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RESUMO 

 

O presente trabalho visa socializar os resultados da pesquisa realizada durantes os meses de 

maio e junho de 2015, na Escola Municipal de Educação Infantil Casulo, que buscou 

conhecer como o desenho vem sendo utilizado na aprendizagem das crianças na Educação 

Infantil. A pesquisa teve como Objetivo Geral “conhecer como o desenho vem sendo 

utilizado na aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Os Objetivos Específicos foram 

os seguintes: pesquisar a influência do desenho na vida das crianças, investigar qual o 

objetivo dos professores ao trabalharem com o desenho em sala de aula e analisar a concepção 

dos professores em relação ao uso do desenho na Educação Infantil. O problema de 

investigação da pesquisa foi “como o desenho está sendo utilizado na aprendizagem das 

crianças da educação infantil?”. A metodologia utilizada foi predominantemente qualitativa, 

utilizamos com instrumentos de coleta de dados Observações, Entrevistas Semiestruturadas e 

Questionários. O público alvo da pesquisa foram oito professores que atuam na unidade 

escolar. Realizamos juntamente uma Pesquisa Bibliográfica. As análises revelaram que a 

utilização do Desenho vem acontecendo no aprendizado das crianças na Educação Infantil. 

Não exatamente da forma mais adequada e ainda não é explorada todas as potencialidades do 

recurso. Ainda é necessária estrutura-física adequada, materiais, conhecimentos teóricos 

acerca da utilização do Desenho na Educação Infantil. 

 

Palavras-Chave: Desenho, Educação Infantil, Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                          ABSTRACT 

 

This study aims to socialize the results of research conducted during their months of May and 

June 2015, at the Municipal School of Cocoon Childhood Education, which sought to know 

how the design has been used in children's learning in kindergarten. The research was General 

Purpose "knowing how the design has been used in children's learning in kindergarten. The 

specific objectives were: to research the influence of design on children's lives, investigate 

what the purpose of teachers to work with the design in the classroom and analyze the design 

of the teachers regarding the use of drawing in kindergarten. The survey research problem 

was "as the design is being used in children's learning in child Education?". The methodology 

used was predominantly qualitative, use with data collection tools Observations, Semi-

Structured Interviews and questionnaires. The target audience of the research were eight 

teachers who work at schools. We conducted along one bibliographical research. The analysis 

revealed that the use of design is happening in the learning of children in kindergarten. Not 

exactly the most appropriate way and not yet explored all the resource potential. It is still 

needed appropriate structure-physics, materials, knowledge about using drawing in 

kindergarten. 

 

Keywords: Design, Early Childhood Education, Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho visa socializar os resultados da pesquisa realizada durantes os 

meses de maio e junho de 2015, na Escola Municipal de Educação Infantil Casulo, que 

buscou conhecer como o Desenho vem sendo utilizado na aprendizagem das crianças na 

Educação Infantil. 

A pesquisa teve como Objetivo Geral “conhecer como o Desenho vem sendo utilizado 

na aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Os Objetivos Específicos foram os 

seguintes: pesquisar a influência do Desenho na vida das crianças, investigar qual o objetivo 

dos professores ao trabalharem com o Desenho em sala de aula e analisar a concepção dos 

professores em relação ao uso do Desenho na educação infantil. 

O problema de investigação da pesquisa foi “como o Desenho está sendo utilizado na 

aprendizagem das crianças da Educação infantil?”. 

 Nosso interesse por este estudo foi devido a nossa inquietação em conhecer como se 

trabalha o Desenho na Educação Infantil, ou seja, queríamos compreender de forma clara e 

ampla se o professor vem realmente trabalhando o Desenho como recurso de aprendizagem 

ou se utiliza como um simples passa tempo. 

 A Escola Municipal de Educação Infantil Casulo está localizada na Avenida São 

Benedito, nº 350, centro do município de Gurupá. Teve início o funcionamento em 1961, 

quando o espaço recebia crianças, jovens e adolescentes, que realizavam diversos cursos para 

a formação social e bem estar. Durante o tempo que funciona a unidade escolar passou por 

muitas mudanças significativas, tanto na parte administrativa, quanto na parte físicas e no 

quadro de funcionários.  

Atualmente a escola conta com 34 funcionários sendo: uma diretora, uma 

coordenadora escolar, uma coordenação pedagógica, uma secretaria, um auxiliar 

administrativo, um digitador, quinze professores efetivos, quatro serventes, quatro 

merendeiras, dois porteiros, um zelador e um contínuo. 

 Na pesquisa optamos por uma Metodologia Qualitativa, utilizamos com instrumentos 

de coleta de dados Observações, Entrevistas Semi-Estruturadas e Questionários. O público 

alvo da pesquisa foram oito professores que atuam na unidade escolar. Realizamos juntamente 

uma Pesquisa Bibliográfica  
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 A pesquisa tem uma relevância social, pois disponibilizará para a sociedade os 

resultados da pesquisa, demonstrando de que forma o Desenho vem sendo utilizado na 

aprendizagem na Educação Infantil. 

 Tem uma relevância acadêmica, pois disponibilizará para a universidade os resultados 

da pesquisa, servindo como fonte de estudos e consulta para professores e alunos que tenham 

interesse em pesquisar sobre o Desenho como recurso de aprendizagem na Educação Infantil. 

 Essa pesquisa teve uma relevância pessoal muito grande, pois sem dúvida contribuiu 

como nosso crescimento pessoal e profissional, pois adquirimos muitos conhecimentos a 

partir das leituras que realizados e também por meio das conversas que tivemos com outros 

professores. Sem dúvida em nossas atividades como educadores iremos ter um novo olhar 

sobre o importância do Desenho na aprendizagem das crianças. 

 Este trabalho está estruturado em três capítulos, no primeiro capítulo faremos algumas 

considerações acerca da utilização do Desenho na Educação Infantil, trataremos brevemente 

sobre a Educação Infantil, sobre a história e a importância do Desenho, entre outras 

informações; no segundo capítulo descreveremos uma caracterização da unidade escolar onde 

foi realizada nossa pesquisa e também informaremos qual a metodologia que utilizamos para 

a realização deste trabalho; já no terceiro capítulo discorreremos sobre o perfil dos sujeitos 

entrevistados, que participaram da pesquisa respondendo aos questionários e entrevistas e 

finalizaremos fazendo as análises das falas dos entrevistados que culminou com os resultados 

da pesquisa. 
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2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO DESENHO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em 

seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da 

família e da comunidade segundo Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) nº. 9. 394/96, 

em seu art. 29. 

Considerando o desenvolvimento integral da criança, segundo o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998) as artes visuais estão presentes no cotidiano da vida 

infantil. Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos muros, ao utilizar materiais 

encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até mesmo seu próprio 

corpo. 

Para tanto a utilização das artes visuais na Educação Infantil deve ser considerada 

como recursos que leve a criança a se expressar por meio do desenho. Neste sentido existem 

algumas orientações no documento: 

 

O ponto de partida para o desenvolvimento estético e artístico é o ato 

simbólico que permite reconhecer que os objetos persistem independentes de 

sua presença física e imediata. Operar no mundo dos símbolos é perceber e 

interpretar elementos que se referem a alguma coisa que está fora dos 

próprios objetos. Os símbolos reapresentam o mundo a partir das relações 

que a criança estabelece consigo mesma, com as outras pessoas, com a 

imaginação e com a cultura (p. 91). 

 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) as artes 

visuais devem ser consideradas como uma linguagem que tem estrutura e características 

próprias, cuja aprendizagem, no âmbito prático e reflexível, se dar por meio da articulação dos 

seguintes aspectos: 

Fazer artístico - centrado na exploração, expressão e comunicação de produção de 

trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de um 

percurso de criação pessoal; 

Apreciação - percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-o tanto aos 

elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando, 
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desenvolver, por meio da observação e da fruição1, a capacidade de construção de sentidos, 

reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e de seus produtores; 

Reflexão - considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre 

todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e 

afirmações que a criança realiza instigada pelo professor e no contato com suas produções e 

as dos artistas. 

Como percebemos no referido documento é apontada à importância de se trabalhar as 

artes visuais na Educação Infantil com a criança  

A partir das leituras que realizamos para a construção desde trabalho compreendemos 

que na história da humanidade, o homem sempre usou a arte para representar o mundo a partir 

dos elementos simbólicos, para manifestar sua ação cultural social, manifestações essas que se 

desenvolvem juntamente com a humanidade por meio da arte em variadas formas: a plástica, 

a música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, etc. 

Foi por meio da arte que o homem pré-histórico manteve seus costumes, crenças, 

mitos e desejos. Na arte, a humanidade representa o “feio”, o “bonito”, divulga 

conhecimentos, manifesta opinião, organiza-se socialmente. Para tanto se faz necessário 

conceituar por meio do dicionário da Língua portuguesa o que significa a palavra Arte: 

Kury (2001) conceitua o termo Arte:  

 

Conjunto de normas para execução mais ou menos perfeita de qualquer coisa. 

Tratado acerca dessas normas. Atividade criadora. Expressão de um ideal de 

beleza nas obras humanas. Execução prática de uma ideia. Artifício. Dom, 

habilidade, profissão, indústria. Astucia. Conjunto de obras artísticas de um 

país, de uma época. Travessuras, traquinadas (KURY, 2001, p. 64).  

 

Assim por meio das Artes, desde a pré- história o homem utiliza o Desenho como 

linguagem. Contudo, observa-se que ainda existem poucas informações acerca do mesmo. 

Segundo Iavelberg (2013) “o interesse pelo desenho infantil e sua valorização são 

recentes na história do ensino”, para tanto “conhecer a história do ensino do desenho para 

crianças muda nossa concepção do grafismo infantil contemporâneo”, ou seja, a criança será 

desafiada a criar, testando sua capacidade e se auto desafiando diante das artes/desenho.  

A autora tece um comentário acerca do desenho da criança na escola: 

 

                                                      
1 Fruição é um conjunto bastante importante para a aprendizagem em Artes Visuais. Refere-se à reflexão, 

conhecimento, emoção, sensação e ao prazer advindo da ação que a criança ao se apropriar dos sentidos e 

emoções no contato com as produções artísticas. 
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Na segunda metade do século XIX, passou-se a reconhecer que a criança não 

precisa copiar desenhos de adultos ou treinar habilidades para conseguir 

alcançá-los e fazê-los exatamente como são. Esse foi o modo como se 

orientou o ensino de desenho na escola tradicional. Na escola moderna, cuja 

didática do desenho visava a auto expressão, buscou-se a defesa dos modos 

possíveis de manifestação da criança e das transformações nos desenhos ao 

longo do seu desenvolvimento (IAVELBERG, 2013, p. 16). 

 

Percebemos que durante toda a trajetória do desenho infantil, ele foi movido a passos 

lentos, porém houve uma transformação significativa no modo de orientação, de aceitação do 

mesmo em relação às manifestações apresentadas pelas crianças. 

No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998, p. 93) consta 

algumas informações sobre o desenho infantil: 

 

No início, a criança trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para 

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

algumas fontes, como a análise da experiência junto a objetos naturais (ação 

física e interiorizada); o trabalho realizado sobre seus próprios desenhos e os 

desenhos de outras crianças e adultos; a observação de diferentes objetos 

simbólicos do universo circundante; as imagens que cria. 

 

Para Iavelberg (2013) o ato de desenhar deve ser orientado e visto como um meio que 

a criança utiliza para conta sua história, seus pensamentos, apresentar suas fantasias, seus 

medos, suas alegrias, suas tristezas. Age e interage com o meio, seu corpo inteiro se envolve 

na ação, traduzida em marcas que ela mesma produz, se transportando para o desenho, 

modificando-o e se modificando. A autora comenta o que acontece quando a criança desenha: 

Quando a criança desenha, ação, percepção, e imaginação atuam juntas [...] o 

corpo todo participa. Olhos e mãos são partes importantes, mas não funciona 

sem a dinâmica do corpo como um todo. E essa constelação de movimento se 

modifica, a depender da posição e da materialidade dos suportes e dos meios 

dos quais a criança faz uso (IAVELERG, 2013, p. 29). 

 

 

Vale ressaltar que ao desenhar cada criança tem um modo, uma dinâmica, uma auto-

estima de criar e recriar a medida que lhe é proposto condições e situações, assim não há o 

que possa substituir.  

Cunha (2014) faz algumas considerações acerca da criação e da expressão artística da 

criança por meio do desenho: 

 

[...] Essa vontade, esse impulso de designar o mundo de outra maneira, 

acompanha a humanidade até nossos dias. Mesmo com todas as inovações 

tecnológicas a que temos acesso, não existe um substituto para criação 
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artística, assim como não há substituição para brincar e sorrir (CUNHA, 

2014, p. 13-14). 

 

Para o autor, cada ser é único, cada obra artística tem seu significado original, a arte, o 

desenho, todos possuem essências próprias que nem mesmo a tecnologia é capaz de apagar. O 

desenho da criança deve ser feito livremente sem intervenções diretas do tipo “não e pra fazer 

assim” ou “você tem que espera eu dizer o que é para faze”, porém poderá haver a 

intervenção indireta que contribuem para o desenvolvimento do desenho da criança, sendo 

necessário para isso que o professor pesquise qual o melhor caminho e procedimento a ser 

usado em cada intervenção para que não haja danos. 

 

  

2.1 A história do Desenho 

 

 

Observamos que na história da humanidade a Arte influenciou como um meio de 

manter e demarcar o espaço humano, contribuindo para que o homem a tenha e veja como um 

recurso de desenvolvimento para manter e ampliar conhecimentos, religiosidade, cultura, 

alimentação, saúde, ou seja, como linguagem verbal e simbólica do ser humano. 

Para que possamos discorrer acerca de algumas considerações sobre o Desenho, faz-se 

necessário definir o que é Desenho, já que são tantas as descrições encontradas.  

No dicionário Escola da Academia Brasileira de Letras (2011) o Desenho significa: 

Representação dos objetos por meio de linha e sombras. Arte e técnica de desenhar. 

Delineamento do contorno de uma figura. Projeto, Plano. 

Com base nas definições acima observamos que por meio do Desenho surgem as 

primeiras manifestações linguísticas, artísticas, religiosas entre outras, que a criança utiliza 

como um meio de expressão com objetivo de ser compreendida pelo outro, ou seja, o Desenho 

se tornou o precursor da escrita, um dos meios comunicativos da oralidade da criança. 

Segundo Iavelberg (2013) o desenho é uma preposição poética, desde a infância até a 

idade adulta, o que mudam são os procedimentos e os resultados.  

Para Oliveira (2012) o desenho como representação é um passo do processo de 

experimentação gráfica da criança, no qual o traçado é guiado por uma intenção previamente 

definida pela criança ou surge durante a atividade de desenhar. 

Compreendemos que por meio da arte ou desenho, um povo uma comunidade pode 

nascer, crescer e morrer, porém jamais será esquecida, pois o desenho em si, tem também 
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como objetivo manter e preserva a cultura e a memória humana. Queiros (2006) tece um 

comentário neste sentido: 

Quando o homem criou os primeiros objetos, como lanças, machados, entre outros, 

eles os fez para satisfazer suas necessidades práticas, de trabalhar a terra, de caçar, 

de preparar os alimentos, etc. Com o passar do tempo, começou a fazer objetos com 

caráter instrutivo, decorativo ou religioso. Surgiu, assim, a arte, para suprir a 

necessidade humana de expressar às outras pessoas aquilo que se pensa, de divulgar 

suas crenças, além de estimular e distrair a si mesmo e aos outros (QUEIROS, 2006, 

p. 131). 

