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RESUMO: A descrição tem como proposito lapidar os aspectos que contribuem para a aquisição e evolução do 

grafismo até a escrita dos alunos na primeira etapa básica de escolaridade. O texto é baseado em uma pesquisa 

de cunho qualitativo e abordagens bibliográficas. Segundo os teóricos: Zagury (2000); Salles & Farias (2012); 

Craidy & Kaercher (2001); Antunes (2009); Zen (2011, p.45). Com base nestes e em outros autores que serão 

explicitados no corpo deste paper que tem como objetivo observar as teorias pesquisadas sobre o 

aprimoramento infantil e a psicomotricidade que buscam a evolução do grafismo, como construto para a 

compreensão deste processo na infância. Perceberemos o quão é possível à emancipação dos sujeitos e a 

formação da autonomia diante da leitura, escrita e da aquisição e do pertencimento da criança com NEE’s-

Necessidades Educacionais Especial, nas relações pessoal e coletiva. Com base no desenvolvimento psicomotor 

que norteia o grafismo e a escrita bem como, elucidar o papel da família, da escola, do professor e dos demais 

segmentos que atuam frente à construção humana para a inserção da inclusão. 
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ABSTRACT: The purpose of the description is to polish the aspects that contribute to the acquisition and 

evolution of graphics to the writing of students in the first basic stage of schooling. The text is based on 

qualitative research and bibliographic approaches. According to theorists: Zagury (2000); Salles & Farias (2012); 

Craidy 
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& Kaercher (2001); Antunes (2009); Zen (2011, p.45).Based on these and other authors that will be explained 

in the body of this paper, which aims to observe the researched theories on child improvement and 

psychomotricity that seek the evolution of graphics, as a construct for understanding this process in 

childhood. We will realize how much it is possible for the emancipation of the subjects and the formation of 

autonomy in face of reading, writing and the acquisition and belonging of the child with SEN's-Special 

Educational Needs, in personal and collective relationships. Based on the psychomotor development that 

guides the graphics and writing as well as, elucidating the role of the family, the school, the teacher and the 

other segments that work in the face of human construction for the inclusion of inclusion. 

 

Keywords: Child Improvement. Psychomotricity. Grap 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Na pré-escolar é relevante conhecer os processos que antecedem a aquisição da 

escrita e no  aprimoramento das aprendizagens no  contexto  formal e  informal, para     a 

inserção social dos sujeitos e inclusão na construção dos seus valores éticos, estéticos e as 

experiências vividas com suas famílias. 

Existem fatores que são pré-requisitos para a aquisição da escrita que se constituem 

na fase e no desenvolvimento das habilidades motoras dos pequenos. Conforme as 

referências bibliográficas de Zagury (2000); Salles & Farias (2012); Craidy & Kaercher 

(2001); Antunes (2009); Zen (2011) Complementa a teoria de Piaget (1978).  

Este estudo, relaciona-se com a fase pré-escolar da criança ( 4 e 5 anos ), que 

interage com os elementos gráficos e motores sobre a evolução na coordenação motora fina 

e no trabalho com as habilidades manuais e grossa sobre a locomoção do corpo e 

movimento. 
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 Os indivíduos com Transtorno Globais de Desenvolvimento (Autismo Infantil) 

apresentam comprometimentos motores e o educador infantil pode fomentar atividades que 

o ajude em parceria com a equipe multidisciplinar, pois intercepta de uma ideia ampla de 

como pode ser trabalhado o desenvolvimento motor que é essencial para práticas do 

grafismo, da escrita e da locomoção. 

