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RESUMO 

 
Esta pesquisa qualitativa foi realizada em sete instituições de ensino, sendo três da 
rede publica e quatro da rede privada, abrangendo cinco cursos de pedagogia e dois de 
nível normal superior, localizados em Recife e Olinda-PE. Como objetivo principal, 
pretendeu-se identificar quais são as concepções de desenho infantil existente nesse 
espaço formativo e de que modo o mesmo contribui com essa forma de representação. 
O marco teórico é dividido em dois capítulos. No primeiro, é apresentada uma revisão 
dos pressupostos filosóficos da História da Educação, desde o período entre o final do 
século XVIII até meados do século XX. Aborda o projeto de (re)invenção da infância 
defendido por Rousseau (1762), o grafismo como originalidade do ser criança e sua 
relação com as origens do homem; em seguida são discutidos os modelos conceituais, 
de onde se destacam as abordagens que ora enfatizam o intelecto ou a percepção; por 
último são apresentados os modelos formativos defendidos por Arriaga (2006) que, 
confrontado com as concepções dos pioneiros, da Nova Escola e da Escola Renovada, 
permite entender a trajetória evolutiva do desenho infantil e o seu lugar na Educação 
pós-moderna. No segundo capítulo, esboça-se um panorama crítico da Arte-Educação 
brasileira dos anos 70 aos anos 90, a legislação sobre o ensino de Artes em vigor e o 
resumo de 10 (dez) pesquisas recentes nessa área. O diagnóstico resultou da coleta 
documental dos cursos, entrevista com 6 (seis) professores e aplicação de questionário 
em 117 (cento e dezessete) formandos. Nos resultados, verificou-se que no período da 
pesquisa apenas dois cursos ofereciam alguma disciplina de Artes. A análise dos dados 
indicou a existência de três vertentes nesse espaço formativo: primeiro, o grupo 
majoritário da Livre-expressão ou ‘mito da pureza criativa’ e do espontaneísmo; 
segundo, o grupo do Realismo visual ou da Beleza estética, que divide espaço com o 
primeiro; e terceiro, o grupo da Linguagem visual ou processo de desenvolvimento 
global da criança, que é minoritário mas promete se expandir. Assim, em face do 
pequeno número de cursos que oferecem Artes em seus currículos, ou seja, devido à 
insuficiência teórica sobre a complexidade do desenho infantil, as concepções 
dominantes ora expostas estariam influenciando a adoção de posturas equivocadas. 
Exemplo disso é que, ao se indagar sobre as origens e etapas dos rabiscos infantis, a 
maioria dos participantes apresentaram justificativas miméticas, expressionistas, 
genéticas e/ou alfabéticas. E estas, de um modo ou de outro, cobram juízo de valor, 
utilizam conceitos difusos ou insuficientemente explicativos e tomam por base idéias 
falsas ou discutíveis. Concluiu-se, portanto, mesmo que provisoriamente, que a 
prevalência desses fatores no lócus privilegiado dessa instancia formativa pode estar 
contribuindo com o recalque do desenho infantil.  
 
 
Palavras chave: Desenho Infantil – História da Educação - Arte Educação - Didática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
This qualitative research was conducted within seven educational institutions, three 
from the state sector and four from the private, over a range of five teaching training 
courses and two ordinary university courses, all situated in the cities of Recife and 
Olinda in the state of Pernambuco. The main objective of the study was to identify 
which concepts of children’s drawing are present in this educational environment and 
the manner in which the environment contributes to this form of representation. The 
theoretical aspects are divided into two chapters. In the first, there is an overview of 
the philosophical theories of the history of education, covering the period from the end 
of the eighteenth century through to the middle of the twentieth. This deals with the 
proposal defended by Rousseau (1762) of the (re)invention of childhood, where 
scribbles are seen as being original to the child and his/her relationship with the 
origins of man. There then follows a discussion of the concept models, from which the 
approaches are featured that emphasise either intellect or perception. Finally, there is a 
presentation of the educational models defended by Arriaga (2006) which, when 
compared to the pioneering concepts of the Escola Nova (New School) and the Escola 
Renovada (Renovated School), permit not only the understanding of the evolutionary 
path of children’s drawing but also its place in post-modern education. The second 
chapter provides a critical panorama of Brazilian art education from the 70s through to 
the 90s, the legislation concerning the current teaching of art and a summary of ten 
recent research studies in the area. The diagnosis has resulted from documented 
evidence collected from the courses, interviews with six teachers and 117 
questionnaires completed by learners. From the results, it can be observed that at the 
time of conducting the research, only two of the courses offered art as a study option. 
Data analysis indicated the existence of three tendencies within this educational space: 
first, the major group of self expression, or the ‘myth of creative purity’ and of 
spontaneousness; second, the group of visual realism or aesthetic beauty, which shares 
its place with the first; and the third, the group of visual language or the global 
development process of the child, which is quite minor but has a tendency to expand. 
Thus, considering the low number of courses offered by the arts curricula, in rather, 
due to insufficient theoretical study on the complexity of children’s drawing, the 
dominant concepts presented may influence the adoption of equivocal postures. An 
example of this is that, on investigating the origins and stages of children’s scribbles, 
the majority of participants presented mimetic, expressionist, genetic and/or alphabetic 
justifications. And these, in one form or another, they overvalue, make use of diffuse 
or insufficiently explained concepts and are based on either false or unreliable ideas. It 
can be concluded therefore, that even in a provisional manner, the prevalence of these 
factors in such educational/training establishments may contribute to the suppression 
of children’s drawing.  
 
Key words: Children’s Drawing, History of Education, Art Education, Teaching 
methods.  
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É motivo de grande preocupação quando refletimos sobre que projeto de sujeito 

estamos construindo. Os adultos encaram com naturalidade o fato das crianças produzirem 

rabiscos e desenhos. Parece ser tão óbvio o benefício relacionado ao ato de riscar – uma 

alegria e prazer lúdico – que geralmente ninguém se pergunta “por que a criança desenha?”. 

Ocorre que esse fenômeno tem a ver com dois fatos particularmente intrigantes. De um lado, à 

medida que é alfabetizada a criança começa a demonstrar atitudes negativas em relação ao seu 

percurso gráfico e, não raro, deixa de desenhar segundo Dworecki (1999), Porcher (1982), 

Stern (1995), por exemplo. De outro, a maior parte da sociedade reage com indiferença tanto 

em relação à origem quanto ao desaparecimento precoce do desenho infantil. Parece que só 

alguns especialistas se dão conta das implicações psicopedagógicas desse fato no contexto da 

criança, sobretudo na perda daquilo que se costumou chamar “aptidão artística” (PIAGET, 

1954).  

