desenvolvimento psicomotor, da sua 
maturidade tônica e da sua estruturação espacial, que são 
naturalmente indicadores relevantes dos seus êxitos ou dificuldades 
escolares. (FONSECA, 2010, p.155). 

 

O olhar atento do professor para que essas evoluções no desenho 

de seus alunos permitirá que o mesmo veja como o traço esta sendo apresentando 

no papel, a força colocada pela criança ao desenhar, sua postura durante esse 

exercício, a forma das linhas mais utilizadas, se apresenta uma omissão de parte do 

corpo, em que lado da folha de papel ela concentra suas produções. Assim, fazer as 

possíveis intervenções, tomando cuidado para não criticar, avaliando e buscando 

“entender o processo de cada criança, a significação que cada trabalho comporta, 

afastando julgamentos, como feio ou bonito, certo ou errado, que utilizados dessa 

maneira em nada auxiliam o processo educativo” (BRASIL,1998, p.112), bem como 

o elogio pode fazer com que a criança evolua e, por outro lado uma crítica destrutiva 

a seu desenho pode bloquear sua criatividade o que acarretará problemas futuros 

em seu aprendizado seja qual for à área de conhecimento. 

Outro aspecto que pode ser trabalhado é a tentativa de aliar o 

desenho ao seu pensamento explicativo o que pode contribuir para que alem daquilo 

que o professor esteja observando, a própria criança esclareça realmente o que 

deve a intenção de desenhar ajudando-a a exercitar seu pensamento explicativo. 

Neste momento,  
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de algum modo é o pensamento que dirige e que regula o acto de 
criação. É da criação que originalmente nascem à explicação, a 
comparação e o pensamento. A transformação e o progresso 
surgem-nos como uma sequência regular geral do acidente que o 
individuo aprendeu, interpretou, utilizou com uma oportunidade cuja 
segurança poderia ser um dos sinais essenciais da inteligência. 
(FREINET, 1977, p.85-86). 

 

Remetemos assim, o fato de que o pensamento está presente no ato 

de criação, mesmo que a priori pareça algo informe, com a tentativa de melhorar 

surge o ato de pensar voluntariamente e evoluir constantemente, não apenas na 

produção gráfica, como também, nas estruturas cognitivas, verbais, compreender e 

fazer comparações validas que ajudará se relacionar com o novo.  

 A criança, bem como os adultos esta em constante aprendizado, e 

cada passo que ela dá em sua aprendizagem permite que se sinta parte do mundo 

que a cerca e interaja com este, ajudando a organizar seus pensamentos, 

implicando assim, em mudanças significativas em seu desenvolvimento.  

 

O desenho constitui para a criança uma atividade total, englobando o 
conjunto de suas potencialidades e necessidades. Ao desenhar a 
criança expressa à maneira pela qual se sente existir. O 
desenvolvimento do potencial criativo na criança seja qual for o tipo 
de atividade em que ela se expresse é essencial ao seu ciclo inato 
do crescimento. Similarmente, as condições para seu pleno 
crescimento (emocional, psíquico, físico e cognitivo) não podem ser 
estáticas. (DERDYK, 1989, p.52). 

 

Entendemos que esta atividade gráfica possui suas particularidades, 

não somente como fazer artístico, mas também, conduz ao desempenho favorável 

do seu desenvolvimento global, ajudando a criança a evoluir constantemente. 

Conforme a afirmação de Derdyk (p.24) “desenhar é conhecer, é apropriar-se”.  

De acordo com Brasil (1998, p.100), “para que a criança possa 

desenhar é importante permitir que explore os diversos materiais, como lápis preto, 

lápis de cor, lápis de cera, canetas, carvão, giz, penas, gravetos etc” não 

necessitando que a produção seja realizada somente no suporte de papel, como em 

diferentes texturas, no chão e em demais locais, o professor não deve fazer 

intervenções diretas, a não ser que o seja solicitado. Desta forma, possibilitamos que 

a criança possa escolher o que mais lhe agrada para que inicie sua produção de 
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forma livre e espontânea, o que levará a expressar aquilo que realmente deseja, 

sem que o professor a mande produzir algo predeterminado. 

