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FORTALEZA 



 

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS 

 
RESUMO 

 
Roberta Paula de Sousa Uchôa¹ 

 
Este artigo, foi elaborado com o objetivo de estudar qual a importância que o 
desenho possui para crianças entre 2 e 6 anos. A pesquisa teve como base as 
idéias e concepções de autores como Mèridieu (1974), Brasil (1998), Silva (2002), 
Greig (2004) e Baptista (2012) esta por sua vez com seus estudos respaldados nas 
pesquisas de Piaget. Os autores citados concordam que, em seus desenhos, a 
criança pode contar sua história, demonstrar seus pensamentos, suas fantasias, 
seus medos, suas alegrias, suas tristezas, agindo e interagindo com o meio. 
Buscando compreender a evolução do desenho na infância, sua importância para as 
crianças, bem como o papel do professor neste processo, utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica como metodologia para o desenvolvimento do artigo. Como resultado, 
detectou-se as especificidades das fases evolutivas do desenho, percebendo que o 
mesmo disponibiliza intenso exercício mental. O desenho é uma atividade que 
expõe as necessidades da criança e registra suas potencialidades, cabendo ao 
professor dispor de um novo olhar para o ato de desenhar. 
 
Palavras – chave: Desenho; importância; infância. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article was produced with the aim of studying how important is the drawing for 
children between 2 and 6 years. The research was based on the ideas and concepts 
of authors like Mèridieu (1974), Brasil (1998), Silva (2002), Greig (2004) and Baptista 
(2012) this one, particularly, with her studies supported on Piaget’s research. These 
authors agree that, in his drawings, the child can tell his/her story, demonstrate 
his/her thoughts, fantasies, fears, joys, and sorrows, acting and interacting with the 
environment. Trying to understand the evolution of drawing in childhood, its 
importance for children, as well as the teacher's role in this process, we used the 
literature as a methodology for the development of the article. As a result, we 
detected the specifics of the evolutionary phases of the drawing, noting that it 
provides intense mental exercise. Drawing is an activity that exposes the child's 
needs and records his/her potential, being up to the teacher to develop a new 
perception on the act of drawing. 
 
Words - Tags: Drawing; importance; childhood. 
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1 Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar a importância do desenho infantil 

para crianças de 2 a 6 anos. Sendo a primeira forma de representação escrita, 

desde cedo o desenho foi utizada pelo homem para registrar seus conhecimentos. 

Sendo assim, pode-se perceber que esse gesto é de grande importância. Entretanto, 

devido a falta de orientação do professor e da família, facilmente observa-se a 

desvalorização sofrida pelo desenho. 

Mas qual a importância do desenho para as crianças? Os estudos mostram 

que em seus primeiros anos de vida, elas já se utilizam da representação gráfica 

para apresentar aquilo que pensam, que aprenderam, o que percebem do mundo à 

sua volta, demonstram seus medos, seus desejos e suas conquistas. 

É de fundamental importância que todo profissional em educação tenha 

conhecimento a respeito das teorias acerca do desenho. Contudo, sem a vivência, a 

prática no dia a dia, todo o seu conhecimento não terá real finalidade. Para a prática 

pedagógica é interessante que o pedagogo saiba como intervir nesse processo, a 

fim de contribuir de forma significativa no desenvolvimento de seus educandos. 

A seguir, o tópico 2 do presente artigo trata da importância do desenho para a 

criança, suas fases evolutivas, mostrando que a forma de pensar o desenho evolui e 

cresce junto com a criança, tendo suas particularidades. No tópico 3 apresentamos a 

importância do papel do professor como mediador durante o ato de desenhar da 

criança. E por último, temos as considerações finais, com uma reflexão geral do 

assunto abordado. 

 

2 O desenho infantil 

 

Por muito tempo a criança foi vista e tratada como miniatura de adulto, sem 

nenhuma maneira particular ou diferenciada no que dissesse respeito à idade. 