O interesse sobre o assunto partiu de nossa própria experiência em sala de aula desde 

1996, como Arte-educador em duas escolas da rede municipal do Recife, PE. De início, 

constatamos a tendência de abandono do desenho entre alunos das 5ª séries1. Mas, ao buscar 

                                                 
1 Para a Rede Municipal do Recife-PE, esta nomenclatura equivale ao primeiro ano do 3º Ciclo. 
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apoio bibliográfico, soubemos em Bueno (2003, p.54, grifo nosso) que já “[...] se apresenta 

como problema para as crianças das terceiras séries2: a questão do não sei desenhar”. Ora, se 

“o desenho é a manifestação de uma necessidade vital para a criança” como afirma Derdyk 

(1994, p.51), não se justifica que algo tão significativo possa desaparecer de forma tão breve. 

Entre vários autores outros consultados: Barbosa (1995, 1996, 1998), Dondis (1997), Duarte 

(2004), Fischer (1987), Fusari-Ferraz (1992, 1993), Ostrower (1977), Read (1986), 

encontramos no capítulo “Os Mecanismos de exclusão” de Moreira (1999, p.74-89) subsídios 

importantes à reabertura desse debate. Assim, com base nas pistas deixadas por esses autores 

que abordam a problemática do desenho infantil, defendemos a necessidade de tentar ir 

adiante, de ousar dar mais um passo. Portanto, apresentamos a alternativa de um outro olhar 

sobre o assunto em pauta na forma de duas questões que resumimos nesta pergunta: 

 Quais são as concepções de desenho infantil dos cursos de Pedagogia e Normal 

superior? Em que contribuem para essa forma de representação? 

Para responder essas questões, propõe-se realizar uma pesquisa do tipo descritiva-

qualitativa nos mencionados cursos, localizados nas cidades de Recife e Olinda, PE. Em face 

da complexidade do objeto, o problema é circunscrito às primeiras etapas da expressão gráfica 

da criança, que corresponde à faixa etária entre 0-5 anos da pré-escola ou Educação Infantil.  

Justifica-se tal escolha porque, conforme explica Merèdieu (2004, p. 24, grifo do 

autor): “O estudo dessas primeiras manifestações é capital para quem quiser compreender a 

Arte infantil, pois elas condicionam toda a atividade futura da criança e constituem uma 

verdadeira ‘pré-história’ do desenho”. 

Afora isso, a importância desta pesquisa também é justificada por estes cinco motivos:  

                                                 
2 Idem, idem, equivale ao primeiro ano do 2º Ciclo. 
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1º) Há cerca de praticamente uma década, dizem existir em nosso país alguns 

instrumentos legais que determinam a obrigatoriedade do ensino de Artes visuais em todos os 

níveis da educação básica, conseqüentemente, nos cursos de formação de Pedagogia e Normal 

superior, conforme será detalhado adiante. Entretanto, suspeita-se de que uma grande parte 

das instituições responsáveis pela formação de professores da educação infantil podem estar 

cumprindo a lei apenas de forma parcial ou, em alguns casos, de modo insatisfatório. 

Portanto, faz-se necessário verificar não apenas a legislação em vigor, mas, principalmente, 

tentar entender o porquê do ensino de Arte ser geralmente marginalizado em vários casos, 

conforme os autores acima.  

2°) A criatividade é a mais nova competência exigida pelo mundo globalizado. Essa 

exigência do cotidiano pós-moderno expõe a contradição de setores conservadores da 

educação, que podem estar negligenciando o ensino de Arte nos cursos de pedagogia e normal 

superior. O despreparo do professor para tal tarefa tem causado graves conseqüências, como é 

o caso do abandono precoce do desenho. E este fato compromete, entre outros aspectos, a 

capacidade criativa da criança. Ocorre que a área de conhecimento denominada Arte, 

especializada nesse campo, considera como de fundamental importância o desenvolvimento 

integral do sujeito, ou seja, sua expressão, cultura e cognição. Portanto, é necessário 

investigar o status da Arte nos cursos de formação de professores da educação infantil.  

3º) De acordo com Popper (1902-1994), “O estado atual da ciência é sempre 

provisório”. Isto é, ele propõe que toda teoria científica é sempre conjecturável e provisória. 

Tal fundamento filosófico-epistemológico justifica nossas dúvidas sobre a relação da 

pedagogia com o componente Arte na Educação Infantil. Portanto, embora subordinado a 

diversas limitações, consideramos importante (re)visitar as origens da Arte-educação na 

modernidade, a fim de melhor compreender a trajetória e o lugar do desenho infantil.  
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4º) Na História da Educação, o período que vai do final do século XVIII a meados do 

século XX, corresponde ao surgimento dos chamados métodos novos, isto é, a Nova Escola e 

a Escola Renovada. Ao que parece, essas práticas foram orientadas por diferentes idéias. 

Interessa, pois, identificar que concepções havia sobre o desenho infantil, estabelecendo a 

posteriori  uma interlocução com os Modelos Formativos de Arriaga (2006). 

5º) Da explosão da modernidade até o presente, o desenho infantil tem sido objeto de 

estudo de vários grupos de interesses, como sociólogos, psicanalistas, estetas, pedagogos e 

psicólogos entre outros especialistas, pelo fato da “representação gráfica ser considerada um 

meio para o acompanhamento e a compreensão do desenvolvimento da criança [...] 

(FERREIRA, 2003, p. 16). Além disso, a afirmação de que “[...] o desafio epistemológico da 

contemporaneidade: a relação entre o pensamento visual e o pensamento verbal”. 

(BARBOSA: 1998, p.137), reforça a necessidade de maior aprofundamento e interlocução 

entre essas áreas. 

O primeiro capítulo deste trabalho - ORIGEM DO DESENHO INFANTIL - é 

desdobrado em quatro tópicos. Em 1.1 – A (re)invenção da infância, é contextualizada a 

passagem da criança do Antigo Regime para a Modernidade; em: 1.2 – Grafismo e 

originalidade do ser criança, contextualiza os primeiros impactos da emancipação da 

criança no início da modernidade, sobretudo a relação dos grafismos com as ciências 

emergentes; em: 1.3 – Modelos conceituais, problematiza a passagem do desenho infantil 

enquanto objeto de duas frentes: as abordagens que enfatizam o intelecto e as abordagens que 

enfatizam a percepção; e em: 1.4 – Modelos formativos, apresenta as três principais escolas 

ou linhas conceituais do Ocidente, em conformidade com Arriaga (2006); 

 



 20

 O capítulo dois – O STATUS DO DESENHO DA CRIANÇA NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – apresenta um breve panorama do 

ensino de Artes no Brasil, dos anos 70 aos desafios da perspectiva pós-moderna; em seguida, 

discute alguns pontos da legislação brasileira em vigor sobre o ensino de Artes; e mostra um 

resumo de três linhas de pesquisas atualmente existente em nosso país, que focaliza a 

problemática do desenho infantil.  