Ao estar proporcionando a atividade de desenho para as crianças 

menores, devemos nos atentar ao fato que para eles o momento de desenhar, fazer 

seus traços gráficos é um momento descontração e de descoberta, mas não é por 

isso que não estão evoluindo em seu desenvolvimento, pelo contrário, “os exercícios 

de ir e vir transformam-se em formas definidas que apresentam maior ordenação” 

(BRASIL, 1998, p.92), permitindo a criança adquirir maior segurança em seus 

movimentos e consiga reconhecer posteriormente suas produções. Isto também 

ajudará o professor observar a evolução não somente gráfica do desenho, como as 

características motoras que irão se desenvolvendo conforme o crescimento da 

criança e não tão menos importante o desenvolvimento cognitivo, notado nos novos 

detalhes que a criança irá agregando aos seus desenhos, significando que a 

imagem psíquica da criança esta se organizando de maneira favorável. 

São várias possibilidades de se trabalhar o desenho infantil, mas 

para isso o professor deve estar atento para não fazer com que um momento 

prazeroso de torne cansativo, não passando apenas de intuito para ocupar o tempo 

ocioso de seus alunos, esquecendo-se da verdadeira importância, que é contribuir 

para o desenvolvimento global e abrir portas para futuras aprendizagens. 

 

Não basta o professor pedir aos seus alunos desenharem, a 
atividade não pode ser utilizada somente para preencher o tempo ou 
para descanso do professor. Toda a atividade proposta aos alunos 
deve ter uma finalidade e o educador precisa ter clareza dos 
objetivos que deseja alcançar com aquela atividade. (CAMARGO, 
2005, p.68). 

 

Também, não podemos esquecer o fato de que estimular a criança 

em suas produções, elogiando-as sempre que necessário faz com que nutram o 

interesse pelo desenho e continuam a evoluir nessa questão. Para que esta 

estimulação ocorra é necessário que o profissional da educação conheça a 

importância do desenho infantil, pautando-se em estratégias que contribuam para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano em sua praticas pedagógicas. 

Nesta linha de raciocínio e na tentativa de possíveis atividades para 

que o desenho não seja trabalhando superficialmente como passatempo, o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI), nos traz possíveis 
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intervenções que podem contribuir no desenvolvimento do desenho da criança e, 

consequentemente, em seu desenvolvimento cognitivo, para as crianças de quatro a 

seis anos: 

[...] partindo das produções já feitas pelas crianças, sugerir-lhes, por 
exemplo, que copiem seus próprios desenhos em escala maior ou 
menor. Esse tipo de atividade possibilita que a criança reflita sobre 
seu próprio desenho e organize de maneira diferente os pontos, as 
linhas e os traçados no espaço do papel. Outra possibilidade é 
utilizar papéis que já contenham algum tipo de intervenção, como, 
por exemplo, um risco, um recorte, uma colagem de parte de uma 
figura etc., para que a criança desenhe a partir disso. É interessante 
propor às crianças que façam desenhos a partir da observação das 
mais diversas situações, cenas, pessoas e objetos. O professor pode 

pedir que observem e desenhem a partir do que viram. (BRASIL 
1998, p.100-101). 

 

As possibilidades elencadas a cima, sugerem integrar as produções 

realizadas pelas crianças, de forma significativa na aprendizagem, utilizando desses 

desenhos como fio condutor para construção e apropriação de novos elementos em 

seu processo educativo. É papel, portanto, do professor criar um ambiente favorável 

para trabalhar com esse instrumento, valorizando e tendo nítido o que espera de 

seus alunos, e do seu próprio trabalho. 
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4 DESENHO INFANTIL: UMA ANÁLISE DE DESENHOS DE CRIANÇAS DE 1 A 6 

ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

LONDRINA 

 

 

4.1 O AUTORRETRATO COMO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

Considerando a importância que o desenho possui para o 

desenvolvimento da criança e seus desdobramentos, buscamos, então, conhecer 

como a criança de 1 a 6 anos desenha no contexto de Educação Infantil. 

Para isso coletamos uma amostragem de 2084 desenhos de 

crianças matriculadas na Educação Infantil – EI1 a EI6 – dos Centros municipais e 

filantrópicos de Londrina. Estes desenhos foram produzidos pelas crianças ao final 

do ano letivo de 2011, sob a proposta de Autorretrato e Desenho Livre. 

O autorretrato consiste em solicitar a criança que faça um desenho 

de si mesma, do seu corpo. É possível por meio do autorretrato perceber como a 

criança representa seu próprio corpo e identificar em que nível do grafismo ela se 

encontra. Este foi realizado com crianças de 3 a 6 anos. 