Gradativamente essas idéias sobre a infância foram se modificando e evoluindo até 

se compreender que o universo infantil é dotado de especificidades, que possui leis 

próprias a respeito da psique infantil e que seu desenvolvimento é repleto de 

particularidades. 
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O desenho infantil começa a despertar o interesse dos estudiosos somente no 

final do século XIX, primeiro com a descoberta da originalidade da infância, depois 

influenciados com as ideias de Rousseau sobre a pedagogia que levaram a 

dintinguir diferentes etapas no desenvolvimento do desenho na infância. Também 

nesta mesma época se viu crescer o interesse pelas pesquisas voltadas para a 

infância e suas especificidades. (Mèridieu, 1974) 

De acordo com Méredieu (1974), paralelamente a essa progressão, também 

foi evoluindo a forma de se enxergar o desenho. O desenho da criança era tido 

somente como forma de exercício de preparação de um futuro artista e, por isso, 

eram considerados fracassos, uma fase a ser vivenciada para chegar-se a 

verdadeira obra de arte. O desenho e suas particularidades somente se 

relacionavam com a falta de habilidade motora da criança. 

 

Não existe visão verdadeira e a visão adulta não pode de modo algum 
representar a medida padrão. Portanto não se devem reproduzir os 
processos infantis qualificando-os de “infantis”. A criança está tão “perto das 
coisas” quanto o adulto, o pintor chamado realista, o primitivo ou o abstrato. 
(MÈREDIEU, 1974, p. 3) 

 

Não há uma visão verdadeira, por isso a visão do adulto não pode representar 

o padrão. As produções infantis são autênticas e originais, mas torna-se difícil 

identificar essa originalidade quando ela tem como papel fundamental a imitação do 

adulto e uma interpretação tomada a partir de instrumentos apresentados por ele. 

(Mèridieu, 1974) 

A criança sente uma grande satisfação em deixar uma marca no papel, 

principalmente em algo que seja do adulto. Este ato representa a fascinação pelo 

universo adulto que a criança tem e o desejo de se apropriar dele. Inicialmente a 

criança nem se dá conta que acabou de deixar uma marca. Aos poucos ela vai 

percebendo e dedicando maior atenção aos seus rabiscos, fazendo-os 

intencionalmente. (Silva, 2002) 

Silva (2002) ressalta, que os desenhos da criança são carregados de 

sentimentos, expressando o que sentem e pensam sobre as coisas, procurando 

colocar no papel tudo o que sabem a respeito daquele objeto. Vejamos o exemplo 

do desenho de uma mulher grávida: o bebê pode aparecer desenhado, pois a 

criança pode ver a mulher com a barriga grande, mas não o bebê, contudo, ela sabe 

que ele está lá dentro. 
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2.1 Fases do desenho na infância 

 

Pedagogos, psicólogos, artistas e educadores em geral manifestam interesse 

pelos estudos sobre desenhos infantis. Mas para compreendermos esse 

desconhecido mundo se faz necessárioo resgate da nossa própria vivência no ato 

de desenhar. 

Entender e debater sobre um processo sem que ao menos tivéssemos 

passado por ele seria bastante complicado. Desenhar envolve momentos de 

alegrias, frustrações, descobertas, operações mentais e práticas, portanto, todo 

adulto deve saber reconhecer em si mesmo a capacidade de realizar um ato criativo. 

Os Parâmetros Curriculares da Educação Infantil (Brasil, 1998), fala que no 

início, a criança trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para demosntrar 

tudo o que ela sabe sobre o mundo e esse saber estará relacionado a ação física e 

interiorizada (através das experiências junto a objetos naturais), ao trabalho 

realizado sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras crianças e adultos. 

Relaciona-se também com a observação de diferentes objetos simbólicos do 

universo que o cerca e às imagens que cria.  

Progressivamente, no decorrer da simbolização, a criança interioriza 

regularidades ou códigos de representação das imagens do entorno e passa a 

considerar a hipótese de que o desenho serve para imprimir o que ele vê. (Brasil, 

1998) 

Baptista (2012) em seu artigo “A criança e o desenho” diz que é através do 

desenho que a criança naturalmente cria e recria formas expressivas integrando a 

imaginação e a realidade fazendo com que seu desenho seja um canal de 

comunicação entre o mundo exterior e ela mesma, sem as regras, os obstáculos e 

noções estéticas da sociedade, que poderão ser absorvidas no futuro. Várias 

correntes e estudiosos de diferentes épocas dedicaram às suas pesquisas um tempo 

especial, com registros, observações e organizações de dados sobre as fases do 

desenho infantil. 