O capítulo três – MÉTODO DE PESQUISA - descreve e justifica o modelo de 

pesquisa adotado, os objetivos e objeto de análise, os sujeitos, os instrumentos e as Etapas 

Metodológicas. 

O capítulo quatro – RESULTADOS – apresenta as condições em que foi realizada a 

pesquisa, o perfil dos sujeitos pesquisados (professores e alunos), e os dados levantados 

(análise documental, entrevistas e questionários), esboçando algumas indagações em cada 

categoria. 

O capítulo cinco – DISCUSSÕES – articula as categorias de análise, agrupando-as em 

três grandes temas: 5.1 – Regulamentação do ensino de Arte; 5.2 – Recepção da Arte; e 5.3 – 

Noções básicas do desenho infantil; 

No capítulo seis - CONSIDERAÇÕES FINAIS – tenta-se estabelecer uma 

interlocução entre as questões e categorias formuladas junto ao quadro teórico adotado, no 

intuito de chegar a uma síntese reflexiva. Por fim, são expostos as REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS e os ANEXOS. 
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1 – ORIGEM DO DESENHO INFANTIL 
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A Ciência reconhece a ARTE como sendo um ESTADO  DO CONHECIMENTO. O 

emprego desse entendimento é freqüente no mundo acadêmico, como denota a expressão 

usada neste trecho de artigo: 

“Nos últimos quinze anos, no Brasil e em outros países, tem se 
produzido um conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela 
denominação estado da Arte ou estado do conhecimento". (FERREIRA, 
N., 2002) 

Ocorre que tal explicação por si só não é suficiente. A Arte não só representa uma 

forma específica de saberes como, também, constitui a base do conhecimento humano. Por 

exemplo, segundo autores como Cagliari (1996), Derdyk (1994), Dondis (1997) e Man 

(2001), entre vários, o alfabeto foi criado a partir da evolução dos hieróglifos. Ou seja, a 

escrita surgiu dos ideogramas. Mas, além disso, esta forma de conhecimento se encontra 

presente na origem da Arquitetura e da Geometria. Sendo assim, pode-se afirmar que o 

desenho contribuiu com o surgimento da História e da Matemática, mesmo que indiretamente.  

É possível que tais afirmações possam ser consideradas complexas ou até vistas com 

reticências pela perspectiva fragmentada positivista. Entretanto, não se pode perder de vista 

que o desenho implica numa epistemologia. O problema é que esta forma de saber está 

inserida num quadro de relações sócio-político-econômicas onde, geralmente, enfatizam-se 
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apenas os aspectos do mundo adulto. Descrever o desenho infantil não deve ser tarefa fácil 

quanto se imagina. Para alcançar essa meta se faz necessário percorrer uma rede complexa de 

fatores internos e externos, assim como realizar uma síntese diacrônica e sincrônica desse 

conhecimento específico.  

Antes de tudo, resta dizer que nem de longe se tem à pretensão de provar algo ou 

esgotar o assunto. O quadro teórico ora adotado limita-se a tarefa da revisão. No máximo, 

talvez apenas defronte o leitor com algum ponto esquecido no tempo. Mas, em se tratando de 

um objeto pertinente à complexidade do ser criança, a tentativa em desvendá-lo exige a 

adoção de uma perspectiva holística. Ao mesmo tempo, torna-se imperativo fazer escolhas 

dos caminhos a serem percorridos a fim de não extrapolar o presente texto. A busca por 

entender o desenho infantil se iguala ao aprendizado de um jogo. Porém, sem desconsiderar 

os limites estabelecidos, inclusive do autor, será feito um esforço no sentido de descrever não 

somente as peças desse jogo mas, principalmente, as regras a que o mesmo foi submetido.  

Enfim, é imprescindível revisitar as origens no tempo para entender as noções básicas 

do desenho infantil. Tal esforço se faz necessário para compreender o percurso de certas 

idéias, algumas das quais hoje subjacentes em conceitos e práticas do espaço formativo. 

Portanto, sinta-se o leitor convidado a acompanhar a contextualização dessa jornada.  
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1.1 – A (re)invenção da infância 

Na Europa até o século XVIII não havia a noção de criança no sentido de uma fase 

específica do desenvolvimento humano. Dado as altas taxas de mortalidade infantil, as 

famílias abastadas tinham o costume de entregar os recém-nascidos às amas-de-leite, que os 

criavam até a idade de oito anos. Para se ter uma idéia exata sobre o índice dessas taxas, basta 

dizer, citando Snyders (apud CERIZARA, 1990, passim), que “[...] um quarto do gênero 

humano perecia antes de ter visto a luz, um terço antes da idade de vinte e oito meses e a 

metade antes da idade de oito anos” (p.80). Ou seja, até então não se atribuía a mortalidade às 

péssimas condições de higiene e, sim, ao “pecado original”. Na França, o problema se 

agravou de tal forma que “[...] sob Luiz XIV, para que a população se mantivesse estável, 

seria preciso que cada mulher ficasse grávida pelo menos sete vezes.” (Id., p.81).  

Entre outros costumes desse período, os internatos ou educandários religiosos não 

discriminavam o ensino por faixa-etária. Aceitavam-se alunos de oito a vinte e quatro anos de 

idade. A partir dos oito anos, a criança era incorporada ao cotidiano dos adultos, participando 

ativamente do trabalho e da vida social. Não é à toa que na maioria das obras de Arte desse 

período, as crianças aparecem vestidas iguais aos adultos. Elas são representadas de forma 

grotesca, ora parecendo pequenos adultos ora parecendo anões. Além disso, a idade de doze 

anos era o limite para a prestação do serviço militar. Inclusive, caso fosse necessário, estes 

eram convocados para participar de guerras. Ao se referir sobre a condição social imposta à 

criança desse período, o historiador Ariès (1981, p. 55) resume o contexto com estas palavras: 

Até meados do século XIX, a criança não tinha suas especificidades 
reconhecidas, sendo considerada como um adulto em miniatura. O seu 
cotidiano era inteiramente misturado ao dos adultos, seja no trabalho, nos 
passeios ou em brincadeiras. Não se tinha consciência de que a infância era 
um período diferenciado da vida humana. Assim, logo cedo os pequenos eram 
integrados ao mundo adulto, sendo deles exigidas atitudes correspondentes.  
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Nesse panorama do Antigo Regime, quer seja no âmbito da família, da escola ou da 

sociedade, fica claro que não havia espaço para a infância. De fato, até o século XVIII, o 

termo ‘infância’ tinha um sentido distinto do que hoje é conhecido. Vejamos, 

etimologicamente, qual era o seu significado: 

[...] a palavra infância não remete primeiro a certa idade, mas sim aquilo que 
caracteriza o início da vida humana: a incapacidade, mais a ausência da fala 
(do verbo fari, falar, dizer, e do seu particípio presente fans). A criança, o in-
fans, é primeiro aquele que não fala [...] (GAGNEBIN in: GHIRALDELLI JR, 
org, 1997, p. 87) 

A mudança de sentido do referido termo, que vem a ocorrer no tempo, deve-se em 

grande parte a um órfão de mãe e filho de um relojoeiro: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).  