Vale destacar ainda, que a inclusão das crianças que apresentam Transtorno de 

Desenvolvimento da Coordenação – TDC *(2003), pode ser detectado durante o curso do 

desenvolvimento motor e a interação explorando o meio que a cerca. 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, (2017) traz  orientações salientando 

que  as aprendizagens sejam norteadas através das interações e brincadeiras. Tendo em vista 

que os pequenos desde a mais tenra idade precisam ser estimulados a realizar movimentos 

que envolvam todo o seu corpo como aporte teórico metodológico. 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL PSICOMOTOR E O GRAFISMO  

 

Existe uma vasta bibliografia que expõe as teorias sobre a aquisição da escrita na 

primeira infância e as metodologias colaborativas para o desenvolvimento psicomotor. 

Para este estudo, foi realizada uma pesquisa a partir dos autores supracitados e com 

suportes teóricos dos seguintes: Lofiego (2003), de Fonseca (2010), Oliveira (2005) e sobre 

a escrita com Teberosky e Colomer (2003), Seber (2006) entre outros que contribuirão para 

este estudo de cunho bibliográfico e reflexivo. Para que os sujeitos aprimorem o seu 

crescimento e reconheça o seu próprio corpo, adquirindo as condições e o desenvolver dos 

movimentos necessários. 
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 Quanto aos gestos que antecedem a função de rabiscar, desenhar até chegar às 

formas escritas buscam na psicomotricidade os conhecimentos que permitam ao educador 

colaborar efetivamente para desenvolvimento grafo motor através da psicomotricidade. 

“Ao reconhecer as habilidades motoras e sua classificação em grosseiras  (grossa) 

tais como engatinhar, caminhar, correr e em habilidades manipulativas (motoras fina) como 

agarrar ou pegar nos objetos além de segurar o lápis”. (BEE & BOYD, 2011, p.120). 

O indivíduo é compreendido em seus aspectos cognitivos e sócio afetivo que 

constituem o sujeito na aquisição e aprofundamento de suas competências. ”A perspectiva 

teórica do sócio interacionismo destaca o papel do adulto frente à [...] experiências 

diversificadas e enriquecedoras, a fim de que as crianças possam fortalecer sua autoestima e 

desenvolver suas capacidades”. (CRAIDY & KAERCHER, 2001, p. 31). 

A criança apresenta ao longo de sua vida uma evolução contínua que conforme as 

etapas vivenciadas favorecerá a maturação do sistema nervoso central. Por certo, os 

estímulos do meio e as condições ambientais onde se encontram também favorecerão ou 

não este desenvolvimento. 

A organização do cérebro apresenta em uma perspectiva em três grandes unidades 

funcionais, que dá origem aos fatores psicomotores, organizando a primeira unidade que é 

composta pelo sistema reticular, vestibular e proprioceptivo, estruturas talâmicas as quais 

comportam dois fatores psicomotores: tonicidade e equilibração. (LÚRIA, 1973, p.34). 

“É de fundamental importância o papel da postura, em regular o do tônus que é 

responsável pela função da atenção e da integração sensorial, da memória e na emoção”. 

(FONSECA, 1995, p.12). A segunda unidade funcional é formada pelas áreas associativas 

corticais e o centro associativo posterior que dentre outras características é responsável 

pelos seguintes fatores psicomotores: lateralização, noção de corpo e estrutura espaço-

temporal. 
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 A unidade que regula o armazenamento, a análise, a síntese a codificação e a 

decodificação da informação, “sem o domínio postural, o cérebro não aprende, a 

motricidade não se desenvolve e a atividade simbólica fica inequivocamente afetada”. 

(FONSECA, 1995, p. 164). 

A terceira unidade funcional é composta pelo sistema ideocinético, áreas pré- 

frontais e centro associativo anterior. Suas estruturas são o córtex motor (psicolinguístico), 

córtex pré-motor e lóbulos frontais. Esta unidade integra os dois últimos fatores 

psicomotores: praxia global e fina. 

É nessa área do cérebro, nos lóbulos frontais, que se organiza a atividade consciente 

do ser humano, onde ocorre a programação, a regulação e a verificação da atividade motora. 