 

 

A utilização do Desenho como manifestação estética e linguagem expressiva para o 

homem acontece desde o período pré- histórico e vem passando de geração em geração. Com 

isso, ideias do tipo “mito, feio, bonito” acompanham a história do Desenho do homem pré-

histórico, que utilizava em sua vida como um meio de representar sua natureza.  Neste sentido 

Cunha (2014) discorre que:  

Desde a pré-história, os seres humanos produzem formas visuais, utilizando 

símbolos particulares constituídos socialmente para exprimir mundos subjetivos e 

objetivos [...] essa vontade, esse impulso de designar o mundo de outra maneira, 

acompanha a humanidade até nossos dias. Mesmo com todas as inovações 

tecnológicas a que temos acesso, não existe um substituto para a criação artística, 

assim como não há substituição para brincar e sorrir (CUNHA, 2014, p. 13-14). 
 

 

 Barbosa (2014) afirma que o desenho não era visto como expressão livre, com 

linguagem, como artes visuais, mas sim como arte técnica para o mercado de trabalho: 

Walter Smith, pela pena de Rui Barbosa, fundamenta a importância da educação 

prática, sob premissa do desenvolvimento industrial. Assim, fica evidenciado que o 

ensino do desenho passou ater importância a partir das grandes exposições 

internacionais, com a Revolução Industrial, pois os desenhos dos produtos expostos 

ganharam destaque e simpatia no cenário comercial (BARBOSA, 2014, p. 98). 

 

 

Segundo o autor o interesse por parte do governo em implantar o ensino da arte na 

escola aumenta com intuito de qualificar os jovens para o mercado trabalhista. O Desenho era 

compreendido como um instrumento essencial para o cultivo das faculdades mentais e, mas 

especialmente como um poderoso agente de fecundação do trabalho e consequente fonte de 

riqueza para os estados. Assim as crianças aprenderiam a ter uma percepção minuciosa e 

educada para observação, a qual seria reproduzida com estilo e qualidade para ser atrativa no 

mercado de trabalho. 

Já na segunda metade do século XIX, compreendeu-se que a criança poderia desenhar 

livremente sem interrupção do adulto, esse era o modelo da escola moderna. Entretanto, para 

se ter o Desenho na sala de aula, era necessário cumprir algumas regras tais como: “cumprir 

horário estabelecido no regime escolar, instrumentalizar o aluno em noções básicas e 
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progressivas de geometria e seguir o modelo da academia de Belas Artes, segundo Barbosa 

(2014). 

Podemos perceber que sempre o Desenho estava sob o comando de alguém que 

decidia o que a criança ia fazer quais as orientações que o professor tinha que seguir e instruir 

seu aluno. Embora estes tivessem criatividade, vontade de criar, de representar na natureza, 

nos animais, na pedra, entre outros espaços e objetos que a criança percebe como fonte, como 

alvo, como recurso para o Desenho.  

Nos dias atuais, com a implantação do Ensino das Artes nas escolas, com a elaboração 

do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) voltados para a Arte, o 

trabalho com o Desenho ganha espaço e desperta grandes artistas. 

 

 

2.2 A importância do Desenho na Educação Infantil  

 
 

 

Muitas ideais são construídas sobre o Desenho da criança, sendo que não se deve 

comparar o desenho infantil com o desenho do artista adulto profissional, o gosto e a 

habilidade gráfico-plástica, acontece gradativamente por meio de riscos, rabiscos, figuras.  

No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998, p. 93) consta a 

importante do desenho para a criança: 

No início, a criança trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve para imprimir 

tudo o que ela sabe sobre o mundo e esse saber estará relacionado a algumas fontes, 

como a análise da experiência junto a objetos naturais (ação física e interiorizada); o 

trabalho realizado sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras crianças e 

adultos; a observação de diferentes objetos simbólicos do universo circundante; as 

imagens que cria. 

 
 

Observamos que o desenho é importante na Educação Infantil, pelo fato de dar 

oportunidade a criança de se auto expressar ou descobrir de maneira lúdica e natural, sendo 

assim uma atividade deleite. 

Para Iavelberg (2013) o desenho é importante porque é a linguagem que serve de base 

para muitas modalidades artísticas, como pintura, escultura ou gravura. A linguagem gráfica 

por meio do desenho possibilita o aprendizado da criança em diferentes ângulos que são 

referenciais na aprendizagem infantil. 

Oliveira (2012) tece um comentário acerca do desenho como atividade importante e 

presente na Educação Infantil: 



21 
 

Na infância o desenho, tal como a brincadeira, são atividades primordiais [...] o 

impulso e a motivação para desenhar são bastante corporais. É o gesto que marca a 

produção das garatujas, um fazer que se alimenta nele mesmo. A medida que as 

crianças passam a reconhecer suas marcas, o olhar interage mais intencionalmente 

com o gesto, e a busca passa a ser pela representação. Ainda assim, a criança não 

desenha um objeto em si, mas sim o que ela sabe sobre esse objeto, o que lhe parece a 

principal característica. Ela desenha não que vê, mas o que imagina da coisa 

(OLIVEIRA, 2012, p. 268- 269). 

 

Observamos que o desenho é importante para criança porque ele serve como 

linguagem de comunicação, que ela utiliza para representar suas vivencias, manifestar 

posicionamento, assim como despertar o raciocínio lógico. Por meio do desenho a criança 

busca desenvolver e socializar suas habilidades visuais e gráficas. 

Entendemos que o desenho é importante na Educação Infantil, porque se trata das 

primeiras aprendizagens na vida das crianças, aprendizagens estas que devem ser estimuladas 

para que as mesmas sejam bem alfabetizadas. Ribeiro (2010) tece um comentário neste 

sentido: 

Dependo do contexto de seu desenho, a criança pode representar o seu texto com 

apenas uma palavra. A maior parte do que a criança quer dizer no seu texto é 

transmitido por seu desenho. No início da aquisição da escrita, ela utiliza como apoio 

ao seu texto. Apresenta muito mais significado no desenho do que no texto 

propriamente escrito. Na escola de Educação Infantil/ Pré-escola e nas classes iniciais 

de Alfabetização do Ensino Fundamental, os desenhos de crianças não-alfabéticas 

parecem manter o mundo imobilizado. Elas tendem a fazer desenhos de objetos, 

animais e pessoas aqui e ali na página: uma casa, uma menina, um cão e outros 

elementos – sem nem uma ligação ou relacionamento entre eles (RIBEIRO, 2010, p. 

61). 

 

Podemos perceber que se deve refletir e compreender que o Desenho na Educação 

Infantil é importante porque facilita o diálogo entre o aluno e o professor, cria um espaço de 

abertura entre professor e aluno em que ambos crescerão num processo de reciprocidade. Em 

nossa opinião é preciso romper com as práticas na Educação Infantil, em que o professor 

retira da criança o momento de ser o criador de sua obra, privando-a de expressar seus 

sentimentos, criando ideias estereotipadas da manifestação da criança. 

 

 

2.3  As fases do Desenho Infantil 

 

 

Destacaremos alguns autores que discorrem acerca das fases do desenvolvimento do 

Desenho Infantil: 
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Cunha (2014) divide as fases do desenho em três. A primeira fase é denominada 

riscalhadas ou garatujas, a segunda é denominada de simbólico ou ação e a terceira é 

denominada a fase da representação.  

Segundo o autor a primeira marca da criança é denominada de riscalhadas ou 

garatujas, acontece no momento em que ela ainda está no berçário (0 a 2 anos) por meio de 

“marcas das mãos melecadas” nas paredes, mesas, cadeiras, o próprio corpo e também pelas 

“riscalhadas” em papel, o qual chamou de “garatujas” ou “rabiscos básicos”, neste período a 

criança ver os objetos, o espaço como recursos para desenvolver o exercício sensório-motor. 

Na foto abaixo podemos visualizar a primeira fase de desenvolvimento do desenho 

infantil. 

 

 

                      Figura 1- Desenho na fase das riscalhadas ou garatujas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Cunha (2014) 

 

A segunda fase são símbolos ou ação (pré-esquema ou representativo), que 

compreende o período 3 a 4 anos. É nesse período que a criança começa a nomear suas 

produções, o que na maioria das vezes ela associa a sua criação a algo após ser concluída, 

sendo que a cor também sofre mudanças que ajudam a representar o símbolo utilizado. 

 Na figura a seguir podemos visualizar essa segunda fase de desenvolvimento do 

desenho da criança. 
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        Figura 2: Desenho na fase dos símbolos ou ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Cunha (2014) 

 

A terceira fase é denominada de representação, pois é nela que a criança inicia a 

representação de figuras humanas, neste momento ela não está preocupada com a organização 

e o modo como o adulto ver e sim escreve por meio de desenho suas vivencias diárias. 

Segundo Cunha (2014) a criança busca formas e cores específicas para cada elemento 

formal, ou seja, se antes utilizavam um pequeno círculo ou ponto de uma mesma cor para 

representar olhos e nariz, agora passam a procura formas mais elaboradas que possam 

representar de maneira diferenciada os objetos. 

Nas fotos a seguir percebemos a fase de representação no desenvolvimento do desenho 

infantil. 
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                  Figuras 3: Desenho1 na fase de representação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Cunha (2014) 

 

                 Figuras 4: Desenho 2 na fase de representação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Cunha (2014) 
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Iavelberg (2013) destaca cinco fases que representam a evolução do desenho da 

criança. Afirma que desenhar da criança passa por vários momentos que representa a 

aprendizagem em desenhos construídos pelas experiências, momentos esses que ela 

conceituou como as fases do desenho cultivado, chamados da seguinte forma: Desenho de 

Ação, Desenho de Imaginação I, Desenho de Imaginação II, Desenho de Apropriação e 

Desenho de Proposição. 

Segundo a autora o “Desenho de Ação” é a prática de diferentes modalidades de 

ordenação de linhas sem significado simbólico. O significado é “pré-simbólico” não tem 

referente real ou imaginado. O Desenho é uma ação, em geral sobre uma superfície, que 

implica algo para ser visto. 

Na foto abaixo podemos visualizar essa fase do Desenho Ação da criança: 

 

       Figura 5: Desenho na fase de ação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: Iavelberg (2013) 

 

A fase de “Desenho de Imaginação I” é conceituada como “simbólico”, ou seja, os 

desenhos são feitos de maneira não aleatória, mas dando sequência a suas aprendizagens, a 

criança já começa falar sobre o que desenhou e reconhecer que seu desenho exerce 

representações simbólicas. 
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Na figura abaixo podemos observa o Desenho de Imaginação I da criança: 

 

       Figura 6: Desenho na fase de imaginação I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Iavelberg (2013) 

 

Na fase “Desenho de Imaginação II” a criança articula os símbolos antes separados, ou 

seja, transforma símbolos já aprendidos e conquista novos símbolos à medida que produz 

novos desenhos. 

Na foto a seguir podemos visualizar a fase do Desenho de Imaginação II da criança: 
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            Figura 7: Desenho na fase de imaginação II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Iavelberg (2013) 

 

Na fase “Desenho de Apropriação” consiste no momento que a criança desenha 

tentando representar imagens, que articuladas à cultura na qual ela está inserida, A criança 

quer ter domínio de representação do espaço, construção de formas e composição, 

aproximação de modelos de imagens existentes. Isso não significa que a criança esteja 

estagnada e sim é parte do seu desenvolvimento. 

Na foto a seguir podemos perceber a fase do Desenho de Apropriação da Criança: 
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       Figura 8: Desenho de na fase de apropriação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Iavelberg (2013) 

 

O “Desenho de Proposição” é a fase em que o Desenho alcança as formas avançadas 

de manifestação, como acontece na Arte.  O desenhista não tem a “competência de um artista 

maduro, mas já começa se orientar para isso, nesta fase a criança utiliza linguagens e técnicas 

para representar seu Desenho de formas articulada com suas vivencias. 

Na foto abaixo podemos visualizar a fase do Desenho de Proposição da criança. 

 

    Figura 9: Desenho na fase de proposição 
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                      Fonte: Iavelberg (2013) 

 

 

Piaget (1975) apud (Gimenez, 2009, p. 23-24) define o Desenho Infantil passa por 

cinco fases, que a criança vai se desenvolvendo em níveis mais complexos de conhecimento 

de acordo com a evolução do grafismo que tem uma sequência lógica de pensamento. As 

fases são as seguintes: 

1) Garatujas: Que acontece no período de 0 a 2 anos, como período sensório - motor 

e tem como parte da fase pré- operatória que é de 2 a 7 anos. Nesta fase a criança demonstra 

pleno prazer pelas figuras, porém a figura humana torna-se inexistente ou pode aparecer em 

reflexo na sua imaginação. Quanto à cor, se reflete de forma secundária, ou seja, é o simples 

interesse do contraste que lhe atrai. A fase das garatujas ainda pode ser dívida em: 

 Desordenada: Movimentos amplos, riscos desordenados (não há interesse 

pelas formas); 

 Ordenada: Apresentação de traçados longos e círculos (coordenação viso 

motora), nesta fase a figura humana já pode aparecer de maneira imaginaria,já 

existe o interesse pelas formas, inicia-se a exploração dos traçados; 

 Identificada: Acontece a mudança dos movimentos e as formas passam a ter 

significados, denomina as figuras e cria história.  

 

2) Pré - Esquematismo: Com a fase pré-operatória, acontece à descoberta chamada 

associação entre desenho, imaginação e o real, porém a figura humana ainda não é 

conceituada, precisa-se de um conhecimento ativo para que ocorra a mudança dos símbolos, 

neste momento já se utiliza as cores, porém não há relação com a realidade. 

 

3) Esquematismo: Compreende o período de 7 a 10 anos, é uma fase representativa, 

com afirmações de si e com repetição do esquema. Surgem as primeiras experiências com 

desvio do esquema, ou seja, além do que já representa, a criança faz modificações e alterações 

na figura definindo espaços e pontos referenciais chamados linha de base. Dentro dessa fase a 

criança já está definindo a figura humana mesmo que seja de forma exagerada, assim como no 

uso da cor, a criança já representa a cor de acordo com a figura real, porém, realiza 

experiências dando seu toque pessoal na cor da figura.  
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4) Realismo: É o período concreto em que o Desenho já é representado de acordo com 

o real, pois acontece o abandono da linha base passando a utilizar as formas geométricas, a 

fim de dar qualidade e no aperfeiçoamento na realização da figura. 

 

5) Pseudo Naturalismo: Nesta fase acontece o fim da arte como atividade 

espontânea, é o início da fase investigativa, em que a criança faz da sua personalidade. É a 

fase da autonomia, onde ela utiliza com propriedade tanto as cores quanto as regras, sabendo 

também que ela cria ou cópia e alguém ver e avalia sua arte. 

Para Greig (2004) o desenvolvimento do Desenho Infantil se dá em três fases, que são 

o princípio de independência entre concepção e precisão dos traçados, a organização 

progressiva das figuras, a representação e a organização do espaço: 

1) O princípio de independência entre concepção e precisão dos 

traçados:Acontece no período de 0 a 2 anos, nesta fase há a presença dos rabiscos, que é a 

primeira coisa a ser observada, nesta fase destaca-se pouca assiduidade em seu grafismo, 

constata-se que seus rabiscos transformam-se e adquirem-se firmezas, sejam num simples vai 

e vem impulsivo ou em formas circulares que se enrolam em longos rabiscos, antes de se 

tornarem “círculos” propriamente ditos. 