Este filósofo nascido em Genebra torna-se o principal questionador dos princípios que 

embasavam a sociedade da época, particularmente o modo como se via os in-fans. A ruptura 

com o antigo paradigma ocorre a partir da publicação das obras: Do Contrato Social e Emílio 

ou Da Educação, em 1762, o que custa ao autor duras perseguições por parte da Igreja e dos 

iluministas. Seria uma tarefa quase impossível, senão enfadonha, explicar neste breve espaço 

as idéias deste pensador. Entretanto, dada sua contribuição fundamental à Educação Moderna, 

serão levantados apenas os pontos considerados essenciais a este trabalho. De antemão, será 

indispensável esclarecer que Rousseau é um filósofo dialético, fato que levou seus críticos a 

taxá-lo de contraditório. Isto justifica a  contextualização de sua leitura, sem a qual seria 

impossível entendê-lo.  

De acordo com Cerizara (1990, passim), a premissa filosófica de Rousseau é que “o 

homem é em sua origem naturalmente bom” (p.38). O termo ‘bom’, nesse caso, é utilizado 

para marcar sua oposição à idéia de ‘mau’ como defendida pela Igreja. Na verdade, ele 

explica adiante que a criança ao nascer não é boa nem má. Ou seja, ela nasce pura conforme a 

natureza. Portanto, seu primeiro princípio é que “[...] O homem nasce como potência e não 

como homem” (Id., p.62). Na visão desse filósofo, o homem não nasce pronto, se constrói. No 
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entanto, essa construção não devia ser imposta como se costumava fazer. Daí porque afirmava 

que a sociedade corrompia o homem, impondo-lhe os vícios e a servidão. Toda essa discussão 

se encontra presente no contexto do personagem Emílio, o arquétipo de sua proposta 

pedagógica. Conforme defendia com bastante clareza, sua educação devia iniciar logo cedo, 

pois considerava que “[...] é durante este período tão negligenciado pela sociedade que se 

esboça o homem que se quer formar” (Ibid., p.64).  

Rousseau distingue o homem natural do homem social. O primeiro refere-se às forças 

da natureza em seu estado puro, que se manifesta na criança. O segundo refere-se aos valores 

oriundos da sociedade, que lapidam o individuo para torná-lo membro da vida civil. Para 

evitar que o desenvolvimento da natureza fosse maculado pelos vícios da sociedade 

corrompida, seu Emílio é afastado da cidade e recebe o que ele chama de educação natural. 

Rousseau, no entanto, se preocupa com o fato de desnaturar o homem. Entenda-se por 

desnaturação a passagem do estado natural, considerado bom, para o estado social ao qual a 

criança é sujeita aos vícios da civilização.  

Para se contrapor ao modelo de educação positivista da época, Rousseau utilizou-se de 

uma forma original para realizar sua critica: propôs uma educação negativa em lugar da 

tradicional educação positiva. Tal assunto foi destacado neste trabalho dissertativo, onde o 

autor esclarece: 

[...] Eu chamo de educação positiva aquela que tende a formar o espírito antes 
da idade e a dar à criança o conhecimento dos deveres do homem. Chamo de 
educação negativa aquela que tende a aperfeiçoar os órgãos, instrumentos dos 
nossos conhecimentos, antes de nos dar estes conhecimentos, e que prepara à 
razão pelo exercício dos sentidos. A educação negativa não é ociosa, longe 
disso [...] (MORAIS apud Ibid., p.100, grifo do autor) 

Portanto, não resta dúvidas que o suposto paradoxo decorreu da ironia do autor. 
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Mesmo vivendo numa época fundamentalmente racionalista, Rousseau consegue 

romper a hegemonia da razão ao enfatizar um aspecto esquecido na tradição filosófica e 

pedagógica: a sensibilidade do homem. Por isso, ele diz: 

Como tudo o que chega ao entendimento humano passa pelos sentidos, a 
primeira razão do homem é a razão sensitiva, suporte da razão intelectual: 
nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, nossas mãos, nossos 
olhos. Substituir tudo isso por livros não é nos ensinar a raciocinar, é nos 
ensinar a nos servir da razão alheia; é nos ensinar a crer muito e a nunca saber 
nada. (Ibid, 141, grifo nosso) 

Em Rousseau, “a razão, que não é, por assim dizer, senão um composto de todas as 

outras, é a que se desenvolve com mais dificuldade e mais tardiamente, e é ela que se pretende 

utilizar para desenvolver as primeiras”. (SILVA, B., 2005, p.92-3). Nesse sentido, a 

perspectiva genética comprovou posteriormente que só a partir de 11 anos de idade a criança 

entra na fase Operacional formal. Sendo assim, a crítica de Rousseau estaria correta, pois se a 

razão se desenvolve por último, educar uma criança pela razão é começar pelo fim. Segundo 

Cerizara (Op. cit., passim), Rousseau adverte: “[...] Antes da idade da razão a criança não 

recebe idéias, mas imagens; e há diferenças entre umas e outras, no sentido de que as imagens 

são apenas pinturas absolutas dos objetos sensíveis, e as idéias são noções dos objetos, 

determinadas por relações”. (Id, p. 120). 

Aqui, Rousseau explica que no período anterior ao da razão as crianças refletem 

apenas como espelhos as informações recebidas. Isto justifica sua posição contrária às 

repetições das lições. Segundo defende isto não teria nada de compreensão nem memória 

verdadeiras. Rousseau enfatiza que: “Se você sempre conduzir os braços dela [a criança] com 

a sua cabeça, a dela se tornará inútil” (Ibid., p. 135). Pelo mesmo motivo, também é contra as 

estórias que geralmente se contam para as crianças nesse período, afirmando que “[...] a moral 

dessas fábulas é tão confusa e desproporcional para sua idade que induziria as crianças mais 

ao vício que a virtude”. (Ibid., p.129). Quer ele dizer com isso que a criança considera mais 
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importante o modo de falar do adulto que o seu conteúdo. Isto justifica suas duras críticas aos 

sermões, as repreensões e as longas explicações. Para Rousseau, as atitudes e os exemplos são 

mais importantes que o discurso. Então, em lugar de enfatizar o intelecto, propõe que de 

início sejam educados todos os sentidos, ou seja, olfato, tato, paladar, audição e visão. 