 

METODOLOGIA 

 
Sobre as reflexões atribuídas por Lúria (1977, p.45), os sete fatores psicomotores 

correspondem: a (tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço-

temporal e praxia fina e global) que constituem um trabalho de forma integrada e 

harmoniosa, realizando a sua própria contribuição para a organização psicomotora global. 

Se esse fundamento sociocultural tem sustentado toda a nossa discussão, 

porque estamos destacando nessa nova edição “as experiências relacionadas aos 

saberes e conhecimentos sobre si e sobre o outro”, como se fosse um campo de 

experiência separado daquele do “mundo social”. Para justificar essa nossa 

opção, esclarecemos que se assim o fazemos é para dar destaque a alguns 

aspectos da relação da criança consigo mesma e com o outro  que ainda são 

pouco observáveis pelos (as) professores (as) e que, portanto, não são 

explorados. “Esse tratamento dado às experiências relacionadas aos saberes e 

conhecimentos sobre si e sobre o outro” também se justifica pelo fato de que 

algumas experiências importantes para as crianças, relativas à afetividade, ao 

autoconhecimento, ao cuidado e ao autocuidado, à organização e auto- 

organização parece fazer parte do “currículo oculto” das instituições e, desta 

forma, não têm sido trabalhadas intencionalmente. Assim, ainda são vistas como 

aprendizagens que devem ser vivenciadas no âmbito doméstico, não sendo, 

portanto, consideradas como de responsabilidade das Lei. Neste sentido, 

acreditamos que a Educação Infantil tem o importante papel de “ desocultar” o 

“currículo oculto” e atuar em parceria com a família, na perspectiva da formação 

humana das crianças em todas as dimensões. (SALLES & FARIA, 2012, p. 101 e 

102). 
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 Com efeito, as atividades motoras a serem estimuladas na primeira infância são 

relevantes, pois a produção do grafismo conduzirá a certa maturidade motora. Aos dois 

anos a criança começa a sustentar um lápis com os dedos das mãos na finalidade de 

escrever e com seus movimentos deixam marcas onde a ponta do lápis toca. (LOFIEGO, 

2003, p. p.52). 

Com base na mesma perspectiva, Seber (2006, p.31), afirma que a relação com o 

lápis e o papel necessita do desenvolvimento de atitudes motoras que permitam o agarrar, 

manipular, pegar. Percebe-se que “[...] essas relações evoluem logo em seguida, no decorrer 

do terceiro ano de vida” 

Na creche, aos três anos de idade é possível observar que a criança passa a imitar a 

maneira de o adulto segurar o lápis durante uma atividade gráfica seja de desenho ou escrita 

e já na fase pré-escolar, por volta dos 4 anos eles são capazes de segurar o lápis do mesmo 

modo como um adulto (LOFIEGO, 2003). 

Diante das considerações significativas de Martinez & Tacca (2011, p.65 e 66), 

acrescenta que a aprendizagem é um processo de produção subjetiva, no qual o 

desenvolvimento de novos recursos e pensamento acomoda a organização das ideias 

pessoais que permitem: 

[...] operações cada vez mais complexas e independentes, capazes de 

transcender o meramente reprodutivo, é uma condição para a emergência do 

sujeito que aprende que não pode ser reduzida a uma mera operação 

intelectual. Ou ainda, dominar o que é reprodutivo para alguns por outras vias 

que impliquem o envolvimento de outros recursos subjetivos, como pode 

acontecer com alunos portadores de deficiências intelectuais, é também 

condição para a emergência desse sujeito que aprende. (MARTINEZ & TACCA, 

2011, p.65 e 66). 

 

Com as práticas descritas às habilidades motoras estimulam as ações corporais a 

realizar movimentos amplos com o corpo através das brincadeiras, dos jogos e com as mãos 

agarrar o lápis e outros objetos pequenos, faz com que a essa criança siga desenvolvendo a 

coordenação motora fina e a grossa, pois “adquiriram independência funcional e começam a 

aperfeiçoar as suas habilidades”. (MEC, 2017, s/p). 

