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RESUMO 

 
Este trabalho é o resultado de um estudo sobre o desenho e sua contribuição na 
educação infantil, favorecendo formação à criança e fonte de aquisição do saber. 
Propicia os sentidos perceptivos que extravasam pensamentos, sentimentos, emoções 
e os desejos da criança. Sobre o desenho no contexto pedagógico vivenciado pelas 
crianças em instituições de educação infantil, além do papel do professor no 
desenvolvimento da escrita na educação infantil, demonstram que é dado um pequeno 
espaço para esta atividade, dividida entre momentos recreativos, muitas vezes, com 
fins utilitários e pedagógicos.Com essas proposições, esta pesquisa partiu de dois 
questionamentos: Quais as fases do desenho infantil? Qual a importância do desenho 
no desenvolvimento da escrita para a criança? Teve como objetivo, analisar a 
importância do desenho como ferramenta inicial para o desenvolvimento da escrita na 
educação infantil por meio de revisão bibliográfica, como o desenho pode ser fonte de 
comunicação da criança, por meio do conhecimento das fases do desenho e das fases 
do desenvolvimento pelas quais a criança passa. Verificou-se que diante destes 
fatores, quando auxiliada por meio do educador, que ao aplicar em suas didáticas 
pedagógicas o desenho, certamente valoriza uma aprendizagem significativa no 
ensino infantil. Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como metodologia, 
pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo realizada por meio de consulta a livros, 
sobre obras de autores como, (CAVATON, 2010),(MOREIRA,2009), (LUQUET, 1969), 
(PILAR, 1996-2012-2017), (IAVELBERG, 2017), (FERREIRO, 1996), (MÉREDIEU, 
2006), (PIAGET, 1896-1980), dentre outros. O resultado da pesquisa sugere, a prática 
do desenho é parte da vida da criança, a criança que desenha vai além da sua 
produção e seu processo reflete-se em constante transformação. Conclui-se que, é 
importante o professor assumir seu papel de mestre construtor de ideias e opiniões, 
sobre os desenhos das crianças, bem como, refletir sobre oportunidades concretas do 
fazer artístico.  

Palavras-chave: Educador, desenvolvimento infantil, desenho.  

 

ABSTRACT 

This work is the result of a study on drawing and its contribution to early childhood education, 
favoring training for the child and a source of knowledge acquisition. It provides perceptual 
senses that go beyond the child's thoughts, feelings, emotions and desires. About drawing in 
the pedagogical context experienced by children in early childhood education institutions, in 
addition to the role of the teacher in the development of writing in early childhood education, 
they demonstrate that there is little space for this activity, divided between recreational 
moments, often for utilitarian purposes and With these propositions, this research started from 
two questions: What are the phases of children's drawing? What is the importance of drawing in 
the development of writing for the child? It aimed to analyze, analyze the importance of drawing 
as an initial tool for the development of writing in early childhood education through 
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bibliographic review, as drawing can be a source of communication for the child, through 
knowledge of the drawing phases and the phases of development by which the child passes. It 
was found that in view of these factors, when aided by the educator, that when applying drawing 
in his pedagogical didactics, he certainly values significant learning in early childhood 
education. In order to achieve the proposed objectives, a qualitative bibliographic research 
carried out through consultation of books on works by authors such as (CAVATON, 2010), 
(MOREIRA, 2009), (LUQUET, 1969), ( PILAR, 1996-2012-2017), (IAVELBERG, 2017), 
(FERREIRO, 1996), (MÉREDIEU, 2006), (PIAGET, 1896-1980), among others. The result of 
the research suggests, the practice of drawing is part of the child's life, the child who draws 
goes beyond his production and his process is reflected in constant transformation. It is 
concluded that, it is important for the teacher to assume his role as a master builder of ideas 
and opinions, on the children's drawings, as well as to reflect on concrete opportunities of 
artistic making. 

Keywords: Educator, child development, drawing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenho infantil é uma atividade que possui papel preponderante, 

no desenvolvimento cognitivo, afetivo e na aprendizagem, expressando a 

fantasia da criança e sua personalidade. Pode contribuir significativamente no 

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança, uma vez que permite melhoria 

da coordenação motora fina.  

De acordo com os estudos de Cavaton, (2010, p. 23), “(...) o desenho é 

parte fundamental no processo educativo, como uma forma de 

desenvolvimento de aprendizagem.” Além disso, é uma forma da criança 

expressar seus sentimentos e emoções, incentiva a criatividade e desenvolve o 

senso artístico. Considerado como fundamental no processo educativo, 

principalmente como uma forma de desenvolvimento de aprendizagem, 

representativo da realidade do sujeito, ele se constitui como um instrumento 

que proporciona ao raciocínio visual uma organização das imagens vividas, 

vistas e pensadas para que estas, quando internalizadas, possam ser 

externalizadas pelos alunos através do desenho.  
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Frente a essa realidade, a pesquisa está alicerçada na seguinte 

problemática: Quais as fases do desenho infantil e qual a importância do 

desenho no desenvolvimento da escrita para a criança?  

