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RESUMO 

O presente artigo apresenta a importância do desenho para a formação cognitiva da 
criança, o desenho é uma das principais esferas de aprendizagem tanto na 
construção de linguagem ou na construção do pensamento. O objetivo desse 
trabalho é refletir sobre as fases do aprendizado e do importante papel do professor 
e da família, faremos uma pesquisa bibliográfica e o pensamento dos estudiosos 
sobre o assunto. É imprescindível para quem atua na educação infantil a 
compreensão e o conhecimento das fases do desenho e como isso ajuda na 
construção do ser humano  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenho na educação infantil é um tema considerado sem importância, os 

rabiscos e os desenhos eram vistos sem nem um significado, e através de muitos 

estudos descobriram que pequenos desenhos e rabiscos eram maneiras das crianças 

se expressarem e de comunicar com os mundo.  

A arte é essencial para a vida da criança dentro da escola e fora dela também 

e é de suma importância a presença dos pais e professores nessa fase. Quando a 

criança tem o primeiro contato com o desenho no começo existe dificuldades como 

por exemplo pegar um lápis, segurar uma folha ter o controle dos deus movimentos e 

fazer pequenos traços, mesmo observando outras pessoas desenhando. Ao decorrer 

do tempo ela já não precisa mais de ajuda na realizações das atividades e isso mostra 

a importância do convício com a escola, professores e outras crianças. 

O desenho é mais do que uma forma da criança se expressar, ela tem o poder 

de trabalhar coordenações motoras e desenvolver o lado artístico de cada criança o 

desenho ajuda também na socialização na percepção, inteligência e emoção. Os pais 

devem elogias fazer perguntas sobre o desenho, o importante é deixar elas a vontade 

para criar o que quiser. Quando a criança desenha ela traz um autoconhecimento 

através do mundo da imaginação. 

Os primeiros rabiscos são uma ponte para no futuro a criança enriquecer seu 

lado artístico, é o momento que ela descobre seus traços e está sempre disposta a 

criar e romper barreiras. No período das garatujas a criança tem a curiosidade de 

explora espaços como desenhar paredes, chão. 

O desenho aparece na vida de uma criança antes mesmo de entrar para a 

escola, antes de entrar para a escola e ter contato com o mundo dos rabiscos a criança 

acaba tendo um contato com o desenho através de irmãos, pais ou pessoas próximas 

e através também da televisão.  

Nos primeiros anos de vida é importante que a criança tenha contato com a 

arte visuais cores fortes, objetos diversos armazenando assim em seu sub consciente 

o que mais chamou atenção. Ao entrar para a escola a criança traz experiências 



vividas em casa e ela inclui em seus desenhos pequenas coisas que faz uma grande 

diferença em sua vida.  

O ato de desenhar na educação infantil deve ser para que ela conquiste novos 

saberes e absorva novos conhecimentos, é imprescindível que o professor e família 

apresente obras de diferentes artistas para um grande conhecimento mais sempre 

deixando a criança livre para criar sua própria obra, quando valorizamos cada rabisco 

de uma criança damos a ela asas para um novo conhecimento. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foram estudos através de pesquisas 

bibliografias, sites, artigos científicos que possibilita buscar um levantamento sobre o 

assunto abordado. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. A CARACTERIZAÇÃO DO DESENHO 

Quando pensamos em desenho imaginamos várias representações de 

coisas, como, objetos, imagens, gráficos. O desenho é uma das formas da criança 

expressar suas vontades, ideias, ou o que está a sua volta que contribui para seu 

desenvolvimento motor e relacionamento com o meio social. 

O desenho infantil tornou-se objeto de estudo nas áreas do conhecimento 

por meio da contribuição de psicólogos, pedagogos e outros especialistas Os 

primeiros estudos surgiram no início do século XX, nessa época as crianças ainda 

eram vistas como adultos em miniaturas. A partir de alguns estudos sobre a infância 

começou um reconhecimento sobre as produções infantis. 