Rousseau faz até uma analogia da criança com a atitude de um gato que, ao chegar em um 

novo ambiente: entra, olha, fareja, sem nunca se deter; não confia em nada, a não ser depois 

que examina e reconhece tudo. Na verdade, Rousseau critica o Iluminismo por enfatizar desde 

cedo o intelecto. Ao invés disso, o filósofo propõe que seja respeitada a sensibilidade da 

criança. Em suma, ele propõe que sejam formados intelectuais sensíveis. 

A questão da liberdade é outro aspecto importante. Segundo Cerizara (Op. cit., 

passim), em Rousseau liberdade significa que “O homem realmente livre só quer o que pode” 

(Ibid., p.64). Isto implica no equilíbrio entre o poder e a vontade decorrente da ação que o 

adulto é capaz de exercer. Entretanto, considerando as limitações de Emílio para exercer 

naturalmente tal equilíbrio, o preceptor deve apoiá-lo. Ou seja, a criança necessita de apoio 

para se organizar. Nesse caso, o adulto desempenha um papel fundamental como orientador e 

organizador de suas atividades, a fim de que o equilíbrio do exercício da liberdade se 

transforme no que ele chama de hábito natural.  

[...] O que se reivindica para a criança não é liberdade ampla, mas restrita a 
capacidade de ela realizar suas vontades, de fazer uso de suas forças. 
Rousseau, signitivamente, utiliza o termo hábito natural para aludir à liberdade 
de fazer o que se pode, e não fazer tudo indiscriminadamente, uma vez que no 
homem natural poder e vontade se equilibram. (Ibid., p.65) 

Nessa altura do texto, o leitor talvez se pergunte: mas, afinal, o que tudo isso tem a ver 

com o desenho da criança? Ora, foi necessário primeiro contextualizar o autor para depois 

tratar da questão propriamente dita. Conforme já visto, Rousseau defende que a educação 

deve começar pelos sentidos e que, na criança, as imagens chegam primeiro que as idéias. 

Considerando esse contexto, será que Rousseau reservou algum espaço para o grafismo da 
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criança? A questão do desenho infantil é vista do seguinte modo em Rousseau (apud 

CERIZARA, op. cit., et seq.): 

Emilio desenhará para tornar seu olho justo e sua mão flexível. Nada de 
professores de desenho, que só levam as crianças a “imitar imitações e a 
desenhar segundo desenhos: quero que ele não tenha outro professor senão a 
natureza, nem outro modelo senão os objetos. [...] Bem sei que dessa maneira 
ele rabiscará durante muito tempo sem nada fazer de reconhecível, que 
aprenderá tarde a elegância dos contornos e do traço leve do desenhista, talvez 
nunca o discernimento dos efeitos pitorescos e o bom gosto do desenho; em 
compensação, contrairá certamente um golpe de vista mais preciso, uma mão 
mais segura, o conhecimento das verdadeiras relações de forma e tamanho que 
existem entre os animais, as plantas, os corpos naturais e uma mais rápida 
experiência do jogo da perspectiva”. (p. 148) 

É evidente que ao mencionar professores de desenho, o autor refere-se aos mestres das 

academias tradicionais de Belas Artes de seu tempo, cujo modelo de ensino se baseava na 

cópia de obras clássicas. Por isso ele critica o bom gosto dos cânones ou valores oriundos da 

Grécia Antiga, cuja estética primava pela mimese. Ou seja, as obras pictóricas que deviam 

representar uma cópia fiel da realidade. Observe-se que ao dizer “ele rabiscará durante muito 

tempo sem nada fazer de reconhecível” (Id.), Rousseau não só defende a existência do rabisco 

infantil como admite conhecê-lo de algum modo. Parece ter consciência do percurso gráfico 

da criança, pois, além de referir-se à questão do tempo, afirma que a criança inicialmente 

apenas rabisca, isto é, “sem nada fazer de reconhecível” (Ibid.). Essa afirmação serve para 

demonstrar que Rousseau não estava preocupado em exigir da criança o realismo, isto é, a 

representação fiel da realidade. Ora, se ele defendia a especificidade do ser criança, tal 

imposição baseada na visão do mundo adulto seria, no mínimo, contraditória. Mas, por outro 

lado, quando Rousseau justifica o desenho de Emilio, dizendo: “para tornar seu olho justo e 

sua mão flexível” (Ibid.), dá a entender que defendia a educação do olhar e do gesto. 

Entretanto, do ponto de vista didático, é preciso ressaltar que esse filósofo não deixou alguma 

receita pronta. Sobre esse aspecto, ele próprio advertia que as aplicações de sua proposta 

pedagógica podiam variar segundo as particularidades de cada caso. Daí porque, segundo 
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explica Cerizara (Op. cit., passim), “o importante são as linhas mestras e os princípios 

norteadores” (Id, p.33). Portanto, com base no exposto, eis uma síntese no que diz respeito ao 

desenho infantil: 

 Força da natureza em seu estado puro. Mas, é preciso lembrar: o homem nasce 

em potencia e se constrói mediante algum apoio; 

 Primeira razão humana – a razão da sensibilidade – que se manifesta através da 

percepção dos sentidos. Esta deve ser trabalhada desde cedo, inclusive, 

antecedendo o enfoque da razão do intelecto; 

 Liberdade de expressão a ser cultivada como hábito natural. Esta deve respeitar 

o modo de ver, sentir e representar da criança, mas, considerando sua 

imaturidade, necessita ser construída com o apoio do adulto; 

 Processo de desnaturalização planejado, ou seja, a passagem da razão da 

sensibilidade para a razão do intelecto; do universo lúdico infantil para as 

regras do mundo adulto; que implica em preservar os interesses, necessidades e 

valores do sujeito a fim de que a escola possa formar futuros intelectuais 

sensíveis e criativos. 

Os quatro princípios norteadores ora expostos representam as bases essenciais da 

Educação moderna, uma vez que serviram como fontes inspiradoras para vários segmentos, 

de modo particular as pedagogias experimentais, cujas concepções e práticas repercutem até 

nossos dias.  
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1.2 – Grafismo e originalidade do ser criança 

O pensamento de Rousseau, provavelmente junto ao evolucionismo de Darwin (1809-

1882), além de causar rupturas com a visão político-religiosa de mundo e de homem herdadas 

do medievo, perpassou diversos segmentos sociais do início do século passado ou talvez até 

mais adiante, influenciando escritores, artistas plásticos, críticos, sociólogos, psicólogos, 

psicanalistas e pedagogos. Alguns desses grupos de referências serão descritos a seguir 

mesmo que, em determinados aspectos, seja difícil desmembrá-los.   