Com base nas argumentações anteriores a evolução do grafismo, favorece a 

apropriação da escrita, as habilidades motoras e a emancipação quão bem realizada no 

período escolar até os cinco anos de idade que propicia diferentes estímulos que eleva o 

sujeito em sua formação humana. 
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 Os autores aqui elencados compartilham dos anseios correspondentes ao saber que, 

aos quatro anos, a criança, pode desenhar um círculo mais redondo, copiar uma cruz, traçar 

a linha de um losango sem mais de dois erros. Esta etapa constitui-se a idade formativa da 

representação gráfica em que passa a representar objetos da forma mais semelhante com o 

dado real da estrutura do objeto desenhado. 

Aos cinco anos, a forma como a criança pega o lápis e escreve coincide muito à do 

adulto. Os traços passam a ser produzidos com maior cuidado respeitando mais facilmente 

as bordas do desenho e há um maior controle sobre o tamanho dos objetos desenhados o 

que demonstra destreza ao realizar cópias de figuras geométricas assim como as primeiras 

letras. 

Nesta fase, Lofiego (2003, p.55), “pontua agilidade dos dedos e os seus 

movimentos são mais rápidos e precisos”. Aos seis anos em diante, espera-se que a criança 

apresente mais autonomia e o refino dos movimentos tornando possíveis execuções 

elaboradas, incluindo a aquisição da escrita, pois “a tendência dos seus movimentos, lentos 

e mais laboriosos, vai da esquerda para a direita, sentido da leitura da nossa escrita”. 

Complementa (LIRA, 2018, 37). 

No início a atividade gráfica é caracterizada pelo simples prazer de rabiscar, de 

exercitar motoramente a ação de deixar marcas no papel. Pouco a pouco o 

movimento dos braços e das mãos é maior. A criança realiza formas que 

envolvem curvas em direções contrárias, mais combinadas no mesmo 

movimento, ou seja, faz traços que diferem quanto ao sentido (SEBER, 2006, 

p.31). 

 

A inteligência motora é tida como prática, sendo os movimentos reflexos, e a partir 

do contato com o ambiente a criança vai construindo suas intencionalidades, pautada nas 

experiências gráfico-motoras. “O conhecimento implica numa série de estruturas 

construídas progressivamente através de continua interação entre o sujeito, o meio, o físico 

e o social” (PIAGET 1967, p.61). 

É pertinente enfatizar que essa conquista é realizada pela criança onde parte dela o 

interesse, a assimilação, a criatividade, a capacidade motora, as hipóteses sobre o que 

produz graficamente. As práticas que a ajudem a adquirir a linguagem escrita além do 

ambiente propiciam com ações e materiais a figura do educador é indispensável nestes 

processos. 
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 Ao observar os alunos na educação infantil a partir de interações que ela é capaz de 

pensar e agir, formulando hipóteses e realizando associações, compreensão sobre o material 

gráfico, pois são crianças curiosas e buscam interagir com o desconhecido e nessa busca se 

movimentam o tempo todo. 

Para os alunos em idade pré-escolar que estão em fase ainda inicial do 

desenvolvimento de suas produções gráficas e a aquisição e a apropriação da 

escrita o professor observa e realiza vivencias com atividades que visam às 

habilidades motoras através das brincadeiras e interações (BNCC, 2017, p.43). 

No decorrer da infância as experiências gráficas vão evoluindo tomando novas 

formas, a criança se apropria de um desenvolvimento motor mais coordenado. Ela vai assim 

realizando representações utilizando símbolos já compreensíveis, não só para ela, mas para 

quem os observa. O que ela desenha passa a ter um significado real ou imaginário para si 

mesma. Assim, o desenvolvimento gráfico dependerá muito do seu controle motor. Estas 

conquistas que envolvem a estimulação motora permitem à criança desenvolver e coordenar 

os traços e as formas realizar atividades gráficas. 