(Georges Henri Luquet 1969 apud FERREIRA, p. 4) foi um dos primeiros a 

estudar o desenho infantil. Buscou entender como a criança desenha e propôs quatro 

estágios de desenvolvimento do desenho infantil: realismo fortuito, realismo falhado, 

realismo intelectual e o realismo visual.  



(Luquet 1969 apud FERREIRA, p. 4) 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”. Como ele acredita que cada 

desenho é essencialmente realista, posto que a criança tenta representar um objeto 

tal como ela o vê, caracterizou todas as fases como uma espécie de realismo. 

De acordo com (Piaget 1973 apud SILVA 2010, p.98) as crianças passam 

por algumas fases, que correspondem a suas etapas de desenvolvimento. Uma delas 

é a Garatuja, que se subdivide em: Garatuja Desordenada e Garatuja Ordenada. 

Período relacionado com a fase Sensório-Motora (0 a 2 anos) e também parte da Pré-

Operatória (2 a 7 anos). 

A fase da Garatuja Desordenada são movimentos amplos e desordenados, 

é onde a criança desenha várias vezes no mesmo local, e não se preocupa com o 

desenho. A Garatuja Ordenada são movimentos mais distantes e circulares, a criança 

não ultrapassa a margem mesmo tentando desenhar todo espaço da folha, ela não se 

preocupa com a posição. A fase Pré-operatória é a fase onde faz relação entre 

desenho, pensamento e realidade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares da Educação Infantil (1988): 

Na garatuja, a criança tem como hipótese que o desenho é 
simplesmente uma ação. Sobre uma superfície, e ela sente prazer ao 
constatar os efeitos visuais que essa ação produziu. A percepção de 
que os gestos, gradativamente, produzem marcas e representações 
mais organizadas permite à criança o reconhecimento dos seus 
registros. (BRASIL, 1988, p.92 apud  FRATARI,2011.p.5) 

 

O desenho é uma das manifestações semióticas, isto é, uma das formas 

através da qual a função de atribuição da significação se expressa e se constrói. 

Desenvolve-se concomitantemente às outras manifestações, entre as quais o 

brinquedo e a linguagem verbal (PIAGET, 1973 apud SILVA; 2010, p.98). A criança 

começa a se através de pequenos rabiscos ou pequenas pinturas. Para um adulto 

isso pode ser uma coisa sem importância mas é necessário respeitar essa fase, 

porque para ela o desenho acaba sendo uma pequena história, e é através dessa 

pequena história e do desenho que a criança está organizando suas ideias criando 

imagens e trabalhando a memória.  

 



2. AS CONTRIBUIÇÕES DO DESENHO PARA A FORMAÇÃO 

DA CRIANÇA. 

 

A arte desenvolve o pensamento, a sensibilidade e o lado artístico da 

criança. Segundo o PCN “A educação em Arte propicia o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de 

ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 

percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto na ação de 

apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e 

nas diferentes culturas.” (PCN, 2001, p.19).  

Na educação infantil a criança descobri valores, além do mais percebe sua 

realidade e conhece objetos em sua volta. No começo de sua vida ela é muito 

imaginativa e portanto é sempre importante deixar a criança em contato com 

diferentes culturas, pois isso facilita a descoberta de sua identidade. 