A outra proposta consistiu em solicitar a criança um desenho livre, 

sendo este, realizado com crianças de 1 a 3 anos. Supostamente, as crianças de 3 

anos revelam traços horas de desenho livre e outras de autorretrato, dependendo de 

seu nível de compreensão mental da imagem corporal, por isso a idade de 3 anos se 

repetem em ambos os tipos de desenhos propostos no decorrer do projeto. 

Com base na teoria dos estágios de desenvolvimento do desenho de 

Luquet, tabulamos as produções infantis e conseguimos os seguintes dados, 

conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Níveis de desenhos avaliados 

 Nível de                                    
Desenho 
 

Idade 

Realismo 
Fortuito 

Involuntário 

Realismo 
Fortuito 

Voluntário 

Realismo 
Falhado ou 

Incapacidade 
Sintética/ 
Girinos e 

Badamecos 

Realismo 
Intelectual 

Realismo 
Visual 

1 ano 83 ------------- 
 

-------------- --------------- ------------- 

2 anos 195 9 -------------- --------------- ------------- 
 

3 anos 126 96 72 --------------- 
 

------------- 

4 anos 42 82 312 9 ------------- 
 

5 anos 4 18 258 77 12 
 

6 anos ---------- ------------- 
 

1 22 8 

Sem idade 
definida 

152 78 304 108 16 

Total por nível 
de desenho 

602 283 947 216 36 

Total de 
desenhos 
avaliados 

 
2084 

Fonte: Dados obtidos por Daniele Gouveia de Almeida, de acordo com os desenhos 
avaliados referentes ao Projeto Nascidos para Brincar 2011. 

 

 

O Quadro 1 revela o nível de desenvolvimento do desenho infantil 

dessas crianças, lembremos para tanto, que embora se apresente a idade das 

mesmas, não nos prenderemos exclusivamente neste quesito e, sim na evolução 

gráfica, com base no que Pillar (1996a) cita sobre a fala de Luquet abordada no 

primeiro capítulo deste trabalho onde a produção gráfica da criança não esta 

diretamente ligada a idade e, sim na estimulação, na interação e a relação que esta 

tem com o objeto de conhecimento  

Podemos observar que as crianças de um ano, ingressas na 

Educação Infantil 1 (EI 1), estão na fase de Realismo Fortuito Involuntário, fase da 

rabiscação, ao qual não atribuem significados ao seus feitos, o interesse está no 

movimento que as mãos exercem nesta ação (Figura 10). Luquet apud Pillar (1996a, 

p. 42) afirma que esta “é uma etapa caracterizada pelo gesto motor, pelo prazer de 

traçar linhas, e nela a criança não atribui nenhum significado a seus grafismos”. 

Ressaltemos portanto, 
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A criança rabisca pelo prazer de rabiscar, de gesticular, de se firmar. 
O grafismo que daí surge é essencialmente motor, orgânico, 
biológico, rítmico [...] o trabalho é energético, não possui nenhum 
compromisso com a figuração. (DERDYK, 1989, p.56-57). 

 

Figura 10 - Realismo Fortuito Involuntário: desenhos das crianças da Educação 
Infantil 1. 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar ( 2011). 

 

Já no EI2, a grande maioria está ainda no Realismo Fortuito 

Involuntário (Figura 11 – A), mas observamos que algumas crianças começam a 

apresentar um nível de evolução, embora sendo ainda uma pequena parte, estão 

adentrando no Realismo Fortuito Voluntário. (Figura 11 - B), agora não mais presos 

ao simples rabiscar, mas começam a graficamente evoluir para círculos, ainda que 

encontra-se em suas produções resquícios da fase anterior, mas já conseguem 

mesmo que de forma simples atribuir significados aos seus desenhos. 

 

 

 

 

 
(A) 

         
(B)  
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Figura 11 – Desenho das crianças da Educação Infantil 2.  

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar 2011. 

 

Um ponto interessante é perceber, que em uma mesma turma, 

podemos encontrar crianças em níveis bem diversificados de produções gráficas. Se 

observamos as crianças de 3 anos, os dados nos dá informações valiosas sobre 

como está ocorrendo seu aprendizado gráfico, como também nas demais áreas de 

conhecimento, ainda que em sua maioria estejam no nível I de desenho, Realismo 

Fortuito Involuntário (Figura 12 - A). Outras apresentam uma evolução significativa, 

96 delas já entraram no Realismo Fortuito Voluntário (Figura 12 - B) e uma menor 

parte, mas não menos significativa já atingiram o terceiro nível, ou seja, o Realismo 