 

2) A organização progressiva das figuras:Acontece no período de 2 a 3 anos, nesta 

fase a criança começa a integrar o olhar com os movimentos da mão e dos dedos, conduz ao 

duplo controle, que se refere ao ponto de partida e ao ponto de chegada, permitindo a 

realização do círculo. A partir deste momento assiste-se à proliferação de formas agregadas a 

introdução de formas agregadas e a introdução de formas inclusas.  

 

3) A representação e a organização do espaço:Esta fase acontece no período de 3 a 

4 ano, que é caracterizada primeiro pela mistura simbólica de forma pontiaguda e além de 

reunir as etapas mais evidentes da estruturação do desenho.    

Segundo o autor a criança mal começa a andar já se apodera do lápis e começa aí a 

deixar as suas primeiras marcas, ou seja, ela começa a desenvolver a sua primeira escrita, a 

sua primeira mensagem. 

Todas as fases citadas pelos autores são importantes no desenvolvimento da criança, 

portanto, quando a criança faz um desenho ou um rabisco é preciso que o outro tenha um 

olhar cuidadoso e não crie ideias estereotipadas ou preconceituosas, pois para a criança é a 

representação de algo vivenciado ou exercício da sua imaginação que ela está desenvolvendo 
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por meio da linguagem gráfico-plástica, pois é nos momentos de faz de conta que a criança 

cria suas obras de arte. 

        Para Farias, Lopes e Mendes (2006) o desenho da criança, suas pinturas, colagens etc. 

são Narrativas Visuais, enquanto desenha a criança, canta, se mexe, rebola, ri, fala, cada 

desenho contém uma história e uma dinâmica própria ali retratada.  

 

 

2.4  A utilização do Desenho em sala de aula como recurso didático 

 

Por meio das leituras que realizamos observamos que a utilização do Desenho em sala 

de aula é dirigida principalmente pelo professor, este na Educação Infantil é como um 

mediador do ensino do desenho tem a incumbência de oferecer materiais, espaço e desafios, 

estímulos para que a criança seja criativa nas atividades de desenhar. Neste sentido Iavelberg 

(2013) discorre: 

 

O acolhimento, ou recepção, e o incentivo ao desenho pelo professor são mais 

importantes do que se pode imaginar. Se o desenho é feito em situações escolar, é um 

ato de aprendizagem; por isso, deve ser objeto de trabalho de cada professor. A 

relação que o professor estabelece com cada desenho é essencial para a criança. Seu 

interesse e a relação afetiva calorosa importam à criança quando mostra o desenho ao 

professor (IAVELBERG, 2013, p. 33 - 34). 

 

Para a autora, o interesse, a responsabilidade, o conhecimento do professor na 

promoção de situações e propostas pedagógicas na Educação Infantil reflete na aprendizagem 

artística da criança. 

Entretanto, a criança na sala de aula mantém uma linguagem viva, pois a mesma 

desenha sua casa, sua família, o bairro onde mora, representa gestos de carinhos, alegria 

tristeza e até mesmo de agressão e violência. Para a criança da Educação Infantil, os riscos, o 

desenho é um meio de se comunicar, é a primeira escrita a ser lida pelo outros. 

Neste sentido Ribeiro (2010, p. 61) discorre sobre o desenho da criança: 

Dependendo do contexto de seu desenho, o seu texto com apenas uma 

palavra. A maior parte do que a criança quer dizer no seu texto é transmitido 

por seu desenho. No início da aquisição da escrita, ela o utiliza como apoio 

ao seu texto. Apresenta muito mais significado no desenho do que no texto 

propriamente escrito (RIBEIRO, 2010, p. 61).  
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 De acordo com a autora, o olhar sobre o Desenho Infantil, precisa ser cuidadoso, 

respeitado e é necessário acreditar que a criança constrói histórias e manifesta opinião por 

meio do desenho e isso a eleva ao aprendizado e a ampliar suas capacidades. 

 Para Iavelberg (2013) “é como se pudesse imaginar que o conjunto de desenho de um 

aluno tem uma história de vida junto a ele. Cada desenho é uma parte que alinhava um 

percurso de criação individual da criança”. 

 Todas essas questões acerca do Desenho Infantil precisam ser conhecidas e entendidas 

pelos professores para que compreenda o significa que cada fase pode desenvolver na 

aprendizagem das crianças. 

Segundo a autora o ato de desenhar da criança não avança só porque ela está agindo e 

demonstrando um fato ou uma realidade, mais sim com a intenção educacional. 

 

[...] Na prática, o desenhista é desequilibrado pela ação educativa intencional, 

por outros desenhos que observa de crianças e adultos e, ainda, pela intenção 

com outros enquanto desenha. O seu reequilíbrio, em níveis mais avançados 

do saber desenhar só pode ser realizado pela própria criança (IAVELBERG, 

2013, p. 29). 

 

 

 A autora afirma que o trabalho com o Desenho em sala de aula precisa ser intencional, 

uma ação planejada na qual a criança tenha contato com diferentes obras de arte, imagens de 

outros artistas, porém ela precisa ser orientada para que não perca a dimensão do desenho 

autoral. Também o contato com outras imagens é muito importante para que a criança 

desenvolva habilidades de desenhar: 

O foco do aluno é seu próprio trabalho, expressão de suas intenções poéticas, 

mas, sem perder sua direção, ele observa outros pólos de criação, outros 

modos, outros interesses que o fazem sentir-se co-participes de um mundo 

onde muitos desenham (IAVELBERG, 2013, p. 30).   

 

 A autora também chama atenção para os equívocos que acontecem, em que o 

professor tem que tomar cuidados no momento em que utiliza o Desenho, para que não esteja 

“exigindo” que a criança construa sua obra de arte contendo as cores “certas” as formas como 

são vistas, entre outras questões que acabam impedindo a criação da criança. 

Neste sentido Ribeiro (2010, p. 62) tece alguns comentários sobre o ato de desenhar da 

criança: 

A criança não desenha o que vê, mas o que sabe o que sente. A princípio 

utiliza-se de uma visão animista como defesa e proteção contra um mundo 

que ela desconhece. À medida que a criança vai se desenvolvendo cognitiva e 

graficamente, este mundo antes ilusório, vai sendo dominado por meio de 
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palavras mágicas, de gestos teatrais, de sinais gráficos evocativos, em fim 

através de repetições. Sua segurança lhe é devolvida, e ela passa a acreditar e 

agir concretamente sobre o mundo (RIBEIRO, 2010, p. 62). 

 

 

 Para a autora mesmo colocando várias imagens de objetos e figura com diferentes 

paisagens, a criança só desenha o que deseja desenhar, a não ser que a pessoa que esteja 

orientando, imponha condições no desenho da criança. Neste caso quem orienta estará 

inibindo a criança, incentivando a copiar imagens já existentes. 

 

2.5 A influência do Desenho na Educação Infantil 

 

De acordo com leituras que realizamos, alguns autores discorrem sobre o Desenho, 

dizem que no universo infantil, as artes estão sempre presentes como o ato de desenhar, o 

brincar, o pintar, o correr, o jogar, o riscar, entre outros, “bagunças” estão sempre presentes 

como linguagem expressiva das crianças, o que para o adulto provoca desordem e bagunça o 

espaço. No entanto, essas linguagens ajudam e fazem parte do desenvolvimento da criança em 

diferentes aspectos como, coordenação, equilíbrio, raciocínio lógico, formação pessoal e 

social pelo fato de acontecer à interatividade com o outro e com os objetos que se tem 

contato. 

Observamos também que são fases na vida da criança que ninguém pode viver e nem 

substituir, pois a infância, com suas brincadeiras e travessuras são insubstituíveis, sendo que 

parte delas a criança vivencia na escola interagindo com crianças e professores de realidades 

diferentes na qual representam suas personalidades de maneira espontânea demarcando 

espaço e construindo história. Entretanto, essa fase nem sempre é vivida por todas as crianças, 

pois muitos esquecem que as artes plásticas são linguagens e acabam valorizando mais a 

escrita e a falada.  

Para Cunha (2014) ao interromper, na sua infância, o desenvolvimento da linguagem 

gráfico-plástica, foram fixadas formas padronizadas como a casinha, a árvore como maçãs, as 

nuvens azuis, o sol, as flores, a figura humana de palito, organizando-se um repertório 

reduzido de forma que chamamos de estereótipos.  

Segundo a autora ideias estereotipadas são presentes na educação infantil em 

momentos como decorações de sala de aula, quando o professor desenha para criança 
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preencher com cores “certas”. O professor tem que ter entendimento de que sua postura diante 

do Desenho causa influência na produção da criança.  

A autora chama tece um comentário relevante acerca das instituições de Educação 

Infantil: 

As instituições de Educação Infantil deveriam ser o espaço inicial e deflagrador das 

diferentes linguagens expressivas, tendo em vista que as crianças pequenas iniciam o 

conhecimento sobre o mundo por meio dos cincos sentidos (visão, tato, olfato, 

audição, gustação), do movimento da curiosidade em relação ao que está à sua volta, 

da repetição, da imitação, da brincadeira e do jogo simbólico (CUNHA, 2014, p.15). 

 

Para Iavelberg (2013) a maneira como o professor ver e reage diante do Desenho é 

muito importante, perguntas do tipo: “o que é isso? Perguntas como essa pode conduzir a 

criança a pensar que tem que definir o Desenho, assim como também dizer que fez algo 

invisível. Além de colocar a criança em situação constrangedora diante de seu próprio 

Desenho. Para a autora ao invés de perguntar “o que é isso?“Pode-se pedir que a criança fale 

sobre seu trabalho”. Neste sentido comenta: 

O professor deve se relacionar positivamente com o desenho do aluno, [...] buscando 

referências no processo de aprendizagem de cada um. Quando o aluno já falou sobre 

seus desenhos, são positivas afirmações do professor como estas: “Puxa, como seus 

dinossauros estão mudando, hem?; “Que bacana, você gostou do seu dinossauro de 

hoje?; “Vá busca o de ontem para que a gente veja os dois juntos” (IAVELBERG, 

2013, p. 35) 

 

Segundo Cunha (2014) o diálogo, a interação, o convite, a ação intencional, tem que 

ser planejada pelo professor na atividade artística, para que não corra o risco em que:“os 

registros resultam de olhares sobre o mundo. Se o olhar é desinteressado e vago, as 

representações serão opacas e uniformes. Ensinar a ver o implícito e o velador é uma das 

atribuições do ensino da arte”.  

Para o autor, o professor não deve colocar objetos e materiais à disposição do aluno, 

para desenhar aleatoriamente, mas sim propor situações em que a criança se sinta desafiada a 

utilizar, a explorar os materiais e suas possibilidades. A criança precisa ser instigada a pensa a 

origem dos objetos, onde podem desenhar, quais objetos podem ser usados no Desenho. 

Outra questão bastante relevante em relação à atividade com Desenho é trabalhar com 

os temas a serem enfocados. Neste sentido Cunha (2014) diz que: 
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Assim como proceder com os temas, como por exemplo, o tema do tipo Meio 

Ambiente, que dar pra fazer vários questionamentos como: Será que a natureza 

sempre existiu no nosso planeta?Pra que serve as árvores? Por que são derrubadas as 

arvores? Que tipo de arvore conhecemos? Como são os troncos e galhos?[...] Como os 

diferentes artistas expressaram a natureza, as florestas e as arvores? Como será que os 

artistas realizavam suas pinturas, desenho, esculturas, fotografias, instalações, etc.? 

vamos fazer um álbum, livro, painel sobre o que descobrimos e inventar histórias 

sobre nossas arvores? Ou transformar nossa sala numa grande floresta (CUNHA, 

2014, p. 21). 

 

De acordo com as ideias do autor, perguntas como essas, levam a criança a perceber o 

quanto seu Desenho tem valor, a representação ali feita faz parte do contexto social, da 

natureza, ou seja, a memória, a imaginação eleva a criação de imagens particulares e 

significativas do seu modo de ver o mundo, para as crianças, o ato de criar é um contato com 

o mundo, em que a criança muda, principalmente, a si mesma. 

Para Cunha (2014) quando se trata da arte do Desenho em si várias concepções são 

descritas acerca do desenvolvimento da criança, dentre elas: a Visão Espontaneista ou Inatista 

e a Visão Pragmática ou Empirista. Ao contrário da Inatista a Pragmática prioriza o produto 

final mais próximo do real, e não a expressividade, na qual o professor dita a ordem e a 

criança cópia, recortar, pinta sobre linhas. 

Segundo o autor as duas concepções, cada uma de seu modo, desconsideram que o 

conhecimento se dar por meio da mediação criança e meio, em que reconstrói seus 

conhecimentos a parir de trocas significativas com outros saberes, com seus pares e com os 

adultos. 

O Ensino da Arte na Educação Infantil envolve a leitura e construção de imagens, 

assim como também cria situações em que a criança possa falar, narrar fatos, investigar o que 

lhe é proposto com desafiador.  Neste sentido Iavelberg (2013) comenta: 

Na escola, ensinamos a ler imagens para a criança aprender a vê-las e a pensar sobre 

elas. A reflexão sobre desenhos na Educação Infantil aproxima o aluno das imagens, 

ajudando-o a desenvolver um discurso sobre elas por intermédio de diferentes, como 

fala, o desenho e o gesto. Progressivamente, ele aprende a descrever e analisar o todo 

e as partes, de modo a relacionar e diferenciar sua própria experiência da exibida pelo 

– inclusive nomeando a existência de um autor (IAVELBERG, 2013, p. 78).  

 

Para a autora, a criança tem que ser solicitada, desafiada, a falar da imagem, da 

criação, do desenho fazendo uma análise da sua própria construção relacionando com suas 

experiências.  
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De acordo com estudos podemos perceber que dentre tantas formas e meios para o 

trabalho com o Desenho é preciso considerar as datas comemorativas, que são presentes na 

escola infantil: dia dos pais, dia das mães, Páscoa, a festa junina, entre outras. Segundo 

Iavelberg (2013) é preciso evitar que as atividades de arte se tornem reféns dessas ocasiões, 

passando a servir toda a escola: 

A participação em datas e festas pode ser feita de outra forma. Elas não precisam 

desaparecer da escola, e sim ser trabalhada de modo que as crianças compreendam o 

que estão fazendo e esteja efetivamente envolvidas em seus atos de criação. Fazer um 

pequeno bolo com as crianças, por exemplo, para que cada uma possa inventar uma 

cobertura com diversos ingredientes colocadas a sua disposição [...] O bolo faz parte 

do repertorio de festa da criança e ela sentirá como sua criação o desenho de cobertura 

( IAVELBERG, 2013, p. 92). 

 

 

Entendemos que o professor precisa saber ver seu o desenho da criança e precisa 

trabalhar de forma a envolvê-la, para que ela sinta que sua imagem, linguagem, o seu desenho 

está sendo recepcionado e respeitado, assim o professor estará fortalecendo a criança a 

descobrir que o desenho é importante no seu aprendizado. 

Percebemos que essa dinâmica envolve a criatividade do professor que precisa 

preparar, tanto a sala quanto conhecer o fazer artístico, a apreciação dentro de um processo 

reflexível em que as atividades de desenhar sejam organizadas desde os materiais até o tempo 

que a criança precisa para desenvolver as atividades com desenho.  