Dessa forma, busca-se entender como se deve agir, enquanto professor, 

para facilitar a aprendizagem da escrita através do desenho, gerando, portanto, 

diferenciais para os alunos.  

O presente estudo tem por objetivo principal, analisar a importância do 

desenho como ferramenta inicial para o desenvolvimento da escrita na 

educação infantil.  

Como objetivos específicos, identificar as fases do desenho infantil e 

conhecer a importância do desenho infantil para o desenvolvimento da escrita 

da criança.    

A escolha do tema da presente pesquisa surgiu sobre a curiosidade de 

entender o que acontece quando a criança desenha, bem como seu 

desenvolvimento por meio do grafismo. Ainda mais, quando se percebe que 

nas escolas este universo não é reconhecido como meio de desenvolvimento. 

Nota-se que os desenhos são utilizados apenas para finalizar conteúdos 

trabalhados que estão em andamento e não há um olhar mais sensível e 

curioso perante os desenhos dos alunos. 

Diante do exposto, surge o interesse de colocar os desenhos infantis 

como material de estudo, pois assim como a escrita, a evolução do desenho se 

configura por etapas. O desenvolvimento dessa pesquisa justifica-se, para a 

melhor compreensão de como se dá a desenvoltura na aquisição da escrita ao 

exigir que a criança tenha suas estruturas cognitivas desenvolvidas, tenha uma 

boa coordenação motora e, através de desenho a criança consiga chegar à 

representação da língua escrita, mas também é importante o contato com 

materiais didáticos e com meios de comunicação.   

Para a fundamentação teórica, as pesquisas foram baseadas nos 

estudos de (CAVATON, 2010), (MOREIRA,2009), (LUQUET, 1969), (PILAR, 

1996-2012-2017), (IAVELBERG, 2017), (FERREIRO, 1996), (MÉREDIEU, 

2006), (PIAGET, 1896-1980), dentre outros.  
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Na metodologia, utilizou-se, pesquisa bibliográfica, qualitativa, a fim de 

colher informações de autores que já abordaram o tema, foi realizado um 

levantamento teórico objetivando a compreensão do conceito do desenho e 

suas contribuições como ferramenta inicial para o desenvolvimento da escrita 

na educação infantil. 

O presente estudo, é composto por esta Introdução, posteriormente por 

uma sessão que trata da importância do desenho para a criança, destacando a 

concepção do desenho infantil nos dias atuais, em especial, apresenta a sua 

evolução, como recurso pedagógico. Na sessão seguinte, aborda sobre 

desenho e escrita e sua inter-relação, bem como, as fases do desenho infantil. 

2 IMPORTÂNCIA DO DESENHO NO DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

2.1 Desenho infantil 

O desenho da criança é ação e pensamento ao mesmo tempo. Dessa 

forma, ao se pensar em desenho, imagina-se a representação de coisas, 

pessoas, objetos, reprodução de imagem ou até mesmo uma atividade gráfica 

resumida a lápis e papel.  

Segundo estudos de Moreira (2009 p. 26), ao desenhar a criança pode 

utilizar-se de diferentes linguagens como o brincar, falar, cantar dentre outras 

formas de expressão.  

(...) Conforme a criança vai crescendo seus desenhos vão modificando-se 
também e as maneiras de desenhar não são idênticas em todas as 
crianças, levando em consideração a influência biológica, social, 
econômica e cultural das mesmas, além de suas características individuais. 
Tais características tornam as especificidades do desenho infantil bastante 
complexas, o que fez com que se tornasse objeto de estudo de diferentes 
áreas do conhecimento, tais como: psicólogos, psicanalistas, pedagogos, 
sociólogos e outros especialistas. 

Para o referido autor, a partir do momento em que se descobre a 

originalidade da infância que perpassou pela descoberta da ação da criança e 

da evolução a padrões reconhecíveis e depois interpretáveis, passa-se a 

reconhecer um novo sentido às produções infantis. Nesse contexto, diversos 

teóricos abordaram o tema, propondo, inclusive, diferentes estágios para 

classificação da evolução do desenho na criança. Georges Henri Luquet (1969) 

foi um dos primeiros a estudar o desenho infantil. Tencionava entender como a 
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criança desenha, propondo quatro estágios de desenvolvimento do desenho 

infantil: realismo fortuito, realismo falhado, realismo intelectual e o realismo 

visual.  