Falhado ou Incapacidade Sintética (Figura 12 - C), onde começam a construir partes 

do corpo ainda não interligadas, esboçando suas primeiras impressões da visão 

sobre o próprio corpo, remetendo-se ao seu nível de compreensão corporal, assunto 

ao qual abordamos no capítulo 2, que confirma a afirmação de Ajuriaguerra apud 

Fonseca (2010, p.143) onde descreve que [...] “a evolução do conhecimento corporal 

é sinônimo de caminho para a autoconsciência”, ou seja, mesmo que ainda não 

consiga estruturar no desenho seu próprio corpo (bonhommes/badamecos) na 

tentativa do autorretrato já dá indicativas que sua realidade psíquica esta se 

evoluindo aos poucos, até chegar a formar essa imagem corporal perfeita. 

 

 

 

 

 (A) Realismo Fortuito Involuntário. (B) Realismo Fortuito Voluntário. 
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Figura 12 – Diferentes níveis de desenhos de crianças da Educação Infantil 3. 

 

(A) Realismo Fortuito Involuntário. 

 

(B) Realismo Fortuito Voluntário. 

 

(C) Realismo Falhado ou Incapacidade Sintética. 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011). 

 

No EI4 as crianças em grande parte encontram-se no realismo 

falhado. Notamos pelos desenhos avaliados que algumas já esboçam o esquema 

corporal quase que totalmente estruturado (Figura 13 - A). Para tanto, há ainda 

aquelas que não conseguiram passar para o nível 2 de desenvolvimento do 
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desenho. E, apenas uma pequena parcela das crianças passaram do Realismo 

falhado para o Realismo Intelectual (Figura 13 - B), fase onde a criança já consegue 

estruturar o corpo, porém ocultando muitas vezes o chão, podendo desenhar uma 

pessoa ou a si mesmo flutuando, ou ainda deixando transparecer elementos como, 

por exemplo, construindo uma casa e dentro desta desenha móveis ou pessoas 

como se a parede fosse transparente. É o que Lima (1996) denomina de 

transparência. 

 

A transparência refere-se à representação das partes invisíveis do 
objeto como se o que as encobre, tornando transparente, 
possibilitasse vê-las, como no caso dos órgãos da figura sobre a pele 
ou do interior e do exterior de uma casa.(PILLAR, 1996.a, p.46). 

 

 

Figura 13 – Desenhos das crianças da Educação Infantil 4 

  
(A) Esquema corporal quase 

estruturado. 

 
 

(B) Realismo Intelectual.  

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011). 

 

Quando observamos as produções gráficas das crianças do EI5, 

apesar de ainda constarem que a maioria permanece no nível do realismo falhado, 

notemos que é nesta fase da educação infantil que surgem diferenças mais 

significativas nos desenhos, em todos os níveis, seja no Realismo Fortuito 

Involuntário (Figura 14 - A), no Realismo Fortuito Voluntário (Figura 14 - B), no 

Realismo Falhado (Figura 14 - C), no Realismo Intelectual (Figura 14 - D) e no 

Realismo Visual (Figura 14 - E), há uma quantidade de crianças.  
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Figura 14 - Diferenças das fases de desenhos em crianças da mesma idade: 
Educação Infantil 5. 

 

(A) Fortuito Involuntário. 

 

(B) Realismo Fortuito Voluntário. 

 

(C) Realismo Falhado. 

 

(D) Realismo Intelectual. 

 

(E) Realismo Visual. 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011). 

 

Na Educação Infantil 6, mesmo sendo maiores e com menor número 

de produções avaliadas há também diferenças como nas demais turmas, onde a 

grande parte dessas crianças do EI6 estão no Realismo Intelectual, e uma pequena 

parte no Realismo Visual (Figura 15).  
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Figura 15 – Realismo Visual: Educação Infantil 6. 

 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011). 

 

As demais crianças cujos seus desenhos foram avaliados, mas não 

apresentam o nível de educação infantil ao qual pertencem seguem o mesmo perfil 

dos dados apresentados anteriormente, a grande maioria se encontra no realismo 

falhado, nos levando a crer que entre os níveis EI1 e EI6 a variação de 

desenvolvimento do desenho dessas crianças se dão em sua maior parte entre o 

Realismo Falhado e o Realismo Fortuito Involuntário. O que também pode ser 

observado no total por nível de desenhos avaliados do Projeto Nascidos para 

Brincar (2011), é nesses dois níveis Realismo Falhado e Realismo Fortuito 

Involuntário que permanecem a grande parte das produções gráficas das crianças. 
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Portanto, a escala de desenho ficaria da seguinte forma: 

 

Quadro 2 - Tabulação dos desenhos2. 