Para Iavelberg (2013) na Educação Infantil a criança joga, desenha e evoca 

verbalmente situações vividas, usando a imaginação em todos esses atos. Tirar a ação dela, 

fazendo-a esperar ou ficar sentada por longos períodos, fechada na sala de aula, é fato 

contrário a natureza de suas necessidades e modos de aprendizagem.  

Percebemos por meio dos autores acima citados quanta influência o Desenho tem na 

aprendizagem infantil, na medida em que a criança começa a criar ela quer e deve ser 

orientada e oportunizada para que mediante as atividades escolares ela se desenvolva em seus 

múltiplos sentidos e cresça tendo autonomia para perceber e atuar de forma consciente.  

Portanto, de acordo com estudos realizados, observamos que o desenho tem influência, 

pode ser negativa ou positiva, depende bastante da dinâmica utilizada pelo professor para que 

a criança utilize a arte, o desenho como fonte de aprendizagem. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Caracterização da Escola Municipal de Educação Infantil Casulo 

 

                   Figura 10: Fachada da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Fotografia retirada pelas autoras 

 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Casulo pertence à Rede Municipal de 

Ensino, ou seja, tem como órgão mantenedor a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

Localiza-se na Avenida São Benedito nº. 350, no centro do município de Gurupá, no Estado 

do Pará. 

De acordo com informações coletadas do histórico da escola, no ano de 1961, 

funcionava o primeiro “Grupo Escolar Infantil” chamado “JJ Benhatar”. Este grupo escolar 

originou-se da “Associação do Clube de Mães” do município, que tinha na presidência uma 

mulher, que era mãe e associada, a senhora Maria Raimunda dos Santos Fernandes de Melo.  

A associação desenvolvia trabalhos voltados às mães sócias do clube e também para a 

sociedade gurupaense, realizando diversas atividades, tais como: curso de datilografia para 

jovens, curso de corte e costura, de crochê, manicure, arte culinária para as mães, certidão de 

nascimento e o acompanhamento das associadas grávidas fornecendo também o enxoval da 

criança. 
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Em 1975na gestão do prefeito Juvenal do Vale Tavares e seu vice-prefeito Santino 

Vieira Torres criou-se a creche chamada “Jardim de Infância”, iniciando suas aulas no dia 03 

de março de 1975. 

O prédio da escola sempre pertenceu a associação que é filantrópica, não 

governamental, mas durante muitos anos foi cedido para a prefeitura, sem remuneração tudo 

como meio de contribuição para a população gurupaense, já que contribuir com a comunidade 

sempre foi um objetivo da Associação do Clube de Mães. 

No ano de 1993, em uma assembléia das associadas por meio de uma eleição, foi 

eleita a nova presidente da Associação do Clube de Mães, assumindo também a direção da 

escola que passou a se chamar Escola Municipal de Educação Infantil Casulo, sua 

administração continua até os dias atuais na tanto presidência do clube e na gestão da escola. 

Na época a escola era mantida com um recurso no valor de R$1.702,00 (mil setecentos e dois 

reais) repassados pelo governo federal. 

Segundo a diretora em 2005, a escola foi municipalizada, passando a ser mantida pelo 

governo municipal em suas despesas, tais como: infra-estrutura, conta de energia, pagamento 

dos professores, direção, coordenação e equipe de apoio.  

Já no ano de 2011, com a mudança de gestão municipal, a associação passou a alugar 

o prédio para o município, no valor de a R$ 800,00 (oitocentos reais).  

Segundo a diretora e também é nossa opinião a partir das visitas que realizamos na 

escola percebemos que a mesma precisa de reparos ou reforma, o prédio é antigo, o telhado 

encontra-se com problemas que acabam “atrapalhando” nas atividades das crianças e no 

trabalho do professor, os materiais são molhados se não forem retirados de sala. 

Na escola são atendidas crianças na faixa etária 03 a 05 anos (Educação Infantil). 

Atualmente na escola então matriculados 183 (cento e oitenta e três) alunos, oriundos de 

diversas famílias (funcionários públicos, agricultores, comerciantes, etc.). Os alunos são 

beneficiários de Programas “Bolsa Família e Bolsa Verde”. Os alunos estudam no turno 

matutino e vespertino.  

Na escola no turno da manhã e no turno da tarde são emprestadas uma sala para o 

funcionamento das aulas, para os alunos do 1º ano, do 1º ciclo, do ensino fundamental, que 

são matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay. 

Atualmente a escola conta com 34 funcionários sendo: uma diretora, uma 

coordenadora escolar, uma coordenação pedagógica, uma secretaria, um auxiliar 

administrativo, um digitador, quinze professores efetivos, quatro serventes, quatro 

merendeiras, dois porteiros, um zelador e um contínuo. 



39 
 

Em relação ao quadro de docente, 90% possuem o nível superior e especialização ou 

estão em fase de conclusão do curso de Pedagogia pelo Programa Nacional de Formação de 

Professores (PARFOR)/Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e PARFOR/ 

Instituto Federal do Pará (IFPA)(sendo cinco professoras). 

A escola conta com três docentes formados em Pedagogia, uma docente formada em 

Sociologia, cinco docentes com Magistério Completo, uma docente formada em Matemática, 

uma docente formada em Letras, cinco docentes em fase de conclusão em Licenciatura em 

Pedagogia, segundo informações cedidas pela diretora. 

A diretora possui o Ensino Fundamental Completo, a Coordenadora Escolar é formada 

em História e já está se especializando em Psicopedagogia, a Coordenadora Pedagógica é 

graduada em Pedagogia. Todas já trabalham na área da educação a mais de vinte anos. 

Em relação à infra-estrutura a escola apresenta o seguinte espaço físico: sete salas de 

aula, uma sala de direção, uma sala da coordenação pedagógica, um depósito de merenda, um 

depósito de materiais e livros didáticos, um refeitório, copa, sala de recepção, salão de 

eventos, três banheiros (sendo dois de uso das crianças e um dos funcionários).  

 

                    Figura 11: Salão de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Fotografia tirada pelos autores. 
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A foto anterior é do salão que funciona para eventos, o espaço é o maior que existe na 

escola, é utilizado para desenvolver atividades com as crianças. 

 

                   Figura 12: Sala de aula 

 

 
 
                      Fonte: Fotografia retirada pelos autores. 

 

 

Na foto acima é de uma das sete salas de aula que tem a escola. 

As professoras nos informaram que as salas de aula são muito fechadas, tem apenas 

um ventilador, neste sentido a ventilação é pouca, especialmente no turno da tarde. 

Durante uma das visitas na escola, observamos que toda a estrutura física está 

precisando de reforma, o telhado, os banheiros, a copa, a cozinha. Segundo o relato das 

professoras quando chove alguns precisam que se retirar da sala porque tudo fica molhado. 

Os banheiros são pequenos, existe um masculino e um feminino. Observamos que não 

existem condições para que as crianças tomarem banho quando necessário. 

Os professores e a coordenação da escola nos informaram que as ações pedagógicas 

são desenvolvidas de acordo com a matriz curricular disponibilizada pela SEMED, que a 

mesma é reformulada na escola por meio de um planejamento, que participa professores e 

coordenação, que na nela são levadas em consideração as peculiaridades dos alunos da escola. 

Quando perguntamos sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, fomos 

informados que o documento está em fase de construção. Existe um PPP da escola, porém 

está defasado e não é está sendo mais utilizado. Segundo nos informou a coordenadora 
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escolar, foi um PPP construído sem diagnóstico, com pouca participação das famílias. 

Atualmente existe a iniciativa por parte da coordenação pedagógica e da coordenação escolar 

para construção de um novo documento, já houve um levantamento bibliográfico sobre PPP.  

 A escola possui um Plano de Ação e todas as atividades desenvolvidas estão de 

acordo com as propostas do documento, segundo o que nos informou a coordenadora 

pedagógica e a diretora. 

O referido Plano de Ação tem o seguinte objetivo: “Proporcionar maior participação 

entre a instituição escolar e familiar, visando o desenvolvimento no processo de ensino e 

aprendizagem dos discentes e da efetivação de uma gestão democrática, participativa e 

atuante na sociedade”. É um plano que busca atender tanto o corpo docente quanto o discente 

da escola, visa também à participação efetiva da família na escola.  

 

 

                  Figura 13: Reunião de planejamento entre professores e coordenação pedagógica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Fotografia do arquivo da coordenação pedagógica 

 

A foto acima é de uma reunião de planejamento, que contou com a participação de 

professores e da coordenadora pedagógica.  

Segundo os relatos de alguns professores e da coordenação pedagógica, existe na 

escola a necessidade de envolver os pais nas ações, pois há pouca participação da família dos 
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alunos na escola. Neste sentido contém no Plano de Ação a seguinte proposta: realizar 

encontros, palestras com temas transversais e ações culturais que, aproximem a famílias da 

escola, a fim de proporcionar as famílias conhecimentos e informações para que possam ser 

mais atuantes no processo de ensino aprendizagem da criança. 

Entre as atividades desenvolvidas na escola, podemos apontar o “Projeto Literatura 

Infantil: Contos e Histórias”, que tem como objetivo o de desperta na criança o interesse e 

gosto pela leitura, possibilitando o aprendizado da literatura visual por meio de imagens 

desenvolvendo o saber ler sem saber ler (informação retirada do projeto). 

Existe também na escola o “Projeto Movimento Corporal”, que visa à qualidade de 

vida, a saúde e o bem estar da criança. 

Fomos informados pela diretora e pela coordenadora pedagógica que os professores 

reúnem-se mensalmente para organizar seus conteúdos, discuti sobre os temas que serão 

abordados e realizam seus planos diários de acordo com o cronograma. 

Na escola são realizadas festas comemorativas, tais como: dia das Crianças, das Mães, 

da Páscoa, dia do Índio, dia do Livro, entre outras datas comemorativas que as famílias dos 

alunos festejam de acordo com suas opções religiosas, visto que a escolas atende crianças de 

diferentes religiões. 

A foto abaixo é da comemoração do dia da Páscoa na escola, que envolve toda a 

comunidade escolar. 

                   Figura 14: Festa da Páscoa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Fotografia do arquivo da coordenação pedagógica 



43 
 

Todos os anos na escola são realizados uma “Festa de Formatura” das crianças que 

concluem a Educação Infantil, com uma cerimônia para a entrega do diploma, conta com uma 

programação em que todos os professores e demais funcionários da escola se envolvem. Tem 

um coquetel que é de responsabilidade dos pais, sendo que a escola ajuda com a organização e 

decoração do espaço, é uma parceria entre família e escola.  

Em nossas visitas na unidade escolar percebemos que há muita carência em relação a 

materiais didáticos, pois alguns professores nos falaram que o material é muito “escasso”, que 

existem pais que compram o básico e ajudam os professores, não se trata da direção não 

disponibilizar os materiais, é a escola não possui mesmo. 

Percebemos também a ausência de alguns equipamentos, tais como: data-show, tela de 

projeção, computador a, impressora, etc. Na opinião dos professores esses recursos fazem 

falta para desenvolver as atividades na sala de aula. 

Em nossas visitas na escola observamos que porteiros, serventes e zeladores, direção, 

coordenação, auxiliar, merendeira, procuram exercer suas funções com muita dedicação, 

Tivemos a oportunidade de presenciar o cuidado do porteiro ao receber as crianças na escola. 

As serventes e merendeiras trabalham com muita responsabilidade, mantendo a escola limpa, 

a merenda bem feita, elas mantém atenção com as crianças na hora do lanche. 

Segundo a diretora poder contribuir com a Educação é motivo de alegria e satisfação, 

quando ouve falar ou ver ex-alunos (as) da escola que estão formados em diversas áreas, tais 

como: em enfermaria, advocacia, contabilidade, professores, engenharia, etc., desta forma já 

se sente contribuindo com seu trabalho para a melhoria do município de Gurupá. Ainda 

segundo relato da direção, a escola é uma das primeiras de Educação Infantil, do município de 

Gurupá e vem contribuindo com a comunidade gurupaense durante muitos anos, graças ao 

empenho de todos os funcionários juntamente com as famílias que também tem contribuído 

muito com as atividades que são desenvolvas na escola.  

 As informações acima sobre a unidade investigada foram coletadas do Histórico 

Escolar, do Plano de Ação, do Projeto Literatura Infantil: Contos e Histórias e também de 

informações fornecidas pela direção, pelos professores, pela coordenação pedagógica, 

coordenadora escolar e de observações realizadas no decorrer de nossas visitas de pesquisa na 

escola. 

 

3.2  Os Caminhos Metodológicos da Pesquisa 
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Em nossa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a metodologia que 

utilizamos foi a de abordagem Qualitativa, aplicamos como instrumentos de coleta de dados 

Observações, Questionários e Entrevistas Semi-Estruturadas, realizamos um Estudo de Caso. 

Na fase inicial do nosso trabalho realizamos um levantamento bibliográfico sobre o Desenho 

na Educação Infantil. Assim sendo, nossa pesquisa também foi Bibliográfica. 

Optamos por utilizar em nossa pesquisa uma metodologia qualitativa.  

Teixeira (2014) tece um comentário sobre o papel do pesquisador na pesquisa 

qualitativa: 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a distância entre a 

teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise 

fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela descrição e 

interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são elementos 

importantes na análise e compreensão dos fenômenos estudados (TEIXEIRA, 

2014, p. 137). 

 

 Realizamos também na pesquisa a estratégia chamada Estudo de Caso. 

Chizzoti (2008) faz um comentário acerca do Estudo de Caso: 

É uma pesquisa bastante comum na clínica psicológica e médica, atividade 

educacional, jurídica, empresarial, sanitária e jornalística nas quais, o caso é 

dado ao profissional para que reúna informações sobre um determinado 

produto, evento, fato ou fenômeno social contemporâneo complexo, situado 

em seu contexto específico. Objetiva reunir os dados relevantes sobre o 

objeto de estudo e, desse modo, alcançar um conhecimento mais amplo sobre 

esse objeto, dissipando as dúvidas, esclarecendo questões pertinentes, e, 

sobretudo, instituindo ações posteriores (CHIZZOTTI, 2008, p. 135). 

 

 

Realizamos nossa pesquisa utilizando três instrumentos de coleta de dados, que foram 

as Observações, as Entrevistas Semi-Estruturadas e os Questionários.  

Segundo Severino (2007) a observação é todo procedimento que permite aceso aos 

fenômenos estudados. É etapa imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa.  

Deslandes (2008) descreve o que entrevista: 

Entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido 

restrito de coleta de informações sobre determinado tema cientifico, é a 

estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. Entrevista é acima 

de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por 

iniciativa do entrevistador (DESLANDES, 2008, p. 64). 
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 Segundo a autora a Entrevista Semi-estruturada é aquela que combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada. 

 Severino (2007) conceitua o que é questionário: 

Conjunto de questões, sistematizadas articuladas, que se destinam a levantar 

informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a 

opinião dos mesmos sobre os assuntos em questão. As questões devem ser objetivas, 

de modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas, 

ambiguidades e respostas lacônicas (SEVERINO, 2007, P. 125). 

 

 O autor também conceitua o que é uma pesquisa bibliográfica: 

É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses. Etc. Utiliza-se de 

dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. 

O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122). 