Durantes os movimentos que envolvem as experiências motoras através de 

atividades pelas quais a criança já tem um contato afetivo, as trocas são compartilhadas 

entre os pares são produzidas ações que amplia sua percepção de espaço. Os movimentos 

vão tomando direções, agora, aprendidas e que tornarão sua atividade mais interessante. 

 

A POSTURA VISUAL INFLUÊNCIA E ESTÁ RELACIONADA À 

PERCEPÇÃO: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O educador tendo em mente os conhecimentos relacionados práticas que resultem 

experiências das crianças com atividade gráfica estará atento para a postura motora e visual 

que é um requisito para que ela exerça atividades relacionadas ao grafismo e a escrita. 

Dessa foram corrigindo gestos, posturas, tornando o ato de imprimir a sua marca gráfica no 

papel uma atividade prazerosa e não exaustiva. 

Escrever é algo desafiador para a criança em nível de pré-escolar. Fatores 

psicomotores: tonicidade, equilíbrio noções de corpo, estruturação espaço temporal, que 

envolvem a praxia global e a praxia fina devem ser estimulados durante a infância. 
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A praxia global aponta a “principal missão a realização e a automação dos 

movimentos globais complexos, que se desenrolam em certo período de tempo e que 

exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares” (FONSECA, 2012, p. 202). 

Por essa razão no ambiente escolar o educador deve estar atendo o desenvolvimento 

motor dos pequenos. Se notar que algumas crianças, mesmo a partir dos 4 anos de idade 

não tem uma coordenação motora bem desenvolvida para a sua idade ele pode proporcionar 

experiências com materiais diversificados que contribuirão a sua praxia global. 

As experiências que envolvem movimentos simples e complexos junto às 

brincadeiras e jogos com ou sem objetos colaboram nas ações motoras infantis. 

Qualquer brincadeira, seja ela livre ou orientada, não deixa de trazer um 

objetivo, pois permite que a criança interaja e expresse seus sentimentos, 

através da troca de ideias, aprendendo a ser, conviver e fazer. Na atividade livre 

são trabalhadas as expressões corporais, orais e os princípios da autonomia. 

Segundo os Referenciais da Educação Infantil (2010), através das trocas de 

experiências, imitação, interpretação e o uso do lúdico são desenvolvidos, 

efetivamente, a capacidade motora da criança. (Orgs) (CLOUX; OLIVEIRA; REIS; 

SOUZA & VELOSO, 2019, p.12). 

 

Os contatos dos alunos com o livro de literatura oportunizam observar, tocar, 

folhear os livros e até mesmo a brincar de empilhar estimulam as funções viso motoras 

Posteriormente elas realizam do rabisco ao desenho e formam suas escritas espontâneas além 

de criar o seu modo de pensar. 

Seber, (2006, p. 23), conceitua que “a visão é um órgão do sentido que viabiliza o 

controle do corpo a coordenação dos traços, rabiscos, garatujas, desenhos e escrita serão 

resultado desta conquista motora.” 

A tonicidade é o primeiro degrau de maturidade neurológica “suportando os padrões 

antigravíticos e preparando a sequência ordenada das aquisições do desenvolvimento 

postural que potencializa equilíbrio, lateralidade, noção corporal, estrutura espaço temporal 

praxia global e fina”. (FONSECA, 1995, p. 141). 
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As características do esquema corporal influenciam em todos os aspectos, inclusive 

na escrita ao adquirir firmeza muscular, o corpo estando em repouso o tônus propicia 

firmeza que se encontra presente, nos músculos em repouso e/ou quando eles estão em 

movimento. 

Segundo Fonseca (1995, p. 146 - 147) “[...] a equilibração é um passo essencial do 

desenvolvimento psiconeurológico, um passo-chave para todas as ações coordenadas e 

intencionais, que no fundo são os alicerces dos processos humanos de aprendizagem”. 