. A educação em arte ajuda a criança a desenvolver seu lado. O aluno que 

estuda bem a arte e faz com frequência tem mais facilidade para a resolução de um 

problema. Segundo o PCN “Um aluno que exercita continuamente sua imaginação 

estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para 

resolver um problema matemático” (PCN, 2001, p.19) 

  Ao longo de sua vida ela começa a aprender e conhecer cores e 

diferentes traços. Por isso o professor deve ser responsável e oferecer diversas 

matérias como lápis de cor, giz colorido, atividades usando tintas deixar a criança livre 

para desenhar, e assim vai permitindo que ela explore esse conhecimento que é 

conhecer o mundo e as cores, pois nas palavras de Buoro “Arte se ensina, Arte se 

aprende” (BUORO,2000, p.39 apud COLETO,2009, p.139) 

O desenho é importante para os alunos da educação infantil, pois colabora 

para seu desenvolvimento expressivo, para estimular a criatividade, tornar a criança 

mais sensível, e é através dessa sensibilidade que começa a observar o mundo e tudo 

que existe em sua volta. A criança precisa ser estimulada e tanto o desenho quanto 

as atividades vivenciadas na escola poderão contribuir para despertar esse lado 

artístico e criativo.  

Os pais devem ficar atentos no momento de expressão da criança e 

procurar não fazer comentários.  



Ao desenhar a criança revela seus desejos, medos, expectativas, 

estabelece novas compreensões, apresenta capacidade de compreensão. A criança 

possui um olhar muito atento em tudo que tem a sua volta, e isso ajuda principalmente 

na questão da imaginação e desejos.  

A arte tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança e na 

educação escolar e ela é indispensável na vida das crianças e na rotina da escola. 

“Cada um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório cultural e histórico, 

lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto de vista, utilizando formas, 

cores, sons, movimentos, ritmo, cenário...” (COLETO,2010,p.138 apud MARTINS, M. 

et al, 1998, p.57).  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação o ensino das artes 

passou a ser um componente curricular obrigatório para a educação básica e também 

para o desenvolvimento cultural do aluno. O professor precisa estar atento as diversas 

dificuldades do aluno e sempre está por perto para dar apoio, pois e na infância que 

a criança desperta suas vontades começa a observar o mundo e tudo que tem a sua 

volta entre formas e cheiros. 

 

Seu pensamento se dá na ação, na sensação, na 

percepção, sempre regadopelo sentimento. Convive, sente, 

reconhece e repete os símbolos do seuentorno, mas não é, 

ainda, um criador intencional de símbolos. Sua criaçãofocaliza a 

própria ação, o exercício, a repetição (MARTINS,1998, p. 96 

apud COLETO,2009, p.140)  

 

É através desses pequenos traços os desenhos que amplia-se a 

coordenação motora, o aprender a pegar em um lápis e uma folha de papel, sem 

perceber ela faz traços horizontais, verticais e inclinados até que pode fazer curva 

para construir círculos de tamanhos diferentes. O professor em sala de aula poderá 

usar materiais com diferentes formatos, como copos de diversos tamanhos pra fazer 

um círculo, caixas para ensina a fazer quadrados e retângulos. Observando esses 

desenhos ela observa que o círculo se parece com um sol ou com uma bola e com 

um quadrado pode inventar várias coisas. Para Kellogg (1985) todos os desenhos que 



uma pessoa fará têm por base os movimentos vivenciados em sua primeira infância e 

que eram, geralmente, registrados em papel ou massinha. 

A criatividade é uma das partes mais importante do desenvolvimento de 

uma criança, ela auxilia, ajuda na resolução de problemas e torna as crianças mais 

curiosas e criativas. A criança quando tem a criatividade ela se expressa facilmente e 

usa a imaginação com facilidade. 

De acordo com Buoro (2003 apud SILVA, 2008) com a utilização da arte no 

cotidiano escolar, o aluno poderá aprender de forma lúdica, tornando o ambiente 

escolar mais agradável, sendo que a arte terá a possibilidade de contribuir afetiva e 

cognitivamente para o desenvolvimento da expressão da criança. A criança, através 

da arte, representa seus desejos, expressa seus sentimentos e coloca em evidência 

sua personalidade, nesse contexto, o educador pode conhecer melhor o educando e 

assim, identificar suas dificuldades e habilidades. 