Luquet (1969, p. 135) afirma que, “(...) o desenho da criança “não 

mantém as mesmas características do princípio ao fim. Portanto, convém fazer 

sobressair o caráter distintivo das suas fases sucessivas”. Conforme o mesmo 

autor,  cada desenho é essencialmente realista, uma vez que a criança tenta 

representar um objeto tal como ela o vê. Além disso, caracterizou todas as 

fases como uma espécie de realismo.  

O primeiro estágio - realismo fortuito é dividido em duas etapas: o 

desenho involuntário (linhas e traços espontâneos ainda sem a intenção de 

representar a imagem de um objeto, mas sim de fazer movimentos com a 

mão); o desenho voluntário (desenha inicialmente sem intenção de representar 

algo, mas depois interpreta seus traços atribuindo-lhes algum significado ou 

nome).  

No estágio do realismo falhado ou incapacidade sintética - a criança 

tenta ser realista ao desenhar determinado objeto, porém não consegue limitar 

seus movimentos gráficos exagerando nas dimensões em qualquer parte do 

mesmo.  

No terceiro estágio - realismo intelectual, a criança consegue superar 

suas limitações e fazer um desenho realista, representando fielmente o que vê 

e também manifesta em seus desenhos “não só os elementos concretos 

invisíveis, mas mesmo os elementos abstratos que só tem existência no 

espírito do desenhador” (LUQUET, 1969, p.160). Neste estágio, a criança 

desenha com base na concepção que tem sobre o objeto naquele momento 

sem se preocupar com a estrutura visual.  

O último estágio - realismo visual, é o período no qual o desenho infantil 

assume características do desenho adulto, já que a criança passa a se 

preocupar em representar os detalhes e elementos do objeto que vai desenhar. 
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Destaca-se, no entanto, que os estágios desenvolvidos por Luquet não 

tem relação direta com uma idade cronológica da criança, mas sim com as 

interações com o objeto a ser desenhado.  

2.2 A importância do desenho para a criança 

Como aponta (PILLAR, 1996, p. 51) os estágios de Luquet não são 

rígidos, pois um deles pode se prolongar enquanto o outro já pode ter 

começado. Assim, em Pilar, (2017, p. 12), tem-se que, “(...) através do 

desenho, a criança pode se expressar com particularidade, revela seus 

sentimentos, ideias, desejos, vontades, experiências e sua concepção de 

mundo.” De acordo com a referida autora, o desenho tem em seu conteúdo a 

expressão do pensar e do sentir do indivíduo. Para a criança, o desenho traz o 

significado da expressão do seu desenvolvimento motor e aquisição do seu 

relacionamento com o meio social.  

Ou seja, desenhar, pintar ou construir constitui processo, no qual, a 

criança reúne diversos elementos de sua experiência, transformando-se em um 

novo e significativo todo. No processo de selecionar, interpretar e reformar 

esses elementos, a criança proporciona mais do que um quadro ou uma 

escultura proporciona parte de si próprio como pensa, como sente e como vê. 

Nessa mesma linha, Iavelberg, (2017, p. 10) destaca,  

(...) o desenho da criança é ação e pensamento ao mesmo tempo. São 
atos particulares, que ninguém pode realizar por ela. Quando a criança 
desenha , ação percepção e imaginação atuam juntas. Ela sabe fazer e ver 
o que produz no desenho. Corpo inteligência e conhecimentos das 
experiências de desenhos anteriores se encontram afinados com o que 
está sendo desenhado. 

Para a mesma teórica, o corpo todo participa. Assim, olhos e mãos, são 

partes importantes, mas não funcionam sem a dinâmica do corpo como um 

todo. Movimentos de ombros, braços, braços, pescoço, quadris, coluna 

vertebral e pernas podem ser observados nas crianças que desenham, se essa 

constelação se modifica, a depender da posição e da materialidade dos 

suportes e dos meios do quais a criança faz uso.  

No entanto, o desenho infantil autoral não avança apenas porque uma 

ação da criança leva a outra, e assim sucessivamente, de modo autodidata, 

espontâneo e natural.  
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Na pratica, o desenhista é desequilibrado pela ação educativa 

intencional, por outros desenhos que observa de criança e adultos e, ainda, 

pela interação com outros enquanto desenha. O seu equilibro, em níveis mais 

avançados do saber desenhar, só pode ser realizado pela própria criança. Esse 

movimento, que afeta o desenho de uma criança particular, é um diálogo com a 

sua produção e com a de outros desenhos existentes, e se consolida para ela 

como um fator de socialização e participação no desenho infantil, no mundo da 

criação artística e da arte. 

2.3 A concepção do desenho infantil nos dias atuais 

 

Desenhar, é saber conservar aspectos que chamaram atenção em uma 

história, mas que precisam ser transformados - via procedimentos - em uma 

linguagem diferente. Nessa perspectiva, Iavelberg, (2017, p. 6) comenta,  

(...) Desenhar é: comunicar, construindo um objeto ou cena no espaço 
(gráfico) e no tempo (das ações) de suas possibilidades.  