Para Sousa (2004) o equilíbrio corporal da criança não é apenas um ato mecânico do 

corpo, mas todo um processo de reforço psíquico, no qual o indivíduo adota uma posição 

que valoriza as próprias forças, sintéticas, que não é apenas passiva, emocional, pois inclui 

a participação intelectual ativa. 

A intervenção do professor se baseia, ao mesmo tempo, na oferta de brinquedo, 

na delimitação do tempo e na organização do espaço, afim de que as crianças 

possam vivenciar diferentes papéis definidos por elas ou apresentar jogos com 

regras novas ou brincadeiras tradicionais. (Orgs.) (OLIVEIRA; RIBEIRO: 

FERNANDEZ, CLOUX; OLIVEIRA & REIS, 2020, p 14). 

 

De acordo com Fonseca (1995, p. 172) “[...] a lateralização traduz a capacidade de 

integração sensório-motora dos dois lados do corpo, transformando-se numa espécie de 

radar endopsíquico de relação e de orientação com o mundo exterior”. 

Durante as execuções das atividades grafomotoras aplicadas com crianças até 

completar (5) cinco anos de idade observa-se a troca de mãos (ambilateralidade) – ora 

rabiscam com a direita, ora com a esquerda, ou seja, quando uma das mãos fica cansada e 

ela passa a utilizar a outra naturalmente. 

A lateralidade trata da dominância, quanto ao nível de habilidade. É necessário 

lembrar que metade do corpo é controlada pelo hemisfério direito, ao passo que a outra 

metade é controlada pelo hemisfério esquerdo (FONSECA 1995). 

A prática de ensinar as crianças de pré-escola a escrever utilizando a mão direita. 

Um afronta as habilidades cognoscitivas. “Hoje, desenvolvimentistas e pais tendem a 

acreditar que é melhor permitir que uma criança siga suas tendências naturais com relação à 

lateralidade” (BEE & BOYD, 2011, p. 117). 
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 Com base nos pensamentos dos autores descritos até aqui, Souza (2004, p. 35), 

contrapõe-se a ideia que “um fator que pode prejudicar é quando a criança permanece sem 

definir sua lateralização, é a chamada lateralidade cruzada ou mal lateralização.” No 

entanto é fundamental a definição a quem permite a criança fazer uma relação entre as 

coisas existentes em seu meio. 

Fonseca (1988, p.189) afirma: “[...] que a busca pelas experiências com o seu 

próprio corpo, formando conceitos e organizando o esquema corporal”. É possível detectar 

e se relacionar com o papel e com o lápis, pois o que ela rabisca os reflexos dos 

movimentos já dominados e adquiridos através de suas experiências motoras. 

Antunes (2009, p. 49) nos faz refletir sobre o desenho do corpo feito pela criança 

que: “demonstra graficamente o que conhece, pois é capaz de representar o que sabe, o que 

percebe e não o que vê.” 

Dentre os mesmos entendimentos, Fonseca, (2010, p.155),  compartilha  que “ [...] 

no desenho do corpo, a criança replica o que mais reflete em seus posicionamentos. 

Exatamente porque o desenho, aliás, como qualquer outra atividade ou gesto, é função e 

expressão da sua maturidade psicomotora.”  

O sentido de estruturação espaço-temporal passa pela compreensão que a  criança 

tem de espaço, da maneira como o seu corpo se desloca  continuamente sobre um 

determinado espaço, em que é definida uma trajetória, uma direção a seguir. 

Pautado nesta vertente que Sousa (2004, p. 37), pode perceber uma grande ligação 

entre estrutura espaço-temporal e a linguagem escrita. “A palavra escrita exige que se tenha 

uma orientação no papel, através das linhas e dos espaços próprios para  ela.” 