A terminologia de Piaget merece destaque entre tantos, por ser uma das mais 

utilizadas dentre os educadores. Ele aborda o desenho destacando o sujeito que ao 

desenhar interage e reconstrói esta linguagem. Os desenhos são analisados dentro 

da perspectiva das fases do desenvolvimento infantil da representação. Sendo 
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denominados da seguinte forma: Garatuja, Pré-esquematismo, Esquematismo, 

Realismo e o Pseudo Naturalismo. (Baptista, 2012) 

A Garatuja acontece no primeiro ano de vida, a criança sente grande prazer 

em traçar linhas em todos os sentidos, sem nem mesmo levantar o lápis do papel, 

representando o prolongamento de sua mão. Nessa fase os desenhos tem relação 

direta com o “eu” (ego) e a figura humana é inexistente ou pode aparecer da 

maneira imaginária. O uso das cores não tem grande importância, aparecendo o 

interesse pelo contraste. A criança desenha sem intenção consciente até os dois 

anos de idade, (estágio sensório motor) dividindo a garatuja em dois momentos: 

1. Garatuja Desordenada: Com movimentos amplos e desordenados, como 

forma de exercício, não existindo preocupação com a preservação dos traços, pois 

eles são cobertos com novos rabiscos diversas vezes. 

2. Garatuja Ordenada: Existem movimentos longitudinais e circulares nos 

desenhos, caracterizando o início do interesse pelas formas, claramente 

observamos uma exploração maior do traçado no papel. 

O Pré-esquematismo se inicia no estágio pré-operacional ou seja, a partir dos 

três anos de idade a criança passa a atribuir significado ao seu desenho, utilizando 

riscos na horizontal, vertical, espiral e círculos, contudo, não nomeia o que faz. Com 

relação ao uso das cores em suas produções, os elementos são dispersos e não 

relacionados entre si. Há momentos em que a criança utiliza cores, mas não há uma 

relação forte com a realidade e sim, com o interesse emocional. Aos quatro anos ela 

já tem capacidade de projetar no papel seus sentimentos, mesmo sem aceitar, o 

ponto de vista de outra pessoa diferente do dela. Até os seis anos o desenho 

proporcionará uma descoberta maior nas relações entre desenho, pensamento e 

realidade, representando uma fase mais criativa e diversificada nas produções. 

O Esquematismo é iniciado aos sete anos de idade quando as operações 

mentais da criança ocorrem em resposta a objetos e situações reais, desta forma, 

ela desenvolve noções como: maior, menor, direita, esquerda, mais alto, mais largo, 

etc. A representação da figura humana aparece de formas variadas como exageros, 

negligências e omissão ou mudança de símbolos. É nesta fase que a criança passa 

a descobrir as relações de cor, cor-objeto e gradativamente desenvolve a 

capacidade de se colocar no ponto de vista do outro. Chegando ao final do estágio 

das operações concretas, o desenho infantil chega na fase do realismo, fazendo 
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bastante uso das formas geométricas em seus desenhos e acentuam-se as 

distinções do sexo através das representações de roupas. 

Na fase Pseudo Naturalismo, que se efetiva no período das operações 

formais, a atividade agora não é mais espontânea. A criança passa a investigar sua 

própria personalidade. Na representação da figura humana as características 

sexuais são exageradas, há também a presença das articulações e proporções. A 

consciência visual (realismo) ou acentuação da expressão também fazem parte 

deste período. Existe uma maior conscientização no uso da cor, pudendo ser 

objetiva ou subjetiva. A expressão aparece da forma: "eu represento e você vê". 

Aqui, estão presentes o exercício, símbolo e a regra.  

Segundo Piaget (ápud Baptista, 2012), existe renúncia de certos elementos 

durante a passagem de um nível para outro de conhecimento. Alguns aspectos se 

transformam e outros se conservam. Além de poder ocorrer acréscimos de novos 

conhecimentos, pode haver também a reconstrução dos conhecimentos que a 

criança já possui do nível precedente e a reestruturação desses conhecimentos no 

novo estágio. É dessa forma, que a criança consegue crescer e realizar no nível 

seguinte o que anteriormente não conseguia. 

 

3 O papel da escola 

 

Normalmente o desenho vem sendo trabalhado nas escolas como conteúdo 

curricular da disciplina de Educação Artística. Na educação infantil, o desenho faz 

parte das atividades plásticas, como pintura, escultura, colagem, dentre outros.  