 

 Nossa pesquisa de campo foi realizada na Escola Casulo, nos meses de maio e junho 

de 2015, neste período fizemos algumas visitas objetivando coletar informações sobre a 

unidade escolar, tiramos fotos, realizamos entrevistas semi-estruturadas e aplicamos 

questionários. Informamos que tanto a equipe diretiva quanto as professoras e o professor que 

foram nossos informantes, disponibilizaram informações da escola, dados pessoais e 

funcionais para construirmos este trabalho de investigação. 

 A seguir descreveremos o perfil dos sujeitos entrevistados e discorreremos acerca das 

análises das falas dos entrevistados sobre a “utilização do Desenho” na Educação Infantil, o 

que culmina com os resultados da pesquisa. 
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4 OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 O Perfil dos Entrevistados 

 

Durante os meses de maio e junho de 2015 realizamos nossa pesquisa de campo na 

escola. Neste período, realizamos entrevistas e aplicamos questionários para oito professores.  

Por meio das informações extraídas dos questionários coletamos as informações 

abaixo sobre os sujeitos que fizeram parte da nossa pesquisa. 

Decidimos utilizar nomes fictícios para manter o anonimato dos nossos informantes, 

escolhemos os seguintes nomes: Margarida, Rosa, Hortência, Jasmim, Camélia, Violeta, 

Orquídea e Jacinto. Optamos por estes nomes, por se tratar de flores, natureza, beleza, 

alegria, etc. Pois em nossa opinião em Educação todos esses requisitos são presentes. 

 Professora Margarida: Atualmente está em fase de conclusão do Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia, pela UFRA e já iniciou um curso e especialização 

em gestão escolar; trabalha com Educação Infantil a mais de vinte e cinco anos, 

atualmente trabalha no turno da manhã, com turma de cinco anos. A entrevistada tem 

43 anos, apresenta uma renda individual de mais de R$ 1.930,00 (mil novecentos e 

trinta reais), mora em casa própria, próximo do trabalho. Ingressou no Sistema 

Municipal de Ensino por meio de concurso público, possui carga horária mensal acima 

de 100 horas, não ministra aulas em outra instituição. Tem uma imagem regular da 

escola onde trabalha. O questionário foi aplicado no dia 01. 06.2015 na escola, no 

período da tarde. 

 Professora Rosa: Atualmente está em fase de conclusão do Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia pela UFRA, atua na Educação Infantil a mais de cinco anos, 

ingressou no Sistema Municipal por meio de concurso público, não ministra aula em 

outra escola, possui uma carga horária acima de 100 horas. Tem 32 anos, três filhos, 

casada, possui casa própria longe da escola onde trabalha, apresenta uma renda 

individual de R$1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais). Tem uma boa da escola. O 

questionário foi aplicado no dia 01.06. 2015 na escola, pelo turno da manhã. 

 Professora Hortência: Possui o Ensino Médio em Nível de Magistério. Ingressou no 

Sistema Municipal por meio de concurso público, apresenta uma renda familiar acima 

de R$ 1.930,00 (mil novecentos e trinta reais), exerce a função a mais de vinte anos, 
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trabalha no turno da manhã. Tem 44 anos; mora em casa própria próximo da escola 

onde trabalha, tem mais de 04 filhos. Não atua em outra escola, tem uma imagem boa 

da escola. O questionário foi aplicado no dia 02.06.2015 na escola no turno da tarde. 

 Professora Jasmim: Está em fase de conclusão do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia pela UFRA, possui um Curso técnico em Educação Infantil pelo Programa 

de Formação Inicial para Professores em exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL). Tem 27 anos, casada, tem um filho. Apresenta uma renda 

individual acima de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). Ingressou no Sistema 

Municipal por meio de concurso público, mora em casa própria próximo da escola, 

não trabalha em outra instituição, atua na docência a mais de cinco anos. Tem uma 

imagem boa da escola. O questionário foi aplicado no dia 02.06.2015, pelo turno da 

manhã na escola. 

 Professora Camélia: Está em fase de conclusão do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia pela UFRA, tem o Curso em Habilitação em Magistério para trabalhar com 

Educação Infantil realizado no PROINFANTIL. Tem 30 anos, é casada, tem dois 

filhos, mora em casa própria próximo da escola. Apresenta uma renda familiar de R$ 

1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), ingressou no Sistema Municipal por meio de 

contrato e exerce a função de docente a mais de dez anos, tem carga horária acima de 

100 horas, trabalha nos turnos manhã e tarde. Tem uma boa imagem da escola, mas 

diz que precisa melhorar. O questionário foi aplicado no dia 03. 06. 2015, na escola, 

no turno da manhã.  

 Professora Violeta: Está em fase de conclusão do nível superior no curso de Artes 

Cênicas pela IFPA-PARFOR. Tem 39 anos, é casada, tem mais de quatro filhos, 

utiliza bicicleta como meio de transporte, mora em casa própria longe da escola. A 

docente apresenta uma renda familiar acima de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta 

reais), ingressou no Sistema Municipal por meio de concurso público, exerce à 

docência a mais de cinco anos, com uma carga horária acima de 80 horas, não trabalha 

em outra instituição. Tem uma boa imagem da escola onde trabalha. O questionário foi 

aplicado no dia 03.06.2015, na sala de aula no turno da tarde. 

 Professor Jacinto: Possui o Ensino Médio em Nível de Magistério. Tem 50 anos, 

mora em casa própria próximo da escola, casado, utiliza moto como meio de 

transporte, tem mais de quatro filhos. O docente ingressou no Sistema Municipal por 

meio de concurso público, exerce à docência a mais vinte anos, tem uma carga horária 

acima de 100 horas, e apresenta uma renda R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), não 
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trabalha em outra escola. Tem uma imagem regular da escola. O questionário foi 

aplicado no dia 03.06.2015, pelo turno da tarde na escola. 

 Professora Orquídea: Possui o Ensino Médio em Nível de Magistério. Tem 44 anos, 

mora em casa própria próximo da escola, casada, tem dois filhos, utiliza moto como 

meio de transporte. A docente ingressou no Sistema Municipal por meio de concurso 

público, trabalha na função a mais de vinte anos, apresenta uma renda familiar de R$ 

980,00 (novecentos e oitenta reais). Tem uma boa imagem da escola. O questionário 

foi aplicado no dia 05.06.2015, na escola, no turno da manhã. 

Todos os entrevistados responderam aos questionários, fornecendo-nos as informações 

solicitadas, não tivemos dificuldades neste sentido. Sete dos informantes são do sexo 

feminino e um do sexo masculino. 

Observamos que cinco entrevistados estão em fase de conclusão de Curso em Nível 

Superior e três possuem o Ensino Médio em Nível de Magistério. 

 

4.2 A percepção dos Entrevistados acerca da utilização do Desenho na Educação Infantil 

 

Foram entrevistados oito professores que atuam na escola. Após o período em que 

aplicamos os questionários, posteriormente marcamos horários e dias acessíveis para todos, 

em suas residências, para realizamos as entrevistas.  

Aplicamos entrevistas Semi-estruturadas, com um roteiro de vinte e duas questões, a 

partir das respostas já fomos percebendo que cada professora/ professora apresenta uma 

dinâmica diferenciada no desenvolvimento de suas atividades, na metodologia, na 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos. Supomos que isso aconteça devido o nível de 

formação, ou pelo tempo de ingresso ou pela experiência profissional. 

 Perguntamos aos sujeitos entrevistados como o Desenho está sendo utilizado na 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Destacamos as seguintes respostas neste 

sentido:  

Está sendo utilizado como recurso pedagógico, porque ele possibilita que a 

criança através do desenho possa conhecer e se familiarizar com os assuntos, 

e também podemos estar conhecendo melhor este aluno através do desenho e 

assim despertando o interesse da mesma para a vida social. Porque também 

através do desenho ela vai conseguir expressar muitas coisas dentro e fora da 

escola, e o ambiente escolar é o primeiro passo a primeira instituição onde 

pode estar possibilitando esse processo (Professora Margarida). 
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Segundo o relato da professora o Desenho na Educação Infantil é utilizado como 

recurso pedagógico, possibilita a criança conhecer e se familiarizar com assuntos, desperta o 

interesse para a vida social, além disso, o mesmo também é capaz de ajudar o educador a 

conhecer melhor os seus educandos.     

O desenho está sendo trabalhado de uma forma bem ampla na Educação 

Infantil, pois a aprendizagem da criança se inicia a partir desse momento. É aí 

que ela consegue descrever tudo o que vê e é através do desenho que ela vai 

contar tudo o que está em sua imaginação, e isso para a criança é diferente 

dos olhos dos adultos (Professora Rosa). 

 

Na opinião da professora o Desenho é utilizado de forma ampla pelos professores da 

Educação Infantil, neste momento inicia a aprendizagem da criança, através do Desenho, ela 

conta o que está presente em sua imaginação.   

 

Trabalho desenho livre sempre que vou fazer uma aula envolvendo meio 

ambiente, família, comunidade, porque a criança gosta muito de desenhar a 

família, a casa, tudo que ver que lhe chama atenção. Trabalho também 

desenho mimeografado para as crianças pintarem, elas gostam muito de 

pintar, pra mim, eu utilizo o desenho de forma ampla do conhecimento 

(Professor Jacinto). 

 

 Segundo o professor utiliza o desenho livre para que a criança possa expressar seu 

conhecimento, sua vivência. Trabalha também o desenho mimeografado para que a criança 

possa pintar.  

Percebemos a partir das falas acima que o Desenho tem múltiplas significações e 

funções na vida da criança. Neste sentido Cunha (2014) descreve: 

Desenhar, brincar, imaginar, sonhar. Manchar, riscar, construir, encanta-se. 

Transformar um fragmento de vidro em uma jóia rara, rabiscos em dragão 

alado, ruídos em melodias, tecidos em roupa de princesas. Modos singulares 

de ver, sentir, expressar-se e (re) inventar o mundo. A criança depois de 

desenhar uma série de formas e riscos (des) ordenados diz: “Eu, mamãe, a 

barraca e o gato” (CUNHA, 2014, p. 5). 

 

A professora Camélia diz: “Eu trabalho desenhos livres e mimeografados como meio 

de desenvolver habilidades e coordenação motora da criança”.  

           Segundo o relato acima o Desenho da criança é livre, porém a professora também 

elabora atividades, prepara as cópias. Tanto a utilização dos desenhos livres e os 

mimeografados são trabalhados objetivando desenvolver a coordenação motora.   
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A partir das falas percebemos a importância de se utilizar o Desenho em sala de aula 

como recurso de aprendizagem. É através deste recurso que a criança demonstra sua primeira 

escrita, sua linguagem comunicativa, fica evidente que sem o Desenho na Educação Infantil a 

criança fica com pouquíssimas chances de transmitir e receber seus conhecimentos, além da 

troca de experiência com colegas e familiares.  

Para que isso seja possível, o educador precisa se responsabilizar em continuar esse 

processo, buscando sempre inovação, dando oportunidade ao educando de expressar seu 

mundo presente e imaginário. Assim o mesmo vai se sentir construtor de sua própria história, 

vendo o mundo de uma forma diferenciada do olhar do adulto. Quando é dada essa chance ao 

aluno, ele passa a sentir um gosto especial pela escola e por todos que lhes cercam. O 

Desenho serve como uma forma de desenvolver a capacidade cognitiva da criança.  

Percebemos também que nem sempre o desenho é criado pelos alunos, pois de acordo 

com a fala da professora “Camélia”, o desenho mimeografado ainda é muito presente na 

Educação Infantil o que acaba atrapalhando na criação, na evolução, na criatividade, na 

descoberta que a criança alcança por meio do desenho. 

Perguntamos aos entrevistados qual a influência do Desenho na vida das crianças, 

segunda suas opiniões. Destacamos as seguintes falas abaixo: 

O desenho é de fundamental importância nesse processo, porque ele 

possibilita a criança na construção, tanto individual, quanto coletiva, e 

também ele traz a experiência para socializar com o outro através da arte, 

desse conhecimento, dessa troca. Então só pode ser feito esse processo nessa 

construção da arte, é aí que ele se familiariza tanto no ambiente educacional, 

quanto com o outro (Professora Margarida). 

 

 A professora acima relata que o Desenho tem influência na vida da criança, porque 

possibilita a construção de identidade, processo de socialização, de interação, no qual a 

experiência e a descoberta se dar por meio da arte. 

Observo que o desenho tem uma grande influência na vida de toda criança, 

pois quando ela faz qualquer desenho no papel ela está expressando seu 

sentimento e o que está em seu imaginário, aquele fazem de conta, ali 

naquele desenho que ele fez, é o que ele está pensando é o que ele imagina 

ser. Então o professor não pode intervir propondo o que o aluno pode ou não 

pode desenhar, quando a criança faz simples círculo talvez para o professor 

seja uma roda, mas para o aluno pode ser uma bola, é por isso que o olhar da 

criança é diferenciado da visão do adulto, um pequeno rabisco na visão de 

uma criança pode ser a imagem de um animal, de um objeto, de uma pessoa. 

Enfim de algo que ele quer expressar, e isso são coisas que o professor tem 

que respeitar e saber entender (Professora Rosa). 
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 Para a entrevistada o Desenho representa o pensamento, a experiência da criança, pois 

envolvem sentimentos, o que para o adulto é um simples rabisco, para a criança é a 

representação de algo significativo na sua vida. O professor precisa respeitar e não deve 

intervir nas ideias, nas manifestações da criança. 

Em minha opinião o desenho na vida das crianças é muito importante porque 

a partir do desenho a criança expressa àquilo que ela adquire de 

conhecimento no dia-dia. Então pode ser a questão de coisas boas ou de 

coisas ruins a criança ela expressa isso através do desenho (Professora 

Violeta). 

 

 A professora acima diz que é por meio do Desenho que a criança demonstra seus 

avanços com relação ao seu nível de aprendizado diário. Por meio do Desenho a criança 

demonstra situações boas ou ruins. 

 No sentido das falas acima Iavelberg (2013) discorre sobre o Desenho das crianças: 

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; ele sabe fazer e ver o que produz 

no desenho. Corpo, inteligência e conhecimentos das experiências de 

desenhos anteriores se encontram afinado com que está sendo desenhado 

(IAVELBERG, 2013, p. 29).  

 

 A partir das falas das professoras acima e citação da autora compreendemos que o 

Desenho tem grande influenciado o desenvolvimento infantil, pois é por meio dele que a 

criança demonstra seu conhecimento, o seu entendimento e expressa como estar sua vida e 

seus sentimentos, tais como: alegria tristeza, vaidade, amor, etc. Expressões que possibilitam 

o educador (re) conhecer a realidade vivenciada pelo educando, ou seja, o Desenho se torna 

um elo comunicativo do educador com o educando. 

Entendemos que cabe ao professor a responsabilidade de criar e oferecer estratégias e 

metodologias que contribuam e facilitem a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. 

Observamos que o Desenho proporciona o desenvolvimento intelectual e cognitivo, ainda 

para a vida adulta. Para isso, a criança tem que ter uma boa preparação na base que é a 

Educação Infantil, provavelmente não terá dificuldades na fase adulta. Contudo, isso não 

depende somente da vontade do aluno, o professor necessita também almejar o sucesso do 

aluno. 