Ao trabalhar aos níveis simbólicos, pela representação mental, os principais 

conceitos a adquirir são: “[...] simultaneidade, ordem e sequência, duração dos intervalos, 

renovação cíclica de certos períodos e ritmo” (OLIVEIRA, 2005, p.90). 

Através dos estudos de Fonseca (1995, p.34) vê-se que “a noção espacial é um 

conceito desenvolvido no próprio cérebro, através de atividades neuro, tônico, sensório- 

perceptivas e psicomotoras.” 
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 É a criança quem constrói a noção de espaço, experiências vividas no meio em que 

realiza uma interpretação a partir de dados sensoriais obtidos no espaço e utiliza o próprio 

corpo para se situar. “A memorização é à base de muitos conceitos linguísticos. A  

sequência  temporal é inseparável da espacial na aquisição dos construtos.” (FONSECA, 

1995, p.56). 

As praxes globais e finas se definem como ações planejadas em busca de uma 

finalidade. As globais envolvem grande parte do corpo; ações planejadas e realizadas pelas 

mãos e dedos. O que diferencia de um movimento apenas coordenado. 

Conforme Sousa (2004, p. 91), O planejamento realizado pela pessoa, a previsão do 

efeito de sua ação. Não é um movimento copiado ou realizado sem reflexão. “[...] tem como 

principal missão a automatização dos movimentos globais complexos que se desenrolam 

num certo período e que exigem a atividade conjunta de vários grupos musculares” 

Quanto ao pensamento de Fonseca (1995, p. 38), “a praxia global contribui para 

desenrolá-lo da atividade global de integração, sendo que uma série de fatores auxilia na 

execução dessa atividade. O tônus conduz o equilíbrio (controle gravitacional), a 

lateralizarão e as noções de corpo, espaço e tempo.” 

De forma sucinta, praxia global é vista como a possibilidade do controle e da 

organização da musculatura ampla para a realização de movimentos complexos tais como: 

correr, andar, saltar, rastejar entre outros. 

Por outro lado, a praxia fina é um fator psicomotor que envolve todas as conquistas 

psiconeurológicas já avançadas na praxia global. Trata-se então da precisão dos 

movimentos das mãos e dos dedos. 

Aqui se refere à precisão, a rapidez e ao controle dos movimentos dos dedos e das 

mãos e o controle dos pequenos músculos tais como: recorte, colagem, encaixe, exercícios 

gráficos entre outros (SOUSA, 2004) 

Fonseca (1995, p.37) registra que: 

 a praxia fina em conjunto com outros fatores psicomotores permite antever e 

perspectivar como é que o cérebro integra, processa e elabora a informação, uma vez 

que, como órgão de aprendizagem, não só recodifica informação sensorial,
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 transformando-a num sistema de conceitos, como também estabelece planos, 

programas e formas de controle consciente das ações. 

Por fim, tendo em vista que a escrita é resultado de um processo de construção 

podemos citar o fato de que “não é apenas o professor que inicia, responde e organiza as 

atividades, mas que é, fundamentalmente, o aluno quem deve fazê-lo. Portanto o ambiente 

deve promover a busca de informação e a exploração por parte dos alunos” (TEBEROSKY 

e COLOMER, 2003, p. 82). 

A expressão gráfica é uma manifestação da totalidade cognitiva e afetiva. Quanto 

mais a criança confia em si e no meio, mais ela se arrisca a criar e a se envolver 
com o que faz. [...] [Se] a criança inibe sua expressão livre para atender a uma 

solicitação do meio, o processo de desenvolvimento fica prejudicado (BOSSA e 

OLIVEIRA, 2011, p. 41). 

A evolução do desenho e da escrita na criança deve acontecer a partir de suas 

interações com o objeto, com o meio. Não deve ser através de cópias. Com o uso e o acesso 

ao papel, lápis e outras referências gráficas a criança inicia as suas próprias manifestações 

gráficas. “O que realmente é difícil para esta criança é compreender, como já dissemos, o 

que é que a escrita representa e como a representa” (FERREIRO, 2004, p. 43). 