Piaget (1978) diz que qualquer órgão do corpo humano (como o coração) 

necessita de alimento para crescer, o que também se repete em cada atividade 

mental, desde as mais elementares às tendências superiores. A mente (e as 

atividades mentais) também precisam ser alimentadas por constante distribuição 

exterior para se desenvolver, ou seja, por estímulos exteriores. A criança precisa 

desenhar para ter estimulo e assim exercitar a imaginação e a mente. 

O desenho é mais que uma atividade lúdica na vida da criança, ele tem um 

papel muito importante no desenvolvimento de várias capacidades infantis, e é 

essencial que o educador e até mesmo a família, compreenda e conheça as fases 

evolutivas, e valorize o seu desenvolvimento gráfico, para não fazer interpretações 

erradas das criações gráficas, por isso o professor tem que saber observar e ouvir a 

criança, e lhe dar liberdade de criatividade para expressar através do grafismo o que 

se pensa, seus sentimentos e características de sua personalidade. 

Piaget dizia que o desenho é apenas uma representação, não tem 

obrigação de retratar fielmente a realidade vista pelos olhos, mas pressupõe a 

construção de uma imagem diferente da própria percepção. Dessa forma, cabe ao 

professor entender que, ao desenhar, a criança não elabora lembranças visuais 

rígidas, mas experimenta, tenta construir e traduzir sensações e pensamentos do seu 

mundo real para o seu mundo imaginário, do que ela mesma percebe de si própria e 

dos outros. Assim, é necessário que os profissionais da educação lancem novas 

perspectivas para as produções de desenho infantil como um instrumento de 



comunicação e expressão dentro do cotidiano escolar (SILVA,2011,p.18 apud 2011 

CORSI,2009). 

Quando observamos um desenho de uma criança da educação infantil ao 

olharmos, nem sempre conseguimos compreender o sentido, porém para a criança 

aqueles pequenos rabiscos são sentimentos colocados no papel, pequenos rabiscos 

com diferentes cores, que para a criança possui grande significado. 

 

3. A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

  

As artes visuais está presente na vida das criança, seja desenhando no 

chão, na parede de casa, na areia, em matérias diversos que é encontrado no dia a 

dia. Artes visuais são linguagens e uma das formas de expressão é a comunicação 

por isso ela é ligada a educação infantil. 

Trabalhar artes visuais na educação infantil é muito importante pois se 

refere as qualidades e caracterizadas do conhecimento próprio, isso significa a 

imaginação, a intuição, o pensamento e a percepção que devem ser trabalhadas de 

forma adaptada, favorecendo o desenvolvimento criativo das crianças. 

 
Fazer arte reúne processos complexos em que a criança 
sintetiza diversos elementos de sua experiência. No processo de 
selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa, como 
sente e como vê. A criança representa na criação artística o que 
lhe interessa e o que ela domina, de acordo com seus estágios 
evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de uma 
coisa, mas a representação da relação do artista com aquela 
coisa. [...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e 
demonstra autoconfiança, independência, comunicação e 
adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4 apud SILVA,2010, p.98 
). 

 

 

As artes visuais traça um caminho de criação e construção individual, é através do 

contato com objetos que surge o verdadeiro significado de artes visuais. É através de 

pintura, colagens, molduras que a criança faz leitura da imagem. 

Enquanto as crianças desenham ou criam e usam suas capacidades imaginarias ela 

está exercitando a sensibilidade, imaginação, percepção.  

 



Artes visuais não deve ser somente ao ver, visual. É um conjunto de sentimentos e 

manifestações artísticas, é todo um pensamento e sentido do ser humano. Desde 

bebê a criança se interessa por tudo que tem em sua volta, movimentando o corpo, 

fazendo sons, interage com o mundo sem precisar ser estimulada. 

 

Muitas são as atividades que podem estimular as crianças a desenvolverem suas 

habilidades, uma delas é trabalhar com a pintura usando pincéis que irá ajudar 

também na coordenação e na sua futura alfabetização. Pintar é uma arte que deve 

ser incentivada na educação infantil como forma de trabalhar desenvolvimento motor, 

afetivo e da criança.  