Perguntamos aos entrevistados com que objetivo eles trabalham o Desenho em sala de 

aula. Destacamos as falas abaixo neste sentido: 



52 
 

O meu objetivo é que o desenho possa despertar a criança, e é um interesse 

de minha parte que isso aconteça, porque ele tem dentro dele muitas coisas 

que tá lá guardadinho congelado, mas que ele tem sonhos. Despertar essa 

criança é meu maior objetivo, e eu sei que só pode fazer isso através dessa 

possibilidade, de deixar ela livre, ela vai colocar aquilo que ela tem. Eu vou 

perceber tantas coisas e que ele é capaz de me apresentar através do desenho. 

Então o professor tem que ter essa capacidade de visão, só assim ele vai 

poder perceber quando a criança está alegre, quando ela está triste, ela vai 

colocar através da sua própria arte. Então o meu objetivo é justamente isso 

despertar a criança, porque dentro dela existe um sonho e um potencial que 

só pode ser feito nesse processo que é incentivado aí na base que é 

fundamental que é a Educação Infantil (Professora Margarida). 

 

A professora aponta que tem o objetivo de desperta por meio do desenho os 

sentimentos, os pensamentos e a criatividade artística da criança. Diz que nesta fase da 

infância é por meio do desenho que a criança fala do seu sonho.  

Meu objetivo é estimular a arte em cada criança e assim ela possa ter uma 

boa coordenação tanto viso-motora quanto a coordenação fina, coordenação 

grossa e através dali que parece uma simples atividade, eles possam aprender 

melhor através do desenho, hoje, muitos de nós adultos não temos uma boa 

coordenação e eu acredito que é porque nós não fomos trabalhados quando 

era criança (Professora Rosa). 

 

 No relato acima o trabalho com o desenho objetiva estimular a arte, estimula o 

desenvolvimento da coordenação viso-motora que envolve o movimento e a capacidade de 

coordenar a visão. Para a professora por meio do desenho a criança se desenvolve melhor 

aprende se divertindo. 

O meu objetivo quando trabalho com as crianças o desenho na sala de aula é 

fazer desperta criatividade, a sua aprendizagem, a questão do desenho é um 

processo que envolve criatividade por isso meu objetivo maior e proporciona 

momentos, horas para que a criança se sinta livre para criar. Outro objetivo 

que tenho e desenvolver a escrita da criança, no meu ver a criança que 

desenha bem escreve bem também (Professora Violeta).  

 

Segundo a professora seu objetivo ao trabalhar com o desenho é desperta a 

criatividade e desenvolva a escrever na criança. 

Nos relatos acima observamos os objetivos das professoras ao utilizarem o Desenho 

em sala de aula, ambas apontam as potencialidades desta atividade. Cunha (2014) discorre 

acerca das potencialidades: 

A importância desse momento intenso de vida, poético por essência, é 

desvelar aqui, por meio do fazer pictórico, um pensamento intuitivo e 

totalmente à novidade, curioso e intrépido, caracterizado pelo entrelaçamento 

entre o afetivo e o cognitivo. [...] permitir intensificar suas experiências e 

construir novos espaços expandir seus processos de aprender, imaginar e 

sonhar (CUNHA, 2014, p. 60). 
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 Compreendemos que as atividades com o Desenho envolvem dinâmicas e criatividade 

para que o aluno veja na arte caminhos de aprendizado. Sabemos que Desenho envolve 

sentimentos, representatividade cultural, em nossa opinião cabe ao professor fazer a 

contextualização de seus conteúdos com a realidade cultural, social da criança, por meio do 

desenho o professor pode despertar grandes talentos. 

Perguntamos aos sujeitos da pesquisa quais suas concepções em relação ao uso do 

desenho. Apontamos as falas abaixo: 

Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi a palavra arte... Imaginei tantas 

coisas ao mesmo tempo, depois eu descobrir que a arte, ela possibilita o 

crescimento cognitivo da criança, ela dá a vida, a exploração dos sonhos, da 

magia do mundo e o encantamento da criança, arte é tudo aquilo que nós 

podemos colocar livremente, e não é só fazer um quadro bonito, mas existe 

arte em cada cantinho da coisa que nós observamos, em cada parte, em cada 

objeto, em cada canto está lá presente a arte. Essa arte tem que ser 

possibilitada agora nessa fase nesse processo (Professora Margarida). 

 

Para a professora acima, o Desenho na Educação Infantil é uma possibilidade de 

crescimento do cognitivo da criança, através dele a criança dá vida a personagens imaginários. 

É necessário explorar o trabalho com o Desenho nesta fase da criança. 

A minha concepção sobre o desenho, e que ele é muito importante para o 

ensino e aprendizagem dos alunos porque sem ele se tornaria ainda mais 

difícil fazer com que a criança aprendesse, porque eles são crianças eles são 

pequenos, então através das ilustrações e da grafia a criança consegue 

assimilar melhor (Professora Rosa). 

 

A entrevistada afirma que o Desenho é muito importante, porque quando se trata de 

crianças fica claro que elas gostam de atividades que envolvem ilustração. As imagens 

chamam atenção da criança, que assimila melhor os conteúdos/temas que são trabalhados no 

cotidiano escolar, assim por meio das ilustrações e da grafia a criança aprende melhor. 

Pra mim ele é um mecanismo importante, porém não é tão valorizado por 

alguns colegas professores, por alguns gestores e coordenadores, por alguns 

pais que dizem que os filhos vão pra escola para aprender a ler e escrever e 

não para pintar ou desenhar. Quando digo que não é valorizado é porque 

ouço muitas expressões de colegas meus do tipo: Hoje vou passar só um 

desenho pro meus alunos pintarem. (Professora Camélia). 

 

Segundo o relato da professora o Desenho é um mecanismo de ensino importante, 

contudo, existem profissionais e pais de crianças que não reconhecem o valor de seu uso do 

no desenvolvimento infantil. 
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Cunha (2014) chama atenção para as representações visuais dos professores: 

É fundamental que os professores se dêem conta de que suas representações 

visuais influem de modo como às crianças produzem sua visualidade. Para 

que as crianças tenham possibilidade de desenvolver na área expressiva, é 

imprescindível que o adulto rompa com seus próprios estereótipos e consiga 

realizar intervenções pedagógicas no sentido de trazer à tona o universo da 

expressão infantil (CUNHA, 2014, p. 14 - 15). 

 

 Por meios das falas das professoras e com base no pensamento de Cunha (2014) 

entendemos que a utilização do Desenho em sala de aula deve ser feita, por meio de 

intervenções pedagógicas, com o propósito de desafiar a criança, estimulando sua ousadia e 

expressividade. O professor necessita oportunizar o aluno com um leque de imagens, figuras, 

objetos, paisagens para que o mesmo possa conhecedoras mais variadas formas de arte, 

desenho, pintura, etc. 

 Perguntamos aos sujeitos entrevistados se o Desenho na Educação Infantil respeita a 

livre expressão da criança e por que. Destacamos as falas a seguir: 

Nem sempre. Porque os próprios livros já vêm com desenhos prontos para 

serem coloridos e preenchidos com tintas ou bolinhas de papel colorido. Nos 

livros de atividade com arte a ideia maior é pintar desenho pronto e a gente 

acaba seguindo aquele certo padrão, porque é bonitinho, já tá pronto, não dá 

muito trabalho (Professora Camélia). 

 

Segundo o relato da professora nem sempre é respeitada a livre expressão da criança, 

explica que livros didáticos indicam o trabalho com o desenho pronto, para ser colorido e 

preenchido. Ai acaba seguindo aquele padrão indicado no livro, tudo bonito, pronto e sem dá 

trabalho. 

Depende do professor eu acredito que depende muito essa questão do 

desenho, da forma como o professor coloca esse desenho pra criança 

desenvolver na sala de aula, depende muito da prática, do entendimento do 

professor com essa relação entre o desenho e a própria criança (Professora 

Violeta). 

 

A professora diz que depende muito da prática, do entendimento, da relação entre o 

desenho e a criança do professor, ou seja, da maneira como ele trabalha o desenho em sala de 

aula. 

Depende, porque quando o desenho é livre eu acho que respeita a livre 

expressão da criança, porque a criança faz o que ela sabe e convive, o que ela 

gosta de fazer, mais quando ele já vem xerocado e é imposto pelo professor 

(a), creio que não respeita, porque o professor já tá dizendo o que a criança 

vai fazer e isso não é liberdade e nem respeito. (Professora Jasmim). 
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Segundo a fala da professora, depende, explica que quando o Desenho é livre, 

observa-se que existe a livre expressão, já quando o mesmo é xerox se torna uma imposição 

do professor para a criança. 

Iavelberg (2013) afirma que os adultos responsáveis pela educação da criança 

precisam conhecer o significado, os desafios e os benefícios do Desenho Infantil: 

O desenho da criança dialoga com a arte adulta, não para cópia - lá, mas 

para ela aprender e assimilar conteúdos artísticos. Assim, o desenho que a 

criança faz com ela seguirá e se expandirá se ele quiser; para isso, é 

necessário que aqueles que são responsável por sua educação saibam qual é 

o significado, e quais os desafios e os benefícios, do desenho infantil ( 

IAVELBERG, 2013, p. 16-17). 

 

Observamos que todas as falas acima destacadas ressaltam que o respeito com o 

Desenho Infantil depende do entendimento e da metodologia utilizada em sala de aula. É o 

professor que precisa entender o significado do Desenho para a criança e o desenvolvimento 

de sua aprendizagem, as práticas pedagógicas de intervenção têm que ser planejadas para que 

não causem nenhum transtorno e nem ideias estereotipadas acerca do Desenho Infantil. 

Perguntamos aos sujeitos entrevistados se eles gostavam de desenhar e se desenhavam 

com as crianças. Destacamos as seguintes falas: 

Eu gosto de ser criança, eu gosto de interagir com as crianças, eu me torno 

criança, eu trabalho a bastante tempo nesse processo, eu gosto de estar junto 

do processo de construção e como se lá dentro eu ouvisse história, coisas que 

vi no passado, que queria retratar ali, eu vejo que cantam, elas dançam e ao 

mesmo tempo elas estão lá desenhando, e eu também me torno uma criança. 

Elas fazem arte cantando, brincando, correndo, pulando, saltitando e elas 

estão lá colocando sobre o papel aquilo que elas sabem. Então eu gosto de 

estar nesse processo, eu não sou uma excelente artista, mas gosto de tá 

contribuindo. Muitas vezes essa pintura dada pela criança, essa mistura de 

cores, deles colocarem no papel nesse momento da arte muitas das vezes é os 

super-heróis, e o que eles assistem nos filmes, é a primeira coisa que eles 

colocam que eles desenham, e sempre da maneira deles, e pra nós muitas 

vezes olhamos e achamos que não tem significância e que não é daquele jeito 

que não está igual, mas pra ela aquilo é o correto e está bonito é o jeito que 

ela sabe fazer e que no decorrer do trabalho ela vai estar sempre falando de 

seu desenho de sua criação. E é aí que ela constrói o seu mundo imaginário, 

portanto ela precisa desse espaço dessa liberdade, ela necessita sentir-se livre 

pra fazer suas expressões, as suas fantasias e a realização de seus sonhos 

(Professora Margarida). 

 

Na fala da professora ela diz que gosta e desenha com as crianças, pois são momentos 

de interação, de socialização de conhecimentos, invenção de personagens, de exploração das 

cores, etc.  
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A professora Jasmim respondeu “particularmente não, mas desenho sim com as 

crianças, até porque de certa forma, elas exigem que a gente desenhe”. 

A professora afirma que não gosta de desenhar, porém desenha com as crianças, pois 

elas gostam que o professor participe das atividades com desenho.  

Sim, na maioria das vezes, são mais de vinte anos com a Educação Infantil e 

é impossível não desenhar, pintar com as crianças, digo isso porque toda vez 

que faço alguma atividade de desenho, eu tenho que ajudar, é claro que não 

faço o desenho mas sugiro que invente, misture as cores, eu ajudo na mistura 

das cores, eu vejo que as crianças se senti mais estimuladas (Professora 

Orquídea). 

 

No relato acima a professora diz que gosta de desenhar e que na maior parte das vezes 

desenha com as crianças, afirma que devido tantos anos como professora atuando na 

Educação Infantil é impossível não realizar desenhos e pinturas com seus alunos.  

Cunha (2014) chama atenção para a ação conjunta do professor com o aluno no ato de 

desenhar: 

Os trabalhos gráficos plásticos não precisam ser necessariamente individuais 

e feitos em papel pardo ou folhas A3 ou A4, podem ser tridimensionais, 

móbiles e serem confeccionados. Professores e crianças podem partir de uma 

ideia conjunta. Por exemplo, se o projeto de trabalho se refere ao meio 

ambiente, o professor propõe a ambientação, estimulando as crianças a 

estabelecer relação entre os materiais disponíveis e os elementos do meio 

ambiente conhecidos pelas crianças no projeto (CUNHA, 2014, p. 27). 

 

Em nossa opinião quando se trata de Desenho, muitos professores não demonstram 

gostar, mas seria importante que eles soubessem que sua contribuição é fundamental nos 

trabalhos gráficos, existem professores gostam de desenhar, a professores que não se dedicam 

na prática de desenhar. O professor precisa compreender que a criança tem que se sentir 

segura e apoiada por ele nas atividades com desenho, sua visão em relação ao desenho infantil 

é importante para a criança, é necessário estimular a prática de desenhar na infância, para que 

cresçam sabendo o valor do artista, do desenho.  

Perguntamos se seus alunos costumam falar sobre seus desenhos e o que eles 

comentam. Neste sentido destacamos as falas abaixo: 

Cada criança ela faz comentários contagiantes, ela fala o meu desenho está 

mais bonito de todos, professora o meu desenho está melhor. Então a gente 

percebe que as crianças têm uma magia, elas têm os seus sonhos, tem os seus 

super-heróis ali naquele momento exposto ali naquele papel, e tudo aquilo é 

deles, e a primeira coisa que eles colocam no papel é o desenho que eles mais 

gostam as cores que elas mais gostam, e sempre demonstrando através das 

cores sua auto-estima, se eles estão bem eles sempre  apresentam cores 
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alegres e vivas, se estão tristes apresentam cores escuras isso significando 

que elas não estão bem (Professora Margarida). 

 

Segundo o relato os alunos fazem comentários sobre seus desenhos, no que diz 

respeito à beleza, no papel é expresso os sonhos, o gosto particular. É no desenhar que a 

criança representa por meio das cores, se estão alegres ou tristes. 

A professora Jasmim responde que “sim, as crianças com que trabalho são crianças 

de três anos, elas falam pouco, mas quando falam relatam muito sobre os desenhos que vêem 

na televisão, mas o que elas mais comentam mesmo é o meu que está mais bonito”. 

 Para a professora apesar das crianças que ela ensina terem três anos, mesmo assim 

comentam seus desenhos, falam dos desenhos que assistem na televisão, mas o que as 

crianças ressaltam mais é que seu desenho é o mais bonito. 

O que eu observo quando as crianças fazem os seus desenhos, elas falam do 

tipo de desenho que estão fazendo, elas procuram tá tipo contando a 

historinha do desenho que elas fazem. E sempre elas dizem olha o meu eu fiz 

direitinho eu pintei bem bonito, outra diz: o meu tá mais bonito, o teu tá feio 

(Professora Violeta). 

 

Segundo o relato da professora as falam das crianças sobre seus desenhos, são acerca 

de histórias infantis, em alguns momentos elas desenham e contam a história de seus 

desenhos, outra fator que chama atenção é que elas dizem que o seu desenho está mais bonito 

e fazem tecem comentários entre referentes desenho usando os adjetivos bonito ou feio. 