Relacionar: Partes entre si compondo um todo que só aos poucos vão se 
revelando, bem ou mal, para seu criador, mesmo que no início ele pensava 
dispor de uma “solução” para isso. 

Enfrentar o desafio de integrar o ouvir com o desenhar, ou seja, assumir 

nos limites em que isso é possível, o que se desenhou como correspondente 

ao que se ouviu.  

Segundo a mesma autora, “escrever”, é igualmente, um ato composto de 

esquemas procedimentais. È aprender pouco a pouco, a relacionar os 

elementos constitutivos deste sistema. É construir implicações significantes 

entre pensamentos, letras, palavras, parágrafos, frases, textos. 

E acrescenta,  

(...) é poder apresentar, criar, antecipar, copiar, por essa via, algo que está 
ou não está em outros planos. É assumir hipóteses, ousar criar. É também 
se alfabetizar, aceitar normas e procedimentos já constituídos que 
regulamentam ou “solucionam” problemas de expressão nesta linguagem.  

Observa-se, que nas orientações didáticas dos dias atuais admite-se 

que o desenho de uma criança pode influir no desenho de outras crianças e 

vice-versa, sem perder a dimensão de desenho autoral. Nessa perspectiva, 

Iavelberg, (2017, p. 12) expõe, (...) cabe aos professores promover situações e 



10 

 

 

propostas de ação para que o aluno estabeleça relações entre seus desenhos 

e os desenhos existentes, tanto de criança como de atletas. 

Conforme a referida autora, nesse processo observa-se equívocos 

didáticos nas situações em que se pede as crianças para agir fora dos 

universos da arte infantil e dos artistas, pois separa-se o desenho da criança da 

sua autoria e do seu potencial criativo. 

Iavelberg, (2017, p. 13), cita como exemplos dessas demandas,  

(...) os desenhos para colorir feitos a partir de formas estereotipadas sem 
qualidade. Outro equívoco constate ainda segunda a mesma autora, são 
propostas de desenho para os pequeninos que exigem que coloquem as 
cores das crianças como nelas são vistas, as cores “certas”, quando nem a 
criança nem os artistas modernos e contemporâneos escolhem fazer seus 
desenhos desse modo.   

Segundo relatos da referida teórica, os equívocos didáticos geram a arte 

que não se desenvolve, visualmente tímida, oprimida pela falta de diálogo com 

o mundo da arte e com um ambiente que forma a criança na e para a arte.  

 Assim, o desenho é produto da imaginação criativa do indivíduo, por 

esse motivo é importante como ferramenta para construir conhecimento.  

Nesse sentido, Iavelberg, (2017, p. 6) afirma, “(...) o desenvolvimento do 

trabalho com desenho e escrita requer do educador, uma atenção toda 

especial.” Este, é um trabalho a ser realizado individualmente, e cada criança, 

possui experiência própria que pode ser explorada no desenvolvimento de 

atividades, que explorem o desenho e a escrita.  

Nessa mesma linha, Florêncio e Bueno, (2013, p. 4), explanam,   

(...) o professor precisa compreender as características do percurso 
construído segundo o desenvolvimento simbólico das crianças. É através 
do desenho que o homem manifesta suas ideias e desenvolve a cultura 
gráfica e de produção de imagens evoluindo para formas de escrita e 
evoluindo socialmente transmitindo conhecimento.  

 Para estes autores, o professor pode mostrar que desenho e escrita se 

completam e que há grande possibilidade para divertimento e ludicidade neste 

tipo de atividade.  

Todavia, entende-se, que cabe ao profissional da educação saber 

observar o ritmo de cada criança, sua maturidade e dar atenção a cada nível 
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visto que cada criança é um ser, que possui ritmo, atenção, concentração em 

estágios diferentes de desenvolvimento. Para Iavelberg, (2017, p. 16),  

(...) o aluno ao apresentar um melhor desenvolvimento em seus desenhos, 
também se desenvolve mais rapidamente na escrita e leitura. Portanto, a 
partir do momento que compreende a diferença existente entre desenho e 
escrita, começa a utilizar mais a escrita.  

Conforme relatos da teórica, o desenho e escrita, duas formas de 

demonstrar aos outros, duas linguagens gráficas para expressar o modo 

singular de ver o mundo, quem somos, o que e como pensamos e sentimos. 

São formas de presentificaridéias, pensamentos, sentimentos, histórias, que 

por meio delas, pode-se compreender conteúdos mesmo que incompletos que 

expressam e possibilitam construir devagar e orientadamente, as formas que 

transformam estas compreensões em nível mais profundo, alargado ao crítico.  