1.2.1 – Perspectiva filogenética  

Devido às teorias evolucionistas do século XIX, as primeiras pesquisas sobre o 

desenho da criança aparecem relacionadas a grupos de referência cujo objeto de pesquisa é, 

sobretudo, ligado à psicogênese humana, conforme explicação dada por Coutinho, R. (2002., 

p. 40): 

É importante identificar o interesse que motivou as primeiras pesquisas sobre 
o desenho infantil. Elas tinham como base a teoria da recapitulação que, neste 
caso, procurava explicar a psicogênese humana utilizando o desenho infantil 
como um instrumento de comparação entre a evolução da espécie e a evolução 
do indivíduo. Nesta linha situaram-se os trabalhos de Sully (1895), Baldwin 
(1895), Lamprecht (1904), Kerschensteiner (1905), Levinstein (1905), entre 
outros. Estas pesquisas estavam conectadas e interessavam a diferentes áreas 
do conhecimento como a filosofia, a antropologia e a história natural, a 
psicologia e a educação. [...]. 

Dentre os autores interessados no assunto, destaca-se Georges-Henri Luquet (1876-

1965), conhecido professor de filosofia da Escola Normal Superior da França. A partir das 

imagens da Arte Rupestre, Luquet se propôs a dar uma interpretação pessoal da mencionada 

teoria da recapitulação. Em seu livro L’art primitif (1930), o mesmo teria tentado explicar o 

nascimento da Arte. De acordo com sua tese, as pinturas do período paleolítico eram, na 

verdade, movidas por motivos estéticos. Justamente através da leitura da mencionada obra, é 



 32

possível identificar que concepção de desenho infantil defende esse autor, a exemplo desse 

comentário de Coutinho, R. (Op. cit., passim): 

Ele [Luquet] identificou como ‘Arte primitiva’ toda Arte que poderia ser 
comparada ao que ele definiu como representação do realismo intelectual, ou 
seja, toda Arte figurativa que representa uma idéia sintética do objeto 
representado, diferente de uma representação realista em que se respeita a 
análise visual dos pormenores do objeto e suas relações no espaço. Ele 
enquadrou no conceito de ‘Arte primitiva’ toda Arte produzida em qualquer 
parte do tempo e do espaço que apresentasse os mesmos caracteres do desenho 
infantil e assim, inversamente, considerou o desenho infantil como um simples 
caso particular de Arte primitiva (p. 44, grifo do autor) 

Conforme explica a mesma autora, George Rouma (1947) foi provavelmente o maior 

crítico da teoria da recapitulação. Ele havia participado de uma vasta pesquisa do historiador 

alemão Karl Lamprecht, que incluiu milhares de desenhos de crianças e adultos de várias 

partes do mundo, inclusive países da África e do Oriente, sob uma mesma orientação. Isto é, 

Lamprecht enviou um questionário com instruções detalhadas a vários professores e governos 

estrangeiros. A investigação buscava estabelecer pontos de contato entre as produções das 

diferentes culturas. No entanto, o ambicioso trabalho não chegou a ser concluído. Mesmo 

assim, em seu livro La language graphique de l’enfant, Rouma (1947, p.343, loc. cit.), 

provavelmente com base nessa pesquisa não publicada de Lamprecht, teria realizado um 

estudo comparativo entre as imagens produzidas por crianças e por ‘primitivos’, onde chegou  

a concluir que: “não é possível apoiar-se na evolução dos desenhos infantis para tirar 

conclusões aplicáveis a evolução da civilização”. (apud Id., p. 42). Dentre os argumentos 

utilizados por Rouma (Op. cit., p. 430-4) para contrapor o uso do desenho infantil na tese da 

reprodução da filogênese pela ontogênese, destaca-se que: 

Para ele [Rouma] não era possível comparar produções de adultos com 
produções de crianças, pois além das finalidades das produções serem 
diversas, as habilidades manual e visual da criança estão em processo de 
evolução e as do adulto já estão desenvolvidas. [...] Rouma com sua 
experiência como psicólogo e seu apurado olhar de etnólogo acreditava que a 
produção artística não era suficiente para julgar o grau de civilização de um 
povo, assim como um desenho não era suficiente para julgar o grau de 
inteligência de uma criança.” (apud ibid., p. 42, grifo nosso) 
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Com base no trabalho de Coutinho, R. (2002), o Quadro 1, abaixo, demonstra que as 

primeiras exposições européias de desenhos infantis estavam relacionadas diretamente à 

teoria da recapitulação. 

ANO LOCAL EVENTO RESPONSÁVEL 
1898 Hamburgo Exposição de desenhos de crianças no Kunsthalle Carl Gotze 
1907 Alemanha Exposição de parte da coleção de Kerschensteiner Revista 
1907 Genebra Exposição da coleção de Lamprecht idem 

Quadro 1: Exposições de ‘Arte primitiva’ e ‘Arte infantil’ 

Mas, ao que parece, outros autores divergem da citada teoria. Afirma-se, por exemplo, 

que “As primeiras representações preservadas de homens e animais datam do final do 

Paleolítico, entre 40.000 e 10.000 anos a.C. [...]” (BAUMGART, 1999, p. 5); e que “As 

primeiras expressões da Arte eram muito simples. Consistiam em traços feitos nas paredes de 

argila das cavernas [...]” (PROENÇA, 1997, p. 10). As afirmações desses dois historiadores 

reforçam a tese de que o desenho representa a forma de comunicação impressa mais antiga de 

nossa civilização. Indo um pouco mais além disso e para completar, Read (2005, p. 37-8) diz: 

“[...] E, de fato, verificamos que, historicamente, a primeira espécie de Arte, a Arte do 

habitante das cavernas, começa pelo contorno. A Arte principia pelo desejo de delinear, e 

assim também começa na criança [...]”.  

Considerando os argumentos desses especialistas, teria lógica pensar que só os adultos 

riscavam na pré-história? Teria sentido imaginar que as crianças só começaram a rabiscar 

depois que o desenho originou a escrita? Ou, ainda, que ficaram aguardando ocorrer a 

invenção do lápis e da caneta?  

A polêmica em torno desse tema levou o livro Dessin et structure mentale, do 

sociólogo Georges Rioux (1951), a ser julgado como sendo a mais importante do período. 