Iavelberg (2013) discorre acerca da visão que a criança tem sobre seu próprio desenho: 

É a maioria da imagem e dos gestos que a geraram que possibilita sua 

transformação. O que a criança acredita que pode parecer nos desenhos está 

ligado à sua experiência com os desenhos que vê, ou seja, sobre os quais age 

visualmente; isso depende do acesso que ela tem além de suas obras[...] A 

criança também lê o próprio desenho, e se solicitada no contexto de sala de 

aula pelo professor ou por seus pares, pode fala sobre seu trabalho. Nesse 

momento, ela o lerá para ordenar um discurso sobre ele (IAVELBERG, 2013, 

p.75). 

 

Percebemos a partir dos relatos que as crianças falam sobre os seus desenhos, 

principalmente no que se refere às palavras “feio” ou “bonito”, são expressões significativas 

que a criança apresenta ou surge muito cedo em sua vida, começa no seio familiar e depois, 

vai se aperfeiçoando na escola daí, tudo o que era rabiscos insignificante começa a ganhar 

formas e estaturas, ou seja, a criança começa a apreciar sua obra com olhar diferenciado. Para 

ela o outro também aprecia sua criatividade, neste momento a postura do outro em relação ao 
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seu desenho é muito importante, pois cada pessoa tem um olhar diferenciado acerca do 

desenho. 

Perguntamos se eles enquanto professores percebem as fases do grafismo feitas pelas 

crianças. Neste sentido destacamos as seguintes falas: 

Com certeza, as garatujas são as primeiras marcas que saem, e sempre de 

uma maneira, que elas conseguem fazer, é o primeiro registro, é a maneira 

que elas registram suas artes, são efeitos dos desenhos, são efeitos efetivos 

onde ela passa a reconhecer os desenhos que elas mesmas criaram e sabemos 

que eles têm essa capacidade de mostrar essas fases, mas desde que seja dado 

a ela esse espaço essa oportunidade de desenvolver esse trabalho (Professora 

Margarida). 

 

A professora diz que percebe as fases do desenho da criança, indica que as primeiras 

marcas são as garatujas e que a própria criança percebe as mudanças em seus próprios 

desenhos ao passar do tempo. 

A professora Rosa responde que “sim, pois a criança aos três anos de idade seus 

desenhos é apenas riscos que para elas tem grandes significados que para nós não tem 

nenhum, aos quatro anos já começa a melhorar e aos cinco anos seus desenhos já são bem 

mais compreensivo de se analisar”. 

No relato acima a professora também percebe as fases do grafismo no desenho das 

crianças, explica que aos três anos a criança só rabisca e já está representando algo, que aos 

quatro anos ela começa a representar os sinais e riscos mais legíveis e que com cinco anos os 

desenhos já são mais elaborados e definidos, apresentam maior compreensão e já facilitam a 

análise.  

Sim. Os primeiros desenhos pra mim não são tão prontos e acabados como 

talvez elas mesmo quisesse que fosse, mas com o tempo se trabalhar, 

trabalhar o desenho principalmente livre, elas vão aperfeiçoando melhor. Eu 

já fiz uma experiência há uns dois anos atrás com crianças de cinco anos, eu 

trabalhava, trabalhava quase todos os dias desenho livre e eu ia guardando, 

guardando numa pasta, com um ou dois meses depois parei para observar e 

foi nesse momento que percebi como eles evoluíram no desenho, na pintura 

na coordenação em geral. Feito isso amarrei um fio na sala para expor os 

desenhos deles para que eles também percebessem essa evolução, tinha 

desenho que parecia que não era de uma criança, porque eu e eles pegamos o 

primeiro desenho e o ultimo para fazer uma comparação. Foi uma 

experiência inesquecível (Professora Camélia). 

 

 Segundo a entrevistada ela também disse que percebe as fases do grafismo nos 

desenhos, comenta que os primeiros não são tão prontos e acabados, que com o desenvolver 

de atividades de desenho livre, a criança vai evoluindo e desenhando melhor com o passar do 
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tempo. Comentou sobre uma experiência particular com sua turma e a utilização do desenho, 

que foi uma experiência inesquecível.  

 Segundo Iavelberg (2013) ao desenhar a criança passa por diferentes momentos 

conceituais que representam o início da aprendizagem em Desenho: 

Ao desenhar, a criança passa por diferentes momentos conceituais que 

representam a gênese das aprendizagens em desenho, construída a partir de 

suas experiências, tanto fora quanto dentro da escola. Essa experiência não é 

alienada das imagens que se vêem e da educação que se recebe, e propicia à 

criança condições para construir ideias sobre o que é desenho o que pode 

aprender no desenho e para o que serve desenha. [...] A criança desenha 

regida pelo que concebe sobre desenho e, para isso, depende de interação 

com um meio onde o desenho é validado como ação infantil (IAVELBERG, 

2013, p-20). 

 

Observamos que todas as falas são unânimes a respeito da percepção da evolução do 

desenho infantil, os primeiros rabiscos são simples, mas a criança já entende que ela é capaz 

de criar através de rabiscos e gráficos. Trabalhando o desenho cotidianamente em sala de 

aula, a criança é capaz de fazer o outro compreender sua mensagem, para ela cada dia é mais 

uma descoberta. É necessário que o professor estimule o ato de desenhar, explore o universo 

imaginário, ampliando assim o conhecimento e o aperfeiçoando o desenho infantil. 

Perguntamos aos entrevistados quais os materiais que disponibilizam para a criança 

desenvolver o Desenho, se existe uma seleção de materiais e o porquê é necessário seleciona.  

Destacamos as seguintes falas abaixo: 

São materiais como: semente papéis, lápis de cor, moinha, folhas secas, flores 

de diversas cores, casca de ovos. E eu seleciono todo esse material porque é 

necessário se ter como suporte como recurso pedagógico, na construção da 

arte porque eles precisam, eu só não digo pra que eu deixo lá, eles constroem, 

eles vão pegar a casca do ovo para o que eles acharem que é necessário e 

assim com os demais recursos e passam a criar o que estiver em sua 

imaginação, eu jamais digo faz isso ou faz aquilo, eu estou lá junto com eles 

tentando criar alguma coisa simplesmente com estímulo. Depois na aula 

seguinte a gente vai falar o que cada um criou vamos explorar aquela pintura, 

aquele desenho, como foi construído, o que eles estavam pensando naquele 

momento, aí ele vai ser explorado. Eles assistem vídeos, gostam de desenhos 

animados, depois eles representam aquilo que assistiram (Professora 

Margarida). 

 

No relato acima a professora diz que seleciona os materiais e disponibiliza uma 

variedade para a criança, que fica à vontade para escolher nos momentos das atividades que 

envolvem desenho e pintura, após a atividade concluída existe o momento para a socialização 

do que foi construído com os materiais utilizados.  
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A professora Rosa respondeu que utiliza “caderno para desenhar, lápis com pontas 

finas, borracha, etc., porque muitas vezes sou eu que compro esses materiais” 

Segundo a professora diz disponibilizar os materiais para as crianças. Afirma que em 

alguns momentos ela compra os materiais.  

Já a professora Jasmim respondeu que utiliza “lápis comum, canetinhas coloridas, 

tintas, papel chamex, seleciono de acordo os temas”. 

A professora relata que materiais utiliza e que seleciona de acordo com os temas que 

irá desenvolver nas atividades com desenho na sala de aula. 

Na de Iavelberg (2013) a criança tem necessidade de criar, mais ela precisa ser bem 

orientada e acompanhada para isso. É importante a seleção, a disponibilização e organização 

dos materiais de desenho. Que são de interesses do professor, para coordenar as atividades, e 

fundamentais para as crianças poderem criar.  

 Compreendemos que a seleção e a variedade de materiais para o trabalho com o 

desenho na sala de aula é uma estratégia importantíssima para a qualidade e criatividade 

expressas no desenho da criança. No entanto, nem sempre isso é possível devido à carência de 

materiais, que algumas escolas públicas ainda enfrentam atualmente.  

 A fala da professora acima nos chamou atenção, como observamos em seu 

depoimento, que ela já comprou os materiais para as aulas com a utilização de desenho. 

Alguns professores pela falta de material pedagógico chegam a comprar os materiais. Neste 

caso prevalece observamos até um ato de boa vontade do profissional para desenvolver um 

bom trabalho, mas sabemos que não faz parte de suas atribuições comprarem materiais para as 

aulas e sim é dever do órgão responsável pela manutenção da escola. Os professores sabem 

que sem os materiais, sem ter o que disponibilizar para as crianças, a criatividade pode não ser 

desenvolvida, nem elas se sentiram estimuladas a desenvolver suas atividades com o desenho. 

 Perguntamos aos nossos entrevistados se em suas opiniões está faltando formação ou 

informação sobre a utilização do Desenho na educação infantil, do que eles sentem falta: 

Neste sentido destacamos as falas: 

A falta de informação em si existe, porque as pessoas na Educação Infantil 

elas são jogadas pra educação Infantil, simplesmente vá lá cuida da criança 

até terminar o horário, vai lá faz um desenho qualquer e dar pra ela pintar. 

Então não se foi pensado que a Educação Infantil como a primeira, inicial, a 

importância de se ter alguém com conhecimento, porque a lei assegura 

pedagogos, porque ele tem formação na qual ele vai reconhecer essa 

importância porque não é pra dar um trabalho pronto pra criança, mas sim 

ajudar a ela se tornar um grande artista um grande talento. E dar a ela a 
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possibilidade de explorar o que tem dentro dela. Então o que realmente tá 

faltando é a formação e a informação, nós necessitamos dos dois 

conhecimentos (Professora Margarida).  

 

Segundo a fala da professora ela sente falta de formação e informação, pois muitos 

estão atuando na Educação Infantil por atuar, mas não compreendem o processo da 

aprendizagem infantil. 

De formação e informação na área de arte/desenho, mais acho que eu 

enquanto professora também não tenho procurado muitas informações sobre 

desenhos. Mas pelo pouco que entendo do desenho, sinto falta de apoio, 

material, espaço, entre outros objetos e recursos que ajudam no trabalho com 

desenho como: apoio para fazer um passeio e observar diferentes paisagens 

(Professora Camélia). 

 

 De acordo com a fala da professora ela sente falta de formação, informação, apoio, 

espaços, materiais e recursos para realizar um bom trabalho com a utilização do desenho. Ela 

afirma que de sua parte não tem tido interesse na busca por informações acerca do desenho. 

A professora Hortência respondeu “formação, sem formação é quase impossível 

fazer um bom trabalho principalmente no desenho, espaço e material adequado”. 

Segundo a entrevistada ela sente falta de formação, afirma que não existem condições 

de desenvolver um bom trabalho com desenho sem espaço e materiais adequados. 

Por meio dos três relatos acima percebemos que na opinião das professoras falta 

formação, curso, informação, apoio, materiais para desenvolver o trabalho em sala de aula 

com a utilização do desenho, na Educação Infantil. 

Perguntamos se os entrevistados utilizam referencial teórico sobre o Desenho para 

desenvolver suas atividades, quis seriam e por que. Destacamos as seguintes falas:  

Sim eu tenho algumas coleções que eu mesma comprei que são coleções 

muito boas, e é um referencial que vem comigo e há muito tempo já desde 

quando iniciei na minha carreira de professora eu já comecei a comprar livros 

que tenham desenhos e de vários temas como: o dia-dia do professor, oficinas 

para casa, que são livros ótimos que eu utilizo e que estão me ajudando nesta 

minha trajetória (Professora Rosa). 

 

A professora afirma que utiliza coleções de livros que lhes oferecem uma orientação 

para as atividades diárias em sala de aula.  

De certa forma sim. Por meio de algumas coleções de atividades que compro, 

só que essas coleções não contém informações sobre o que é o desenho elas 

vem mais com figuras para serem coloridas. E eu,ao meu ver desenho não é 
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só a criança pintar ou copiar, pra mim desenho, o desenho mesmo tem que 

ser criado(Professora Camélia). 

 

 Segundo o relato ela também utiliza coleções de livros que compra, com atividades de 

pintas, colar, cobrir, etc., mas contém informações o desenho. 

Eu li um pouco sobre Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky percebi que tem que 

ser trabalhado a alfabetização da criança na base que é a Educação Infantil e 

essa base envolve desenho livre, quando fui lendo li experiências que deu 

certo, então porque que se for trabalharmos desta forma não pode dar 

certo?(Professora Violeta). 

 

A professora relata que realizou algumas leituras de obras de Piaget, Emília Ferreiro, 

Vygosky, o que a levou a adquirir conhecimento do que deve ser trabalhado com a criança na 

Educação Infantil e percebeu a importância da utilização desenho livre. 

 Para Iavelberg (2013) todo esforço deve ser feito para que os professores saibam 

ensinar o desenho nas escolas em moldes atualizados em arte e educação. Estes precisam 

procura atualização teórica e prática para trabalhar arte e desenho na sala de aula. 

Observamos por meios das falas dos entrevistados que a maior parte dos professores 

não utiliza referencial teórico para conhecer melhor o trabalho com desenho e utilizam alguns 

livros de apoio. Podemos apontar que é unânime que todos trabalham em sala de aula com a 

utilização de desenho, no entanto, grande parte dos professores não estuda sobre o assunto e 

nem tem um conhecimento mais aprofundado. 

Contudo, percebemos que os professores reconhecem que seus conhecimentos 

precisam ser aprofundados, atualizados. Assim como nas demais áreas de ensino, a arte 

também precisa ser trabalhada com embasamento teórico, podemos observar que está faltando 

conhecimento teórico para desenvolver melhor a prática pedagógica dos professores. 

Perguntamos aos entrevistados se a escola oferece espaço, recursos e materiais 

adequados para desenvolver atividades inerentes ao Desenho: Neste sentido destacamos as 

seguintes respostas: 

Não! A atividade na minha construção, no meu trabalho de arte, no meu 

primeiro momento, no primeiro encontro com os pais eu coloco pra eles as 

atividades a serem desenvolvida de arte e encaminho uma lista dos materiais 

que irei utilizar durante o ano letivo. E a escola por outro lado sempre nos 

apóia quando precisamos de algum material que não estar na lista, ela sempre 

nos auxilia (Professora Margarida). 
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Segundo a professora no trabalho com arte, logo no início do ano letivo ela elabora 

uma lista dos materiais que utilizará no decorrer do ano, posteriormente repassa a lista aos 

pais para conseguir os materiais necessários para o momento das aulas, ou seja, conta com a 

contribuição dos pais para aquisição de materiais. Diz que se necessário a escola contribui 

com para as aulas. 

A professora Camélia respondeu “infelizmente não! A escola não oferece espaço e 

nem material. Eu acho que tinha que ter uma sala só pra trabalhar com desenho e pintura, as 

crianças querem mais desenhar do que escrever, mas fazer o que, né?”. 

Segundo o relato a professora diz que a escola não oferece espaço adequado e nem 

material suficiente para o trabalho com desenho e pintura, diz que deveria ter uma sala para 

desenvolver tais atividades, ressalta que as crianças gostam mais de desenhar e pintar do que 

de escrever. 