O grafismo na criança é manifestado de acordo com a sua compreensão. Na escola, 

convivendo com uma cultura escrita ela passará a perceber o que está a sua volta, interagir, 

conhecer e buscar a sua maneira vivenciar experiências iniciando com as garatujas e 

evoluindo até a escrita. 

O professor deve ter o cuidado de evitar privar a criatividade da criança 

direcionando-a para algo pré-definido. “A criança inibe sua expressão livre para atender a 

uma solicitação do meio, e o processo de desenvolvimento fica prejudicado” (BOSSA e 

OLIVEIRA, 2011, p. 41). 

O professor, na pré-escola pode oportunizar a criança experiências gráficas motoras 

posto que ela que interage com diferentes suportes de leitura e sente-se estimulada a realizar 

suas produções gráficas como os rabiscos, desenhos e escrita. Assim,“[...] o professor é 

responsável por oferecer à criança as oportunidades de interagir com o escrito [...]” 

(TEBEROSKY e COLOMER, 2003, p.78). 
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 Se no ambiente escolar é percebido que alguma criança está tendo dificuldades em 

coordenar os seus movimentos motores e que ela não apresenta nenhum problema de ordem 

neurológica há que recorrer à intervenção preventiva do profissional de psicopedagogia. 

Na fase da pré-escola a ludicidade é o meio mais indicado para que desenvolva as 

expressões gráficas com liberdade sem as amarras de uma escolarização precoce. 

Expressões gráficas motoras como o desenho devem ser estimuladas e não impostos através 

de modelos prontos com gravuras onde resta a ela somente realizar a pintura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a pesquisa constatamos que durante a infância, ainda em seus primeiros 

meses de vida a criança vai conquistando o seu espaço o que é efetivado pelo controle 

motor.  Ela realiza movimentos de pegar um objeto no abrir e fechar das mãos e dos dedos. 

Observamos que esses estímulos são recebidos e lhe proporcionaram uma evolução 

dos movimentos relacionados à motricidade. 

Percebeu-se  que o conhecimento infantil proporcionou um entendimento mais 

amplo relacionado a criança e suas conquistas que ocorrem na infância.  Assim, coube a 

reflexão sobre a inserção do sujeito no Ensino fundamental e sua atuação quando for solicitada  a realizar 

a produção de um desenho não ficará olhando para o professor, como quem indaga: “O que devo 

desenhar?” 

Foi  refletido  sobre  o  recorte  temporal   em   que   aos  pequenos  era  imposto   a realização 

de atividades tais como cobrir pontilhados entre outras similares que toldavam a livre expressão dos 

movimentos motores e era chamada de exercício de coordenação 
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 essa prática limitava a criança a reproduzir só o que lhe era requerido, treinando de forma enfadonha e 

por vezes desestimulante. Sobre os rabiscos ou desenhos livres discutimos sobre a descoberta e emoção 

mediante o ato de criação.  

Cabe ao professor, elaborar estratégias que favoreçam com que a criança atinja com êxito as 

conquistas relacionadas ao desenvolvimento do grafismo e a apropriação do sistema de escrita. São 

construções conflitantes para a criança que requer o total aparato e apoio da família, da escola, assim 

como, dos demais profissionais que venha a necessitar para ajudá-la a superar suas possíveis 

dificuldades. 

Nesse sentido pode entrar em contato com os partícipes do processo de ensino que além da 

escola é constituído pela: família, sociedade e profissionais, com especial ênfase neste trabalho para o 

psicopedagogo a fim de encaminhar para um acompanhamento especializado. 

 

O psicopedagogo  é um profissional que irá  detectar possíveis dificuldades apresentadas pela 

criança no decorrer do processo de aquisição da escrita e contribui com os seus conhecimentos para 

facilitar tal aquisição por parte da criança. 
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