 

A pintura pode ser definida com a arte da cor. Se no desenho o que mais 

se utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao 

pintar, vamos colocando sobre o papel, a tela ou a parede cores que 

representam seres e objetos, ou que criam formas. (COLL; 

TEBEROSKY, 2004, p. 30 apud SILVA, 2010, p. 99) 

 

 

Uma atividade que pode ser usada para a criança explorar, é uma folha 

usando o recorte, sentindo se a folha é áspera ou lisa, a criança pode amassar ou 

rasgar, com isso podemos perceber a expressão de tristeza ou alegria. 

Com esse trabalho de corte a criança vai aperfeiçoando e desenvolvendo 

a sensibilidade, noções de espaço, coordenação motora e a criatividade. 

Uma maneira interessante de trabalhar com colagem consiste em cortar 

ou rasgar formas de figuras de cores e texturas variadas. Começa-se 

recolhendo papéis, papelões e tecidos de texturas e cores diferentes. 

Podem ser empregados muitos tipos de papel: lisos, rugosos, brilhantes, 

grossos, finos... As fotografias das revistas são muito úteis, porque têm 

uma grande quantidade de cores diferentes. (COLL; TEBEROSKY, 

2004, p. 64 apud SILVA,2010, p.101).  
 

 
 

 
A criança deve ter liberdade para expressar sua criatividade e ideias seja picando o 

papel com as mãos ou com o auxílio de uma tesoura, é importante que o professor 

incentive a arte oferecendo sempre suporte para o crescimento e a formação da 

criança. 

 



 

1.3 Desenvolvimento do desenho infantil e sua evolução. 

 

Quando a criança desenha ela desenvolve sua imaginação, organiza seus 

pensamentos expressa seus medos, suas tristezas e sua ansiedade. No momento em 

que a criança desenha ela não movimenta somente as mãos mais existe também uma 

expressão corporal. Para podermos entender um pouco da criança e o desenho é 

preciso saber um pouco de cada fase que ela passa durante um tempo de sua vida. 

Alguns estudioso apontam fases do desenho infantil e seus 

desenvolvimento. Entre os mais conhecidos são: Lowenfeldb (1977), Luquet (1969) 

(apud HANAUR,2011) e Piager( 1976 apud FRATARI,2011) 

Segundo PIAGET (1976 apud FRATARI,2011, p.3) a criança passa por três 

estágios do desenvolvimento cognitivo: período sensório-motor, pré-operatório e 

operatório-concreto, cada um com subestágio.  

No período sensório-motor de 0 a 2 anos a criança vai construindo noção 

de espaços e de tempo, eles desenvolvem a capacidade de reconhecer a existência 

de um mundo externo. Aos dois anos a criança começa seus rabiscos faz garatujas e 

reconhece nelas as formas que desenhou. 

Na faixa de 3 a 4 anos a criança não consegue seguir o modelo do desenho, 

e desenha fora de ordem, por exemplo, ao desenhar uma boneca a criança coloca 

boca nariz olhos fora do lugar, descobrindo assim a identidade. 

Na faixa de 5 a 8 anos a criança não desenha aquilo que vê mais aquilo 

que sabe, isso chama realismo intelectual, desenha tudo no mesmo plano. 

Assim de acordo com ARAUJÓ (2011, p.5) O rabisco possui três fases de 

evolução: o primeiro estágio, por volta dos dezoito meses, chamado de estágio 

vegetativo motor, quando aparece o tipo de traçado próprio da criança, mais ou menos 

arredondado, convexo ou alongado, o lápis não sai da folha. No segundo estágio entre 

dois e três anos, os esboços, delineamentos de formas se caracterizam 

essencialmente pelo aparecimento de formas isoladas, tornadas possíveis pelo 

levantamento do lápis, a criança passa do traço contínuo para o traço descontinuo. O 

terceiro e último estágio começa entre três e quatro anos, é o comunicativo, nele a 

imitação do adulto torna se mais manifesta e se traduz por uma vontade de “escrever” 

e comunicarse com outros. 