Silva (2002, p. 31) destaca: 

 

O desenho aparece muito antes da entrada da criança na escola e do 
contato com o desenho “escolar” propriamente dito. A criança vê desenhos 
de irmãos, parentes, vizinhos, amigos; entra em contato com livros, revistas, 
jornais, programas de televisão, videogames, jogos de computador e sites 
na internet, que são fontes dos mais variados tipos de representação 
gráfica. 

 

A criança entra em contato com o grafismo antes mesmo de ingressar na 

escola, através dos desenhos de seus parentes, de seus amigos, observando em 

livros, revistas ou na televisão.  
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Em seus estudos, Greig (2004) diz que o desenho desperta interesse é 

utilizado em estudos para análise de personalidade, distúrbios psíquicos, avaliação 

de inteligência, desenvolvimento neuropsicomotor e nível de prontidão. A 

importância representada pelo desenho pode ser diminuída diante de tantos 

rabiscos irreconhecíveis. 

Na maioria das vezes, os professores não veem importância no desenho 

nessa fase escolar, e por isso não planejam o trabalho envolvendo esse tipo de 

atividade em sala de aula. O que vemos é que mesmo o profissional mais 

capacitado e com mais conhecimento em teorias, sem a prática, sem a vivência, o 

seu saber torna-se palavras soltas e sua aplicação perde o sentido. Aplicar o 

desenho como uma mera atividade é uma forma de se proteger da incapacidade que 

o adulto tem de entender o universo infantil.  

 

3.1 A intervenção do professor  

 

De acordo com Silva (2002), no processo pedagógico, observamos que as 

concepções, no que se refere ao desenho, variam entre a atividade gráfica sem 

valor educacional, sendo utilizada somente para manter as crianças calmas e 

distraídas e a utilização como instrumentos de ensino, que é dirigido, treinado, 

visando a aprimoração da coordenação percepto-motora ou outras particularidades 

do desenvolvimento. 

No contexto pedagógico a participação do adulto também tem um papel 

variado. Por um lado, pode ser tomado como modelo para ser copiado enquanto por 

outro é prejudicial e nocivo, podendo atrapalhar o desenvolvimento do potencial da 

criança. 

Segundo Mèridieu (1974, p. 11): 

 

Mais tarde, quando a criança atinge a idade escolar, verifica-se quase 
sempre uma diminuição da produção gráfica, já que a escrita – matéria 
considerada mais séria – passa então a ser concorrente do desenho. 
Inversamente, com a escrita, a criança descobre novas possibilidaedes 
gráficas. 

 

Existe uma mudança qualitativa notável nos desenhos da criança a partir do 

momento em que entra na escola. Se a influência do outro até então era sutíl, agora 

passa a ter uma preocupação mais formalizada. Na maioria das vezes, a criança 
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não tem a oportunidade de ter acesso a materiais como lápis e papel antes de 

ingressar na escola. Só então tem essa oportunidade como também poderão fazê-lo 

ao lado de outras crianças de sua idade que sempre desenharam. 

Na escola, a criança vivencia momentos em que os desenhos são 

compartilhados e executados em conjunto com outras e o papel do professor é de 

interagir sobre esse processo, de acordo com suas concepções pedagógicas diante 

da atividade simbólica. A criança também tem a oportunidade de conhecer outros 

modelos gráficos diferentes daqueles que conhecia. A escolarização proporciona 

situações em que a criança desenvolve-se potencialmente no campo afetivo, 

ampliando e modificando seu repertório gráfico. 

O contato com professores e colegas pode ser de extrema importância no que 

diz respeito ao trabalho pedagógico, já que “o tempo todo a criança é convidada a 

ver e pensar sobre as produções alheias e as suas próprias ações gráficas” (SILVA, 

2002, p. 33). 

Desenhando em grupo, a criança participa de trocas de idéias, relaciona-se 

socialmente, visto que durante a produção ela pode comparar seu desenho com 

outros, solicitar ajuda para desenhar determinada figura ou fazer comentários. 