Ainda segundo Iavelberg, (2017, p. 18),   

(...) narrar, desenhar e escrever são procedimentos, ações dirigidas pelas 
quais se expressa materialmente essas representações. Esses sistemas de 
apresentação e procedimentos ocorrem simultaneamente, influenciam-se 
um ao outro e constituem os dois modos de ser, viver e conhecer. 

O desenho é produto da imaginação criativa do indivíduo, por esse 

motivo é considerado um importante instrumento para a construção do 

conhecimento, por parte do indivíduo.  

Dessa forma, entende-se, que o desenvolvimento do trabalho com 

desenho e escrita requer do educador atenção especial, pois é um trabalho a 

ser realizado individualmente; cada criança possui experiência própria que 

pode ser explorada no desenvolvimento de atividades, que explorem o 

desenho e a escrita. Iavelberg, (2017, p. 31), comenta, 

(...) o professor pode mostrar que desenho e escrita se completam e que 
há grandes possibilidades para o divertimento e a ludicidade neste tipo de 
atividade. Ao profissional da educação cabe observar o ritmo de cada 
criança e sua maturidade, e dar atenção a cada nível visto que cada 
criança é um ser, que possui ritmo, atenção, concentração em estágios 
diferentes de desenvolvimento. (IAVELBERG, 2017, p. 31).  

De acordo com a mesma autora, o aluno que apresenta melhor 

desenvolvimento em seus desenhos também se desenvolve mais rapidamente 

na escrita e leitura, e a partir do momento que compreende a diferença 

existente entre desenho e escrita começa a utilizar mais a escrita. 
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2.4 Desenho e escrita: sua Inter-relação 

A Relação entre o desenho e a escrita, são considerados por Pilar, 

(2012, p. 6), “(...) componentes intrínsecos na formalização da vida infantil e 

são vistos como um processo do sujeito.” De acordo com a mesma autora, 

estas interações, ocorre principalmente nos períodos que antecedem e 

acompanham a alfabetização da criança. Assim, é possível estabelecer 

relações entre essas linguagens gráficas, mas não chegam a explicitá-las.  

Daí, surge a necessidade de uma investigação, buscando explicar tais 

vínculos, que de acordo com Emília Ferreiro, (1996, p. 27), 

(...) as escritas alfabéticas (tanto que as escritas silábicas) poderiam ser 
caracterizadas como sistema de representação cujo intuito original é 
primordial é representar as diferenças entre os significantes ao  contrário, 
as escritas de tipo ideográfico poderiam ser caracterizadas como sistemas 
de representação cuja intenção primeira ou primordial é representar 
diferenças nos significados.      

Para a autora, embora se saiba falar adequadamente, e se façam todas 

as discriminações perceptivas aparentemente necessárias, isso não resolve o 

problema central: compreender a natureza desse sistema de representação. Se 

a escrita é considerada como um sistema de representação, sua aprendizagem 

se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em 

uma aprendizagem conceitual. (FERREIRO, 1996).  

Entretanto, vale destacar, que este referencial de (EMILIA FERREIRO, 

1996), possibilita acompanhar a construção de conhecimento através da 

interação da criança com estes objetos, a qual acontece, de modo consociável, 

dentro de um contexto sociocultural. Logo, procura-se entender a trajetória ao 

construir essas linguagens e suas inter-relações. 

Dessa forma, desenho e escrita, são, portanto, formas de representação, 

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

De acordo com Ferreiro, (1996, p. 21), “(...) o vínculo que a criança 

estabelece com o objeto a ser representado é distinto do vínculo da escrita.”  

Assim, o desenho tem por função representar a forma dos objetos, tal como a 

criança a percebe num determinado momento.   

3 O DESENHO INFANTIL COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
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3.1 A Evolução do Desenho Infantil  

Assim como Luquet, Viktor Lowenfeld e Brittain (1977), também 

sugeriram diferentes estágios de evolução do desenho infantil baseados na 

interação e no desenvolvimento integral da criança.  

Para estes autores, os estágios são uma forma de entender as crianças 

intelectual e emocionalmente. Sobre este assunto, Méredieu (2006, p. 23), 

afirma,  

(...) os estudos sobre os desenhos infantis beneficiam-se, da contribuição 
da obra de Jean Piaget (1896-1980), os traços infantis revelam a 
individualidade de cada criança, mas a cada etapa do desenvolvimento 
infantil tais traços assumem um caráter particular. 

Neste aspecto, o que a criança desenha mudará de acordo com o meio 

em que vive e com o instrumento utilizado, mas todas passarão pelas etapas. 

Constata-se, no entanto, que para as crianças que estão no estágio 

da Educação Infantil, o desenho pode servir como uma linguagem da 

expressão dos sentimentos, os quais ela ainda não consegue expor por meio 

da fala, ou mesmo pela linguagem escrita.  