Quanto maior a intensidade da criança frente ao desenho, maior será   o 

envolvimento com sua obra e mais será passando seus sentimentos seja eles tristezas 

ou alegrias. A criança observa tudo em sua volta e é capaz de produzir sentimentos 

variados, tudo que é de seu cotidiano, a criança faz uma leitura do mundo expondo 

através de desenhos sua convivência diária. 

As produções infantis refletem então a crueldade dos 
acontecimentos, o trágico sobressai, posto que tais fatos sejam 
apreendidos ao nível mais cotidiano da vida, a criança mistura com os 
massacres e com cenas de guerra os elementos que fazem parte de 
seu vocabulário habitual: sol, flores, casas. (MÉREDIEU, 2001, p. 114 
apud ARAUJÓ,2011, p.6) 

 

Lowenfeld (1977 apud HANAUER,2011, p.8) refere-se as fases do desenho 

em: Estágio das Garatujas, Estágio Pré Esquemático, Estágio Esquemático e Estágio 

do Realismo. No primeiro estágio dos dois aos quatros anos de idade a criança faz 

rabiscos, cria traços ao acaso e aos pouco vai criando formas mais controladas, as 

garatujas refere- se aos rabiscos produzidos na fase inicial de seus grafismos. 

O estágio do Pré Esquemático acontece por volta dos quatro anos até os 

seis anos, as características são desenhos com variação de tamanho, e são 

construídos com poucos traços. 

No estágio Esquemático dos sete aos nove anos a criança desenha formas 

com mais detalhes, o desenho pertence mais a sua realidade e ao seu mundo.  

O estágio do Realismo dos nove anos aos doze a criança desenha aquilo 

que vê com mais clareza, defende sua arte com mais consciência.    

Luquet (1969) (apud HANAUR,2011) Dividiu suas etapas em: Realismo 

Fortuito, Realismo Falhado, Realismo Intelectual, Realismo Visual. 

No realismo Fortuito a criança começa a fazer traços sem nem um objetivo, 

podendo dar vários nomes ao desenho. O Realismo Intelectual é o estágio em que a 

criança desenha o que sabe e não o que vê, o desenho traz semelhanças com o 

objeto.  Por último o realismo visual, onde a criança desenha o real e faz críticas sobre 

seus desenhos, é onde a criança traz delates do seus dia a dia.  

As diversas fases do desenho é muito importante para o desenvolvimento 

e para a aprendizagem da criança, essas fases é de muita aprendizagem e 



descobertas é através de pequenos traços que a criança descobre cada pedaço o seu 

mundo. Desenhando a criança inventa, cria e sonha. 

 

1.4 O papel do professor. 

 

O educador deve conhecer as etapas do desenho, pois facilita o 

desenvolvimento dentro de sala e fornece instrumentos para compreender as 

crianças. O professor tendo instrumentos ele poderá orientar suas ações pedagógicas 

criar atividades variadas para ajudar o desenvolvimento em sala de aula. O professor 

poderá contar uma história, fazer brincadeiras ou até falar de um passeio para facilitar 

as atividades e ajudar na imaginação da criança. 

É importante que o educador passe o conteúdo de forma significativa, que toda 

a proposta dada em sala de aula seja para o crescimento e que toda atividade 

proposta deixa a criança livre para expressar seus sentimentos e ter autonomia 

necessária para criar.  

O professor deve disponibilizar matérias didáticos aos alunos e de fácil acesso 

as crianças possam desenhar livremente. Um grande aliado do professor para a 

construção de sua aula são papel, tinta, o giz e o lápis. Durante das atividades o 

professor precisa deixar a criança livre, pois é através desenho que ela vai se 

comunicar, é importante perguntar para a criança o que ela está desenhando e sempre 

fazer elogios.  