Todas estas situações enriquecem a construção do desenvolvimento e do 

grafismo da própria criança. O ideal seria estudar e enxergar o desenho como um 

processo, através do que favoreceu sua execução: a interação com a professora, 

das crianças entre si, com o material e a fala que poderá desencadear ou 

acompanhar essas ações. (Silva, 2002) 

De acordo com a idade que tem, a criança é sensível às influências 

exteriores. Quanto menor na idade, menor será a influência, mas logo é inserida 

num universo repleto de informações sociais. É necessário acabar com o mito da 

espontaneidade infantil, pois a não valorização do desenho na formação e 

desenvolvimento da criança é conduzida pelo fato de se enxergar o desenho como 

simples movimento gratuito e inocente. (Mèridieu, 1974) 

Mesmo na expressão espontânea, existe a utilização de figuras 

estereotipadas de imitação e cópia, facilmente identificadas ao observarmos os 

desenhos. Devido o grande condicionamento ao qual a criança é submetida, a 

“expressão livre” do desenho encontra dificuldade. Esse condicionamento se dá por 

intermédio da escola, pois, a criança deixa um grupo restrito, que é o da família e é 

convidada a se integrar a outros grupos como os da escola, professores e colegas. 
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A escola tende a modificar o pensamento da criança na medida em que 

realiza uma “purificação” mostrando às crianças modelos e tipos de conduta. Os 

desenhos, que antes pareciam indecifráveis, passam a ser legíveis e comparáveis 

entre si, pois, a escola geralmente propõe a utilização de signos gráficos que já 

estão devidamente classificados como flor, árvore, pássaro, casa. Mèridieu (1974) 

cita que esse fato, em nível temático e formal, faz com que o desenho se torne 

pobre.  

Não se pode impedir que a criança sofra diferentes tipos de influência, no 

entanto, deve-se tentar reduzir, na medida do possível, as intervenções feitas pelos 

adultos. “Assim a escola castra a criança de uma parte de si mesma.” (Mèridieu, 

1974, p. 103).  É de fundamental importância que exista um conhecimento mais 

completo por parte do professor sobre as atividades gráficas das crianças, como 

ações compartilhadas entre sujeitos e que gera desenvolvimento e aprendizagem. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo, apontou o desenvolvimento do desenho na infância, 

através do conhecimento de suas etapas evolutivas, onde a criança expressa sua 

visão de realidade. Era através de pinturas e desenhos, desde a época da pré- 

história, que o ser humano se utilizava para demonstrar seus sentimentos, seu 

conhecimento, seu desejo de expressão e recriação do real. 

Observamos que os desenhos expressam o que as crianças sentem, como 

também, o que pensam do mundo que as cerca, pondo em evidência a capacidade 

de imaginação do homem, externando através do seu desenho com clareza e 

deforma mais objetiva. 

Com movimentos inicialmente incontrolados, a criança desenha no papel sem 

perceber que deixou uma marca. Passando-se o tempo, ela percebe que pode fazer 

movimentos e traçados no papel, de acordo com sua própria vontade, entendendo 

que tem controle sobre o que desenha, proporcionando grande satisfação e 

autoconfiança. 

A criança busca sempre elaborar explicações e hipóteses a fim de encontrar 

explicações para entender o mundo. Com seus desenhos, ela explora o mundo que 
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a rodeia, expressando seus medos, suas alegrias, sua curiosidade, sua inteligência 

e seu sentimento de opressão.  

Do ponto de vista pedagógico, o ideal é que se desenvolvam situações 

espaciais e corporais, como desenhar deitado, sentado e em pé, promovendo 

relações distintas de forças. Assim como também é importante explorar e manusear 

diferentes materiais e texturas. 

É possível analisar através do desenho de uma criança sua personalidade, 

seu temperamento e até mesmo determinados tipos de carências. As fases pelas 

quais a criança está passando também podem ser reconhecidas através de seus 

desenhos, bem como, suas dificuldades e os pontos positivos para seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Dessa forma, entendemos que o desenho não pode ser visto como uma 

atividade unicamente realizada com o objetivo de preencher o tempo e manter as 

crianças distraídas. Ele pode e deve ser utilizado como instrumento pedagógico no 

processo cognitivo, emocional e social das crianças. É certo que todo profissional da 

educação deve ter o conhecimento das teorias que tratam do desenvolvimento do 

grafismo, mas não pode deixar de lado a importância de proporcionar vivências 

destes momentos, caso contrário seu ato pedagógico perderia o sentido. 
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