Mas, ao mesmo tempo, os resultados apresentados pela menciona obra também foram 
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considerados decepcionantes por Mèredieu (2004, passim). Em decorrência desse fato, essa 

autora analisa o problema da linha no grafismo das crianças do Extremo Oriente, 

considerando que:  

O conjunto da produção gráfica infantil apresenta pois analogias essenciais 
tanto no plano formal quanto no nível dos temas ilustrados: 
conseqüentemente, ela pareceria assinalar mecanismos psicológicos comuns e 
obedecer a idênticas leis de desenvolvimento. É só ao nível de detalhes – 
secundários – que se poderia notar algumas divergências, divergências que 
constituiriam de alguma maneira a roupagem sociológica a anedótica de um 
grafismo que, ele sim, seria universal. (Id., p. 96) 

Esboçam-se aqui dois pontos cruciais que contribuem para tal discussão: o problema 

das analogias essenciais e a universalidade dos grafismos infantis. Mas, ao considerar o estado 

atual do conhecimento e a falta de meios para explicar tal problema, a própria autora decide 

circunscrevê-lo. Assim, primeiramente, levanta um certo número de fatos: “[...] Existem 

analogias incontestáveis entre os desenhos infantis, as produções dos povos primitivos e a dos 

‘primitivos’ da Idade Média [...]” (p.100, grifo do autor). Ela explica que nestas produções 

encontram-se a transparência, o plano deitado e a sobreposição dos planos; que os baixo-

relevos e as pinturas egípcias utilizam freqüentemente o processo do plano deitado, da mesma 

maneira que os sistemas pictográficos dos índios da América do Norte e os desenhos da Idade 

Média. Daí ela afirmar que “[...] A Imagem do boneco ou figura humana esquematizada e 

seus derivados (animal, sol, árvore, etc.), tais quais se encontram na criança, assemelham-se à 

figuração primitiva [...]” (Id.). A autora, inclusive, chama atenção sobre a freqüente omissão 

dos braços e dos detalhes da fisionomia como nas produções infantis, com exceção apenas 

para os caracteres sexuais, quase sempre representados pelos primitivos e só raramente na 

criança, problema que ela relaciona ao recalque de nossa sociedade repressora. Diante dessas 

evidências, ela mesma se pergunta: “Como explicar estas analogias estilísticas, este emprego 

de uma simbologia universal? Será preciso admitir que existe uma relação entre a ontogênese 

e a filogênese? [...]”. (Id., p.101). Em outras palavras, cogita se é possível admitir a existência 
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de uma relação entre a evolução da espécie humana com o desenvolvimento do sujeito. 

Embora reconheça que essa hipótese foi outrora muito contestada, Mèredieu (Op. cit., passim) 

traz à tona que a mesma também contou com defensores importantes, a exemplo de Freud. 

Este teria afirmado que “[...] a disposição filogenética transparece através da evolução 

ontogenética [...]” (Id., grifo nosso). Outro estudo citado pela mesma é o de Leroi-Gourhan, 

onde se notou que uma fase pré-figurativa (e não abstrata) precede o aparecimento da Arte 

figurativa, fato considerado como perturbador, já que também pesa em favor da hipótese que 

a evolução do grafismo e a da Arte podem ser comparadas:  

[...] Vimos que uma fase idêntica podia ser descoberta na criança, uma vez que 
o rabisco e o aglomerado não comportam nenhuma intenção representativa. 
Em seguida, há a evolução destes dois estilos, o infantil e o pré-histórico, que 
tendem pouco a pouco ao realismo, que marca sempre o fim de um ciclo. 
(apud Ibid., p.101) 

Acrescenta-se a este o estudo de Kellog (1955), baseado em mais de 100 (cem) mil 

desenhos e pinturas de crianças de dois, três e quatro anos de idade, realizado nas Golden 

Gate Nursery School de São Francisco, que resultou no livro What Children Scribble and 

Why. Sobre tal obra, Read ([1943]2001, 132-3) comenta: 

Um desses padrões básicos parece predominar – o círculo combinando com a 
cruz, que é o círculo mágico ou ‘mandala’, ‘a imagem religiosa predominante 
em todo o Oriente’. A sra. Kellog mostra, em um quadro engenhoso, como 
uma variedade de representações pictóricas pode evoluir gradativamente desse 
único padrão básico. [...] Essas pesquisas parecem comprovar que o esquema 
não é arbitrário em sua origem: existe nos rabiscos da criança uma tendência  
inerente à forma, e até a uma forma específica de primordial significado para o 
inconsciente.  

Questão semelhante encontra-se em A criança e seu desenho: o nascimento da Arte e 

da escrita, onde Greig (2004, loc. cit., p. 52) compara a figura-girino, isto é, a forma mais 

primitiva de representação humana feita pela criança, com as inscrições de nossos 

antepassados: “Os primeiros traços escritos da humanidade utilizam combinações cuja lógica 

é muito similar”. Segundo defende, isto pode ser visto em vários símbolos universais 
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conhecidos, tais como a mandala oriental, a mandorla cristã, o ankh egípcio, a cruz romana e 

o poste fálico. O mesmo é reforçado por Wilson, (1982, apud BARBOSA, Org., 2005, p. 60, 

grifo nosso), ao afirmar que: “A Arte das crianças de dois a oito anos realmente parece ser 

espontânea, florescendo de fontes interiores de criatividade e contendo símbolos universais”.  

 Merece destaque especial outra questão levantada por Mèredieu (Op. cit., passim) ao 

explicar que “[...] o aparecimento do que se chama Arte infantil foi condicionado pela 

evolução das técnicas gráficas e plásticas [...]”. (p. 4). Quer dizer, devido à difusão cada vez 

maior do papel e do lápis, fato ocasionado pela industrialização e o baixo custo de fabricação. 

Novos produtos como a caneta hidrográfica teriam, inclusive, permitido um grafismo 

particular caracterizado pela miscelânea de cores. O tamanho das folhas de papel também 

teria contribuído para a liberação da expressão infantil. Por outro lado, é dado como certo que 

de início o papel era um produto caro e que, durante muito tempo, foi reservado para um uso 

mais rentável. Isto justifica porque “[...] a criança não podia dispor dele livremente e tinha que 

se contentar com suportes mais efêmeros como a areia. [...]”.(Ibid.). 

Numa das ilustrações do livro Formas de pensar o desenho (DERDYK, 1994, loc. 

cit.) observa-se a foto de um índio sentado ao chão com as pernas cruzadas. Logo abaixo, diz 

a legenda: “Índio navajo, do México, desenhando no solo com areia colorida” (p. 27). Algo 

semelhante encontra-se neste trecho de um artigo assinado por Dias (2005, p.17): 

Existem aspectos culturais dos habitantes das Lundas – os Lundas e Tchokwe 
– conhecidos internacionalmente, como: desenhos na areia (sona), esculturas e 
máscaras. É comum ver esses povos usando o solo para melhor explicar as 
suas viagens de caça, riscando na areia, com os dedos, o esquema do seu 
itinerário. Utilizam o chão e os dedos da mesma maneira como outros povos o 
papel e o lápis. Embora a maioria dos desenhos seja feita para logo depois ser 
apagada, é possível encontrar os sona nas paredes das casas, em tatuagens e 
esculturas.  