O desenho que a criança desenvolve no contexto da escola é 
um produto de sua atividade mental e reflete sua cultura e seu 
desenvolvimento intelectual [...]. (FERREIRA & SILVA, 2001, 
p.51 apud ARAÚJO;FRATARI,2011). 

 

Assim, deve-se disponibilizar nas aulas vários recursos de artes, pois estes 

são excelentes possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento das crianças. O 

desenho permite que o professor tenha pistas sobre os alunos e sua maneira de 

observar o mundo, pois, diversos estudos sobre o desenho tem apontado é um grande 

instrumento para compreender universo infantil. 

A criança precisa ter a oportunidade de desenhar livremente, em papéis 

com texturas diferentes e tamanhos diferentes. Quando o educando vai dominando 

seus movimentos e gestos as atividades devem ser diferentes como incentivar o 



desenho coletivo, expressar um passeio no final de semana, desenhar em diferentes 

ritmos. 

O professor deve entender que o desenho dependerá do meio que a 

criança vive, se tem pais presentes ou acesso a matérias que permite incentivar o 

desenho. Deve se respeitar o ritmo de cada criança, pois cada uma tem seu tempo e 

pensamentos e imaginação diferentes. 

 
Uma criança pequena, se pudesse narrar suas histórias desde que era um 

bebê, talvez nos contasse essas arteirices artísticas. A criança olha, 

cheira, toca, ouve, se move, experimenta, sente, pensa [...] Desenha com 

o corpo, canta com o corpo, sorri com todo o corpo. Chora com todo o 

corpo. O corpo é ação/pensamento. Seu pensamento se dá na ação, na 

sensação, na percepção, sempre regado pelo sentimento. Convive, 

sente, reconhece e repete símbolos do seu entorno, mas não é, ainda um 

criador intencional de símbolos. Sua criação focaliza a própria ação, o 

exercício, a repetição. A criança está atenta e aberta às experiências e 

ao mundo, sem medo dos riscos, por isso arrisca-se [...] Vive 

intensamente. E vai construindo assim, frente aos objetos, às pessoas e 

ao mundo, suas percepções iniciais que influenciarão toda a sua 

subsequente compreensão de mundo. (MARTINS; PICOSQUE; 

GUERRA, 1998, p.96 apud ANDRADE,2012,p.2) 
 
O desenvolvimento da criatividade é um processo que a criança passa, e 

continua se multiplicando ao passar de sua vida, essa criatividade vai se 

desenvolvendo partir da convivência seja em espaços sociais ou dentro da escola. 

 

   

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



O objetivo desse estudo é mostrar a importância do desenho na 

educação infantil, através de pesquisas bibliográficas observamos que cada 

autor tem uma visão e uma possiblidade que o desenho proporciona na vida das 

crianças. 

Os rabiscos infantis devem ser valorizados, cada criança visualiza uma 

arte de diferentes formas por isso o desenho de cada criança deve ser valorizado 

e não comparado. É através do desenho que a criança na educação infantil 

adquire novas habilidades, autoconfiança se tornam seres mais críticos e 

reflexivos cada criança absorve conhecimentos diferentes se expressam de 

maneiras diferentes. Quando o desenho ou o rabisco de cada criança é 

valorizado ela abre a mente para receber mais informações e conhecer 

diferentes universos do desenho. 

Quando a criança está desenhando não é só a mente que é trabalhada 

mais é um conjunto do corpo como um todo. Por isso é preciso um trabalho em 

conjunto entre pais e professores, buscar diferentes formas de aprendizagem 

deixar a criança em contato com diferentes culturas, diversas cores e lugares, 

deixar a criança ter contato com livros e mais importante ler para elas. 
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