Nesse sentido, aponta-se o estudo de Ferraz. (1996, p. 21), no qual a 

autora expõe: 

É por meio do desenho, que a criança cria e recria individualmente formas 
expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade. 
Como possibilidade de brincar, de falar, de registrar, o desenho marca o 
desenvolvimento da infância e em cada estágio, ele assume um caráter 
próprio. 

Estas fazes, definem maneiras de desenhar que são bastante similares 

em todas as crianças, apesar das diferenças individuais de temperamento e 

sensibilidade. Segundo relatos de Ferraz. (1996, p. 23), 

(...) os desenhos infantis são, portanto, palavras. Ao desenhar, a criança 
expressa coisa diferente do que sua inteligência ou nível de 
desenvolvimento mental: uma espécie de projeção da sua própria 
existência e da dos outros, ou melhor, da maneira pela qual se sente 
existir, e sente os outros existirem.  

Sobre a reflexão acima, compreende-se, que a criança tem ligação 

sobre o aspecto cultural ao desenhar.  
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De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, p. 38), “(...) 

é, por meio da sua realidade de vida e experiência que a criança expõe nos 

seus traços tudo o que sente, uma vez que esta vivência da criança está 

carregada de significações.” Assim, as preocupações em desvendar as origens 

e o desenvolvimento da manifestação gráfica das crianças em fase escolar 

fazem parte do cotidiano de todo professor. Sendo assim, considera-se, 

percurso obrigatório para todos aqueles que de uma forma ou de outra, se 

dedicam ao ensino da arte na escola e fora dela.   

Nesse sentido, Ferraz. (1996, p. 21), expõe, “(...) o desenho e escrita, 

são duas formas de se demonstrar duas linguagens gráficas para expressar a 

forma de se ver o mundo, quem somos, o que e como pensamos e sentimos.” 

Para a mesma autora, as crianças experimentam sensível e inteligentemente 

estas linguagens buscando diferenciá-las quanto às suas especificidades e 

constituí-las como sistemas de representação.  

Verifica-se, que os processos de construção no desenho e na escrita 

ocorrem, muitas vezes, concomitantemente, pode-se questionar se há alguma 

interação entre estas construções, durante o processo de apropriação dessas 

duas linguagens pelas crianças. O importante é respeitar os ritmos de cada 

criança e permitir que ela possa desenhar livremente, sem intervenção direta, 

explorando diversos materiais, suportes e situações. Para entender melhor o 

universo infantil muitas vezes busca-se interpretar os seus desenhos. 

Entretanto, deve-se lembrar, que a interpretação de um desenho isolada do 

contexto em que foi elaborado não faz sentido.  

É portanto, aconselhável, ao professor, que ofereça às crianças o 

contato com diferentes tipos de desenhos, obras de artes e que façam a leitura 

de suas produções, escutem a de outros e também que sugira a criança 

desenhar a partir de observações diversas tais como: cenas, objetos, pessoas, 

para que se possa ajudá-la com informações e assim, enriquecer o seu 

grafismo.  
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Dessa forma, elas poderão reformular suas ideias e construir novos 

conhecimentos. Enfim, o desenho infantil é um universo cheio de mundos a 

serem explorados.  

3. 1 Fases do desenho infantil  

Constata-se, que na análise Piagetiana, - Jean Piaget, (1896 -1980) as 

fases do desenho infantil são classificadas, da seguinte forma:  

Garatuja, um ano e meio aos quatro anos de idade; Pré-esquemática, dos 
quatro aos sete anos; esquemática, dos sete anos aos nove anos; 
Realismo, dos nove aos doze anos e a Pseudonaturalismo, dos doze aos 
quatorze anos.   

As fases que iniciam o desenvolvimento da criança, vão desde as 

garatujas até a fase pré-esquemática. Em (BRASIL, 1998, v. 3, p. 92), tem-se 

que: “(...) garatuja é marcada como o primeiro rabisco da criança, que tem 

hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma superfície; ela 

sente prazer ao constatar os efeitos visuais que esta ação produziu.” Dessa 

forma, o primeiro rabisco é passo primordial no desenvolvimento infantil, uma 

vez que, é o início da expressão que a conduzirá não só ao desenho, mas 

também à palavra escrita.  

Esta ação faz parte da fase sensório-motora e início da fase pré-

operacional, classificada por (PIAGET,1896-1980). Assim, a excitação motora 

conduz a outros gestos. Já está implícita aí uma atividade mental, na medida 

em que a criança associa, relaciona, subtrai ou adiciona um gesto a outro.  