 

Fonte: Batista. Degraus do Desenho Infantil3. 

 

No degrau do Realismo Fracassado encontramos 947 desenhos de 

autorretrato que correspondem ao mesmo. Mas, dentre este, temos 669 girinos e 

278 badamecos. 

Percebemos que 669 crianças ainda desenham girinos, 

evidenciando que, embora o trabalho efetivo de muitos professores de Educação 

Infantil em trabalhar o esquema corporal das crianças por meio de músicas, de 

atividades em frente ao espelho, muitas vezes se reverte em atividades frustradas, 

pois as crianças não desenham o que vê, mas sim, o que percebe deste corpo. 

Assim, atividades motoras como circuito, trilhas e atividades em geral que envolvam 

                                                 
2
 Resultados do quadro 2: dados obtidos por Daniele Gouveia de Almeida em avaliação dos desenhos 

do Projeto Nascidos para Brincar. 
3
 Degraus dos desenhos elaborados pela Profa Cleide Vitor Mussini Batista nos projetos 
anteriormente citados para tabulação e análise dos autorretratos de crianças. 
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o movimento seriam mais efetivas com relação à percepção corporal por parte das 

crianças.  

 

Figura 16 – Girinos. 

  
 

Fonte: Projeto Nascidos para Brincar (2011). 

 

Com relação aos badamecos, vemos 278 desenhos, o que 

demonstra que as crianças avançaram com relação a sua percepção corporal.  

Nos badamecos, vemos componentes novos, muitas vezes, uma 

orelha, peitos, umbigo, pênis e vagina, enfatizando assim, que o desenho da criança 

traduz a percepção que ela tem de seu próprio corpo quando o faz, distinguindo 

assim as diferenças dos sexos masculino e feminino, por isso em alguns desenhos 

vemos as genitálias masculino e feminino representadas. 
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Figura 17 – Badamecos. 

 
 

  

Fonte: Projeto Nascidos para brincar 2011. 

 

Ao analisarmos o Quadro 1, surgem indagações que nos levam a 

refletir o porquê desta diferença nos desenhos, seja em uma turma em específico ou 

não. Como pode crianças da mesma idade supostamente estarem em níveis de 

desenvolvimento de desenho diferentes, estando no mesmo ambiente e, tendo a 

mesma professora?  

Para responder isso, é necessário ter conhecimento da importância 

do desenho para a aquisição de novas aprendizagens que venham a contribuir no 

desenvolvimento da criança. Luquet apud Pillar (1996a, 1996b) ressalta assim, como 

descrevemos no primeiro capitulo e, novamente, reafirmamos é que um dos fatos 

que possivelmente contribuem para a evolução neste caso do desenho é a questão 
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da estimulação, da interação e da relação da criança com o objeto de conhecimento, 

essa aproximação traz benefícios permitindo que a criança explore sua criatividade, 

percepção, entre muitas outras coisas. Neste viés  

 

[...]o desenho enquanto linguagem representa uma postura global. 
[...] Desenhar é conhecer, é apropriar-se. [...] A agilidade e 
transitoriedade natural do desenho acompanham a flexibilidade e a 
rapidez mental, numa interação entre sentidos, a percepção e o 
pensamento. (DERDYK, 1989, p. 24-25) 

 

Entendemos, portanto, que o olhar do professor para o desenho 

infantil deve ser não só de uma simples produção gráfica, mas de compreensão do 

processo de evolução mental, de um ser que é capaz de demonstrar em suas 

produções, não apenas riscos ou desenhos muito bem elaborados, mas sua forma 

de ver a si e o mundo, transmitir para o papel medos e angústias como também, 

sonhos e alegria, que mesmo muitas vezes passando desapercebido podem nos dar 

informações riquíssimas, as quais permitiram que nós como profissionais da 

educação articulemos propostas e trabalhemos de diversas formas, intervindo e 

buscando estabelecer mediações as quais estimulem constantemente a 

aprendizagem significativa das nossas crianças.  