Necessariamente não, porque a nossa sala de aula são muito pequenas então 

nós temos na escola o salão, mas é assim muito ruim pra gente ir pro salão, 

mas sempre que a gente pode a gente vai pra lá se quer fazer alguma coisa, 

mas ampla a gente vai pro salão, porque é o espaço maior que tem na escola, 

porque na sala mesmo nós não temos espaço suficiente pra executar essas 

atividades  (Professora Rosa).  

 

Segundo a professora a escola não oferece condições para que se desenvolvam 

atividades artísticas de qualidade, fala do espaço da sala de aula e do salão. 

Percebemos que segundo os relatos as condições não estão favoráveis no que diz 

respeito ao espaço, recursos e materiais.  Neste sentido Iavelberg (2013) discorre sobre o que 

escola precisa para propiciar oportunidades de aprendizagem dos alunos no universo da arte: 

 É preciso que a escola propicie oportunidades de aprendizagem, para fazer e 

conhecer arte, de forma que as escolhas dos alunos partam de experiências 

vivenciadas em atos de criação. Na escola a introdução das crianças ao 

universo da arte é papel do professor. Os espaços interno e externo podem 

servir de suporte para atividades de desenhos individuais e coletivos. Os 

brinquedos do pátio da escola, da praça ou do parque [...] podem servir de 

suporte ao desenho, se agarrarmos a eles papel, ou se as crianças trabalharem 

com giz, fios diversos, tiras de papel, etc. (IAVELBERG, 2013, p. 70). 

 

Em nossa opinião acreditamos que a maioria das escolas públicas não proporciona 

condições favoráveis para o trabalho com a utilização do desenho. Entendemos essa realidade 

pode ser mudada, se cada um fizer sua parte. Por meios de estudos, de pesquisas, tanto por 

parte da gestão, quanto por parte da coordenação pedagógica, ambas podem ajudar os 

professores a utilizarem de forma mais adequada os recursos e espaços que as escolas 
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possuem. Com as estratégias utilizadas pelos professores, mais o interesse da coordenação 

escolar podem ser superados muitos dos obstáculos que atrapalham as atividades com 

desenhos, na Educação Infantil.  

Perguntamos os entrevistados se eles receberam algum tipo de incentivo tanto da 

gestão quanto da coordenação pedagógica para trabalhar em sala de aula com Desenho. Neste 

sentido destacamos as falas abaixo: 

Sim! Já percebemos que a gestão escolar incentiva muito na questão do 

desenho sempre pede pra gente tá aplicando esta prática em sala de aula, o 

que dificulta muitas das vezes são os próprios pais, que na maioria deles 

entendem o desenho como uma perca de tempo, que o professor não quer 

trabalhar ou estar só ganhando tempo. E ficam comentando como: “A! 

Aquela professora não é boa porque ela só dá desenho, ela não trabalha a 

escrita”, mas sabemos que não é isso a criança tem também que aprender 

através do desenho. Então a gente que colocar não só o desenho, mas também 

a escrita, mas o desenho é um grande recurso de aprendizagem para criança. 

(Professora Rosa). 

 

Segundo a entrevista ela recebe o incentivo tanto da gestão quanto da coordenação 

pedagógica para trabalhar atividades com o desenho. Ela diz que não existe um apoio por 

parte dos pais, pois acham que o trabalho com desenho e perda de tempo, que seus filhos 

precisam de atividades como a escrita. 

A professora Violeta respondeu “não muito, porque acham que trabalhar com 

desenho, estamos perdendo tempo, que deveria tá fazendo trabalhinhos com escrita, leitura 

porque as crianças precisam ser alfabetizadas”. 

No relato acima a entrevistada diz que não sente muito apoio por parte da gestão e da 

coordenação pedagógica, pois ambas acreditam que as crianças precisam ser alfabetizadas e 

atividades com desenho é perda de tempo, que a leitura e a escrita são mais importante na 

aprendizagem. 

Não! O incentivo meu é minha vontade de ver e perceber eles tem potencial e 

eu acredito nesse potencial e eu dentro da escola sou a única professora que 

em um dia especifico pra trabalhar a arte na sala de aula com as crianças e 

que não vejo que não acontece de maneira que eu tenha planejado e feito e 

percebido a grande contribuição que tem sido dado pra cada criança a 

vontade dela ir na sexta-feira para estar participando da arte. (Professora 

Margarida). 

 

 Segundo a professora não recebe apoio, as atividades artística acontecem na sua sala 

de aula pela sua própria vontade de trabalhar com as crianças, pois, ela acredita no potencial 

das crianças com as quais trabalha. 
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Observamos nas falas das entrevistadas que há opiniões diferentes em relação ao apoio 

tanto da gestão, quanto da coordenação pedagógica ao trabalho do professor com as 

atividades de arte. Quando não existe o apoio de certa forma atrapalha ou dificulta o trabalho 

do professor com desenhos livres, pintura, entre outras atividades que a criança faz brincando 

e desenvolvendo seu aprendizado. 

É importante ressaltar que é necessário existir a contribuição e apoio tanto da gestão 

quanto da coordenação pedagógica nas atividades desenvolvida pelo professor.  Neste sentido 

Luck (2008) afirma que é necessário o acompanhamento do trabalho do professor na sala de 

aula, com foco na interação entre as práticas de ensino e aprendizagem dos alunos, neste 

processo se constitui em uma condição essencial do trabalho de gestores escolares.  

Durante nossas visitas na escola conseguimos registrar alguns momentos do trabalho 

do professor, que desenvolvia atividades de Desenho com as crianças conforme as fotos a 

seguir: 

                   Figura 15: Alunos realizando atividades com Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Fotografia retirada pelos autores 

 

A foto acima mostra crianças da turma com de 04 anos, do turno da manhã realizando 

atividade de colagem com material EVA recortado pela professora e pintura com giz de cera 

em desenho mimeografados. Uma realidade bastante presente na escola investigada, pois 

podemos observar. 
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                   Figura 16: Criança colorindo o Desenho Mimeografado. 

 

                        Fonte: Fotografia retirada pelos autores 

 

A foto acima foi retirada na turma de 03 anos, no turno da tarde, em que a professora 

passou uma atividade com o desenho, utilizando o mimeografado para que as crianças 

pudessem estar colorindo com giz de cera. 

 Após este trabalho de pesquisa na escola investigada acerca da utilização do Desenho, 

na Educação Infantil a partir dos olhares das sete professoras e de um professor, que foram 

nossos sujeitos informantes, juntando as leituras que realizamos sobre o assunto, queremos 

destacar algumas constatações que tivemos.  

As análises acima destacadas revelam informações importantes acerca da realidade 

vivencia na escola investigada, acerca da utilização do Desenho na Educação Infantil. 

Percebemos que os professores utilizam o Desenho na sala de aula, uns para desenvolver 

habilidades, uns porque a criança gosta, uns para desenvolver talentos artísticos, uns porque 

acreditam que um é recurso que a criança utiliza para se expressar, uns para aprender pintar e 

colar papel.  

Percebemos por meio das falas que a maioria dos professores ainda não conhecem o 

verdadeiro significado do Desenho da criança, nas suas fases de desenvolvimento. Alguns 

professores apontam falta de formação e informação, outros apontam que falta de interesse 
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próprio.  Em nossa opinião é papel do profissional se atualizar constantemente, buscar 

conhecimentos para sua prática cotidiana.  

Percebemos também outra questão que prejudica o trabalho com o Desenho em sala de 

aula, que é a rejeição por parte de alguns pais/ responsáveis, que não conhecem a 

potencialidade de aprendizagens que traz o desenho de seus filhos. E equivocadamente 

pensam que a escola tem que ensinar apenas a ler e escrever.  

Observamos que o espaço e o material não correspondem com a diversidade que a 

criança precisa para desenvolver sua criatividade. Percebemos em nossas visitas que as salas 

de aula são pequenas, sem infra-estrutura confortável, que não deixa nem a professora e nem 

as crianças à vontade. Já os materiais são praticamente papel A3 ou A4, giz de cera, lápis 

comum, tinta guache, sementes (se o professor trouxer de casa). 

Durantes as entrevistas percebemos nos relatos um desejo por um espaço adequado, 

aconchegante, com acervo de imagens, com materiais, tais como: tintas de diversas cores, 

pincel, papel adequado, tecidos, entre outros recursos que se fossem disponibilizados os 

professorem fariam uma trabalho bem melhor e com certeza explorariam a criatividade e a 

aprendizagem dos seus alunos. 

Entendemos que tanto os professores, a gestão, a coordenação escolar e os próprios 

pais/ responsáveis precisam reconhecer a importância do Desenho na aprendizagem da 

criança na Educação Infantil. 

Finalizamos as análises dos resultados da nossa pesquisa empírica com a certeza de 

que por meio das falas a utilização do Desenho vem acontecendo no aprendizado das crianças 

na Educação Infantil. Não exatamente da forma mais adequada e ainda não explorada todas as 

potencialidades do recurso. Ainda é necessária estrutura-estrutura adequada, materiais, 

conhecimentos teóricos da utilização do Desenho na Educação Infantil. 

Contudo, é bom saber que o Desenho é trabalhado e com principal propósito de seu 

desenvolver a aprendizagem da criança. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho abordamos questões referentes ao uso do Desenho como recurso de 

aprendizagem na Educação Infantil, trouxemos a discussão de alguns autores sobre a temática 

da nossa investigação e socializamos os resultados da pesquisa de campo que realizamos. 

No primeiro capítulo tratamos de algumas considerações acerca do Desenho Infantil, 

descrevemos um breve histórico da arte no Brasil desde o período neoclássico até os dias 

atuais, abordamos a história do desenho, etc. No segundo capítulo descrevemos algumas 

informações sobre o lócus da pesquisa e apontamos a metodologia utilizada durante a mesma. 

Já no terceiro capítulo discorremos sobre o perfil das sete professoras e do professor que 

foram os informantes da pesquisa e também fizemos as análises das falas, neste momento 

destacamos os resultados da pesquisa. 

Encontramos algumas dificuldades para a realização desta pesquisa, mas a principal 

dificuldade foi à distância entre as nossas moradias, um mora no meio rural a 12 horas de 

distância da cidade de Gurupá, ficando assim longe da colega de pesquisa e também da escola 

investigada. Mas tudo foi superado e entendemos que na vida sempre passamos por 

dificuldades. Em nossa opinião se fosse ao contrário nossos trabalhos, nossas alegrias e 

conquistas não teriam sentido e na função de verdadeiros educadores as dificuldades fazem 

parte de uma dimensão tão grande que é entender e aprender as relações e as emoções de cada 

pessoa que perpassa pela nossa vida.  

Esta pesquisa teve uma significativa importância em nossas vidas, pois ampliamos 

nossos conhecimentos, tanto pessoal como profissionalmente, e partir de agora em nossas 

práticas com educadores vamos olhar com mais carinho e levar em consideração o contato 

direto com a realidade do ser e do fazer artístico. 

Podemos afirmar alcançamos nossos objetivos de pesquisa, pois conhecemos como o 

Desenho vem sendo utilizado na aprendizagem das crianças na Educação Infantil, da escola 

investigada. Observamos a influência do Desenho na vida de cada um, investigando como os 

professores trabalham com o mesmo em sala de aula e conhecemos qual a relação e a 

concepção ao uso do Desenho. 

Percebemos a partir das falas e de algumas observações que realizamos com 

atividades em sala de aula que a maioria dos professores que trabalham na escola, muitas 

vezes ainda opta pelos “desenhos mimeografados e xerocados”, onde a criança simplesmente 



69 
 

exerce a função de pintar, deixando de dar nesse momento a oportunidade da mesma se 

expressar de forma espontânea sua própria arte. 

Desejamos que na Escola Municipal de Ensino Infantil Casulo possa existir uma 

visão diferenciada para todas as crianças, principalmente para as da Educação Infantil com 

um trabalho de qualidade voltado ao campo das artes. 

Também desejamos que a UFRA pudesse disponibilizar a outros acadêmicos este 

trabalho como fonte de pesquisa. Esperamos que essa pesquisa pudesse contribuir com outros 

estudantes, que estejam interessados em conhecer a magia que se encontra no mundo do 

Desenho na Educação Infantil, em uma proposta pedagógica que envolve a criatividade 

artística. 

Em nossa opinião o professor precisa ter toda uma dinâmica, para recepcionar, ter 

bons olhos para observar cada criação feita, bons ouvidos para saber escutar a voz do coração 

e do sentimento de cada criança, disposição para se mover na hora da partilha e da 

brincadeira, saber o que, como, e quando falar, para não ofender ou machucar os sentimentos 

delas, e além de uma combinação boa entre teoria e prática para assim desenvolver um bom 

trabalho e incluindo neste a arte por meio do Desenho. 

Ressaltamos novamente que essa pesquisa nos trouxe grandes conhecimentos, que 

levaremos para nossa vida pessoal e profissional. Entendemos que nosso aprendizado depende 

de uma busca constante, para que possamos cresce e aprender com dignidade e seriedade. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR(A) DE ESCOLA  

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO: 

IDADE (       ) 

SEXO (       ) 

OCUPAÇÃO (      ) 

Tempo na função (      ) 

Tempo na rede (      ) 

Hora/aula mensal (      )  Atua em outra escola ou emprego (       ) 

Quantas horas totais (      ) 

Formação Superior – Licenciatura em.....................................  

     Especialização (      )      Mestrado (      )      Doutorado (      ) 

Faixa salarial          (entre 02 e 03 salários mínimos)          (entre 03 e cinco)               (entre 5,5 ou mais) 

 

1) Como o Desenho está sendo utilizado na aprendizagem das crianças na Educação Infantil? 

2) Na sua opinião qual a influência do Desenho na vida das crianças? 

3) Qual seu objetivo  ao trabalhar com o Desenho em sala de aula? 

4) Qual sua concepção em relação ao uso do Desenho na educação infantil? 

5) Você trabalha o Desenho como recurso de aprendizagem? Por quê? 

6) Na sua opinião o Desenho na educação infantil respeita a livre expressão da criança? Por 

quê? 

7) Você gosta de desenhar?Você desenha com as crianças?  

8) Qual importância você atribui ao Desenho para o desenvolvimento infantil? 

9) Quando você trabalha com o Desenho que habilidades são desenvolvidas nas crianças? 

10)Como você orienta a prática do Desenho nos momentos de atividades artísticas? 

11)As crianças costumam falar de seus desenhos?O que mais elas comentam? 

12) O que você observa na reação das crianças diante do Desenho entre elas? 

13) Vocêpercebe as fases do grafismo feitos pelas crianças?  
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14)Que estratégia você utiliza para que as crianças ampliem o repertório de elementos 

gráficos em seu Desenho? 

15)Que materiais você disponibiliza para que a criança desenvolva o Desenho? Você 

seleciona seus materiais? Por quê? 

16)Você já participou de alguma formação sobre o Desenho na educação infantil? Qual? 

17) Em sua opinião esta falta formação ou informação sobre a utilização do Desenho na 

educação infantil? Do que você sente falta? 

18)Você utiliza referencial teórico sobre o Desenho para desenvolver suas atividades? Qual? 

Por quê? 

19) A escola oferece espaço, recursos e materiais adequados para desenvolver atividades 

inerentes ao Desenho? 

20) Qual o lugar do Desenho na organização de sua prática cotidiana?  

21)Você recebeu algum incentivo da gestão para trabalhar em sala de aula com Desenho? 

22) Você recebeu algum incentivo da coordenação pedagógica para trabalhar em sala de aula 

com Desenho? 

 

 

 

 

 

 

 

 