Nesse sentido, Méredieu afirma, (2006, p. 26), 

(...) o desenho é indecifrável para nós, mas, provavelmente, para a criança, 
naquele instante, qualquer gesto, qualquer rabisco, além de ser uma 
conduta sensório-motora, vem carregado de conteúdos e significações 
simbólicas. O ato de garatujar não necessita de incentivo, 

Para o autor, não se pode também mandar a criança parar de desenhar, 

uma vez que ela está se descobrindo, se desenvolvendo. Sendo assim, é 

aconselhável, que nesta fase, o adulto, tenha um olhar valorizando o esforço 

da criança.  

Segundo Piaget (1968 apud MÉREDIEU, 2006). 
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Os estágios são: garatuja, estágio pré esquemático, esquemático, realismo 
nascente. O estágio das garatujas, proposto por Viktor Lowenfeld e Brittain, 
dura aproximadamente dos dois aos quatro anos (fase sensório motora e 
parte da fase pré-operacional de Piaget).  

Conforme estes autores, nele, a criança constrói seus primeiros rabiscos 

espontâneos e traços desordenados ainda desprovidos de controle motor. 

Ignora os limites do papel e mexe todo o corpo para desenhar, avançando os 

traçados pelas paredes e chão.  

Aos poucos essa garatuja vai ficando mais ordenada e controlada pela 

coordenação motora da criança. A criança ainda não tem intenção de 

representar algo, mas sente prazer na execução dos gestos e movimentos. E, 

fascinada com tal atividade e desfrutará desses traços tanto como movimentos 

quanto como registro de uma atividade sinestésica.  

E, como fase inicial do desenvolvimento da criança Méredieu, (2006, p. 

29) explana,  

(...) é normal que, nessa etapa, ela queira desenhar pelas paredes, no 
próprio corpo, nos brinquedos, em qualquer superfície desde que haja 
algum material para riscar. É a conquista do controle da mão, tato, 
preensão, textura, instrumento. 

Já a figura humana é inexistente ou pode aparecer de maneira 

imaginária. A cor tem um papel secundário, aparecendo o interesse pelo 

contraste, mas não há intenção consciente. As primeiras garatujas são linhas 

longitudinais que, com o tempo, vão se tornando circulares e, por fim, se 

fecham em formas independentes.  

A segunda etapa - Conforme explana Macêdo, (2008, p. 6), “(...) é 

vivenciada pela criança é a das garatujas ordenadas que corresponde à faixa 

etária do segundo ano de vida. Ocupa todo o espaço do papel, diverte-se com 

os efeitos. É a fase da evolução motora.” Ou seja, a criança vai precisando o 

gesto, afirmando o corpo, combinando e ampliando suas possibilidades 

expressivas. 

De acordo com o referido autor, a garatuja ordenada pode ser observada 

depois de muitos riscos, quando a criança começa a perceber seu desenho e a 

identificar-se nele. Assim, ela passa a prestar a atenção no que faz e a 

acompanhar o caminho que seus traços fazem, começa a controlar o tamanho, 
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a forma e a localização no papel e a fechar suas figuras de formas circulares 

ou espiraladas.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998, p.2) “(...) o papel do adulto cresce agora de importância, 

visto que a criança correrá, para ele com suas garatujas, ansiosa por fazê-lo 

compartilhar a sua alegria.” E, é essa participação na experiência que tem 

grande valor, não a garatuja em si, conforme falarmos anteriormente, sobre o 

valor que tem o olhar do adulto, nesta hora, servindo como estímulo. (...) Aos 

três anos e meio, a criança já começa a atribuir nomes, às garatujas.” 

(MÉREDIEU, 2006, p. 31). 

Na última etapa, criança que começou a traçar signos sem desejo de 

representação descobre por acaso uma analogia formal entre objeto e seu 

traçado. Sendo que, muitas vezes, essa semelhança é percebida apenas por 

ela. Não lhe foi dado, foi inventado por ela mesma. Inaugura-se aí, o terreno da 

criação. Assim, a criança ao ser questionada sobre o seu desenho em 

momentos diferentes, apresenta também, diferentes respostas. Ou seja, os 

desenhos, propriamente ditos, conforme expõe Méredieu, (2006, p. 20), 

(...) não mudaram muito, desde as garatujas primitivas; a figura humana 
pode aparecer de maneira imaginária, aparecem sóis, radiais e mandalas. 
Embora a criança possa começar, agora com alguma ideia sobre o que vai 
fazer, é também influenciada por aquilo que já fez. 

Desse modo, quando faz alguns riscos no papel, estes podem ter uma 

preferência visual para ela. De acordo com o mesmo autor, esta fase, é 

caracterizada pelo fato de a criança compreender que os seus traços 

produziram acidentalmente, semelhança não procurada. Portanto, é a partir 

destas tentativas que a habilidade gráfica vai melhorando e a criança vai 

obtendo êxito em seus desenhos. 