Se há essa tamanha diferença entre os desenhos das crianças hoje 

analisadas podemos supor que seja, principalmente, falta de estímulos. Cabe a nós 

como professores, buscar amenizar essas diferenças, de maneira inteligente, e 

respeitosa, pois segundo Derdyk (1989, p.73) “o tempo do desenho corresponde a 

um tempo mental e emocional onde prevalece o ritmo individual de execução”, ou 

seja, no momento que se trabalha o desenho com a criança é preciso deixá-la sentir-

se livre para fazê-lo, assim transmitirá informações que desvendará o real estado de 

sua aprendizagem e o professor poderá, portanto, articular melhor seu trabalho, 

aprimorando e ampliando cada vez mais seu repertório pedagógico na questão de 

utilização do desenho como processo de conquistas de aprendizagens e 

desenvolvimento pleno da criança.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao olhamos para nossa própria vida, notamos que não somos hoje 

como éramos há um mês, ou até mesmo ao ontem. Estamos em processo constante 

de desenvolvimento e este processo é apresentado das mais diferentes formas, seja 

pela fala, pela escrita, por desenhos, entre outros. 

Para tanto, nosso interesse em retratar esta evolução realizou-se por 

meio do desenho infantil, que embora por muitos possa ser visto como passatempo, 

sem qualquer significado que estruture e de condições para o desenvolvimento da 

criança. Este tema nos ajuda a pensar neste instrumento de forma a valorizar, e 

perceber as particularidades de cada criança em suas produções. 

Nossos resultados nos relevam que as contribuições trazidas pelos 

autores no decorrer deste trabalho, faz jus ao que percebemos nos desenhos das 

crianças. Cada etapa descrita pode ser observada, analisada e relacionada para o 

enriquecimento do tema. O que nos chama a atenção é a grande diferença gráfica 

de crianças que estão na mesma idade e, que muitas delas se encontram no mesmo 

espaço e com a mesma professora. Mais uma vez nos indagamos: Como isso pode 

acontecer? Por vezes acabamos por não dar tanta atenção a estas produções, e 

isso acaba por impedir que articulemos estratégias as quais permitirão que as 

crianças avancem e se apropriem de novos conhecimentos. 

Nesta perspectiva, buscamos com este trabalho possibilitar aos 

profissionais e futuros profissionais da educação que compreendam como ocorre a 

evolução do desenho infantil e suas contribuições para o desenvolvimento global da 

criança, reconhecendo este instrumento não apenas como fazer artístico. 

O olhar atento do professor que conhece essas questões pode levá-

los a desenvolver trabalhos que envolvam as crianças em atividades as quais 

englobem situações práticas, levando-as a perceber-se como ser atuante no espaço 

que está inserida, a reconhecer seu próprio corpo, ajudando-as significativamente 

em seus aprendizados aos quais poderão ser observados posteriormente em seus 

desenhos.  

Os detalhes observados nas produções gráficas nos dão subsídio 

para melhorarmos nosso próprio fazer pedagógico. Rever conceitos em relação ao 
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desenho infantil, nos libertarmos do paradoxo, onde muitas vezes o desenho 

somente serviria para preencher o tempo ócio. 

Se pensarmos em nossos desenhos infantis, será que para nós não 

tinham um maior significado do que além de “é gostoso desenhar”? Esta questão 

pode nos fazer entender melhor o que supostamente se passa na cabeça de cada 

criança e como ela fica feliz quando consegue transmitir para o papel, seus 

sentimentos, aprendizagens, traços que evoluíram e que agora constituem formas 

mais significativas e concretas que ao ter seus desenhos observados pelos adultos 

possam notar a surpresa destes em relação ao que este pequeno ser produziu. 

Assim, como Picasso levou uma vida inteira para aprender a desenhar como 

crianças, o professor poderia, também, olhar para as produções das crianças com 

olhos de criança. 

Lembremos que para se trabalhar o desenho infantil, além de se 

colocar no lugar da criança em relação a como ela vê as coisas e como as desenha, 

não fazermos julgamentos errôneos, antes de analisar seus feitos, devemos para 

tanto ter claro quais os objetivos a serem atingidos, os pontos a serem observados 

dessas produções e elencados como evolução, como descoberta, novo aprendizado 

adquirido, entre outros. Também, o desenho da figura humana é um valioso 

indicador do crescimento cognitivo. O desenvolvimento dos desenhos em relação 

aos estágios do desenvolvimento cognitivo seguem um processo. 

Portanto, o interesse do professor em compreender toda a riqueza 

por detrás do desenho da criança, em minuciosas linhas gráficas, que desvelam 

inúmeros fatores de construção de conhecimento, permitindo assim, que impulsione 

seus alunos a superarem o estado ao qual se encontram agindo como mediador da 

aprendizagem e concretizando seu trabalho da melhor forma possível. 
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