Vale destacar, no entanto, que o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 3), enfatiza, “(...) as garatujas não devem 

ser vistas pelo educador como tentativas de retratar o meio visual infantil. E 

destaca que, enquanto a criança ainda se encontrar na fase das garatujas, 

fazer algo real é inconcebível.” A ideia imposta vai muito além da capacidade 

da criança, nesse nível de desenvolvimento, e podendo até mesmo, ser 
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nocivas ao seu futuro progresso. O fato e a manipulação dos materiais 

artísticos já constituem, por si só, uma aprendizagem.  

Como a última fase a se tratar neste estudo, tem-se, a fase pré-

esquemática. A fase pré-esquemática (dentro da fase pré-operatória), etapa 

que acontece por volta dos quatro aos sete anos. Nessa perspectiva, Méredieu, 

(2006, p.76), menciona o aspecto típico do pré-esquematismo. 

(...) O desenho vai da ação à representação na medida em que evolui da 
sua forma de exercício sensório-motor para a sua forma segunda de jogo 
simbólico. Ou seja, o desenho entra na categoria de jogo simbólico ou 
imaginário quando permite à criança exprimir um pensamento individual. 
(MÉREDIEU, 2006, p. 76). 

A partir deste momento a criança começa a desenhar de forma 

intencional, representando imagens importantes a ela. Observa-se, portanto, 

que de acordo com os estudos de (Piaget, 1968), está claro que, em todos 

estes processos gráficos da criança, a motivação do adulto é compreendida 

como muito importante. Dessa forma, por meio do estudo das fases do 

desenho como resultado do processo de desenvolvimento, evidencia-se que, 

todas as crianças podem desenhar espontaneamente à medida em que se 

desenvolvem. Assim, desenhar é um dado do próprio desenvolvimento infantil. 

E quanto mais experiência vivida pela criança, mais amadurecimento ela obterá 

em seu desenvolvimento. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como contribuição demonstrar, a importância do desenho 

na educação infantil como ferramenta inicial para o desenvolvimento da escrita. 

No desenho e na escrita são desenvolvidos aspectos mentais, cognitivos, 

motores e sociais, já que o indivíduo é um ser social e carrega em sua memória 

cenas e ações vivenciadas.  

Constatou-se, que a aprendizagem acontece a partir das interações 

entre o sujeito e o outro, podendo ser um objeto ou um indivíduo. Nesse 

sentido, o grafismo é um meio pelo qual a criança manifesta e expressa sua 

visão de mundo e procura representar da melhor forma possível, as coisas que 

conhece, o que entende do mundo à sua volta. Desse modo, o desenho, é 

produto da imaginação criativa do indivíduo, sendo, portanto, instrumento 
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essencial, na construção do conhecimento, permitindo a criança criar e 

imaginar como são as coisas e pessoas ao seu redor.  

Evidenciou-se, que toda forma de interação se torna, aprendizagem para 

as pessoas, independentemente de serem crianças, jovens ou adultos.  Foi 

possível perceber, que o desenvolvimento do trabalho com desenho e escrita 

requer do educador atenção especial, pois é um trabalho a ser realizado 

individualmente, uma vez que cada criança possui experiência própria que 

pode ser explorada no desenvolvimento de atividades, que explorem o 

desenho e a escrita.  

Dessa forma, o professor precisa mostrar que desenho e escrita se 

completam e que há grandes possibilidades para o divertimento neste tipo de 

atividade. Ao profissional da educação, cabe observar o ritmo de cada criança 

e sua maturidade, dando-lhe atenção a cada nível, uma vez que cada criança é 

um ser, que possui ritmo, atenção, concentração em estágios diferentes de 

desenvolvimento. Neste aspecto, compreendeu-se, que o aluno que apresenta 

melhor desenvolvimento em seus desenhos também se desenvolve mais 

rapidamente na escrita e leitura, e a partir do momento que compreende a 

diferença existente entre desenho e escrita começa a utilizar mais a escrita.  

Portanto, pais, professores e aqueles que estão próximos à criança, 

precisam saber quais as causas que a levam a desenhar imagens tristes, 

desenhos que transmitem solidão, desespero, dentre outros. Por meio do 

desenho, se pode perceber qual o processo de aprendizagem do aluno e 

reconstruir este processo de uma forma diferente para que o aluno realmente 

aprenda e se comprometa, oferecendo-lhes todo tipo de oportunidades e 

experiências frente à tão importante ferramenta, que é o desenho.  

Nesse contexto, conclui-se que, o desenho como ferramenta 

metodológica no processo de aprendizagem, auxilia na identificação do grau de 

evolução e aprendizagem do aluno. Sugere-se então, futuras investigações 

considerando novas variáveis, necessárias na busca por melhor compreender 

a motivação à prática do ensino por meio da forma lúdica, no caso, o desenho, 

(objeto deste estudo), na educação infantil. 
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