Sendo assim, os desenhos de areia tanto quanto a pintura corporal seriam outros 

modos de desenhar dos povos primitivos. Estas evidências reforçam a participação da criança, 
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pois, os povos considerados primitivos desfrutam de valores diferentes da educação dos 

civilizados. Portanto, conforme demonstrado, há indícios que apontam para a existência de 

analogias incontestáveis e de uma lógica similar entre os grafismos infantis e dos povos 

primitivos. Em todo caso, as divergências teóricas existentes somadas a recorrência ao tema 

na atualidade parece demonstrar um vivo interesse sobre o assunto e que o debate continua em 

aberto.  

1.2.2 – Perspectiva ontogenética 

Em relação à origem do desenho infantil na criança propriamente dito, afirma-se que: 

“O grafismo começa [...] pelo rabisco, gesto essencialmente motor. [...] De ordem pulsional, não 

imediatamente legível, o rabisco foi ignorado em favor de um desenho orientado para a representação 

de uma realidade visual [...]”. (MÈREDIEU, op. cit., p. 23). Ora, mas o que significa pulsões? O 

que isto tem a ver com desenho infantil? Para evitar qualquer espécie de conflito, a origem 

desse conceito é assim definida pela psicanálise: 

PULSÃO é a palavra criada para traduzir trieb, substantivo que corresponde 
ao verbo trieben (‘impulsionar’, ‘impelir’). A melhor tradução para trieb 
poderia ser impulso, já que Freud costumava usar palavras da linguagem 
coloquial. No entanto, a tradução de trieb como pulsão e não como impulso, 
acabou por ser conservada na literatura psicanalítica brasileira. [...] O termo 
pulsão tem uma acepção precisa no texto de Freud, e não se confunde com o 
termo instinto. Como a palavra instinto tem um compromisso claro com a 
Biologia, e descreve um processo programado ao nível do corpo, Freud optou 
pelo emprego do termo pulsão, definindo-o como um conceito-limite entre o 
somático e o psíquico. Isso porque a origem, a fonte da pulsão, é somática 
(uma região do corpo); porém, ela é, sobretudo psíquica ao apresentar-se ao 
indivíduo através do representante das pulsões, que são as imagens que 
chegam a ele para ‘informá-lo’ do que se passa em seu corpo. (KUPFER, 
2001, p.39, grifo do autor) 

Conforme dito, a intenção de Freud é distinguir pulsão dos instintos, considerado-o 

como um conceito-limite entre o somático e o psíquico. Em 1905, Freud (1856-1940) publica 

três ensaios, entre eles: A sexualidade infantil, onde afirma que o prazer ou energia sexual 

chama-se libido. A propósito, dentre os vários estudos realizados durante esse período, Freud 
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chegou a defender uma idéia inusitada para a época, isto é, o problema do excesso libidinal. 

Esse novo conceito estaria diretamente conectado com a questão da Arte, conforme outra 

explicação de Kupfer (Id., p. 42, grifo do autor): 

De modo aproximado, Freud menciona em alguns textos a seguinte idéia: há 
uma espécie de excesso libidinal, algo como uma reserva, que não é usada 
para fins diretamente sexuais e deve ser, então, de alguma maneira 
reaproveitado. Haveria, por isso, a possibilidade de uma certa reciclagem 
dessa energia, através da ‘dessexualização’ do objeto e da inibição de seu fim 
sexual. Com isso, torna-se possível que o indivíduo se volte para atividades 
‘espiritualmente elevadas’, segundo a expressão usada por Freud. São elas a 
produção científica, artística, e todas aquelas que promovem um aumento do 
bem-estar e da qualidade de vida dos homens. [...].  

Há de se notar, no entanto, que essas explicações freudianas parecem contemplar mais 

o adulto. Ocorre que Claparède (1926), mesmo sob os protestos de Freud, adaptou a idéia da 

libido à sua concepção de interesses da criança:  

[...] Claparède valorizou a noção da libido freudiana, associando-a a sua 
própria concepção de interesse. Assim, as fases do desenvolvimento da libido 
poderiam ser relacionadas à evolução do interesse. Para Claparède, ao propor 
uma teoria carregada de pansexualismo, Freud teria sido traído por sua 
linguagem, ao emprestar um excessivo sentido sexual à libido, enquanto que a 
noção de interesse teria um sentido mais amplo, cobrindo necessidades 
variadas do organismo em seu processo evolutivo. [...]. (Nassif, L.E. & 
Campos, R.H.F., 2005). 
 

Se considerarmos que as pulsões são um conceito-limite entre o somático e o psíquico, 

como defendido por Freud (1905), elas teriam ligações com o grafismo infantil uma vez que 

este nasce da atividade motora e, em seguida, o gesto-motor se junta à intencionalidade. Por 

outro lado, sendo a libido entendida como prazer, então, tal energia encontra-se subjacente na 

pulsão do gesto motor, pois a criança demonstra sentir enorme prazer a partir dos seus 

primeiros rabiscos. Seria, pois, essa força oculta aos nossos olhos e responsável pelo gesto 

motor, que leva a criança pequena aos primeiros rabiscos. Nesse caso, podemos admitir que a 

força da natureza em seu estado puro, como defendida por Rousseau, seriam as pulsões-libido 

vistas em Freud. Posteriormente, estas foram interpretadas como integrantes dos interesses e 

necessidades da criança por Claparède (1926). Atualmente, explicação semelhante é vista em 
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Greig (Op. cit., p.19, grifo nosso): “Da criança ocupada com seus rabiscos, vemos 

inicialmente apenas o gesto oscilante do braço. Esse movimento, modulado pelo da mão e 

animado pela força subjacente das pulsões [...]”.  

Aceitar que essa disposição biológico-psíquica não é exclusiva de determinada 

criança, mas um fenômeno invariável comum ao desenvolvimento do ser humano, equivale 

dizer que as pulsões-libido estão ligadas à disposição ontogenética. Portanto, oriunda da 

psicanálise e da psicologia, esta perspectiva serve para explicar, pelo menos em parte, a 

origem do grafismo indiferenciado da criança. 

 

1.3 – Modelos conceituais 

Do final do século XIX ao início do século XX, vários autores abordam o desenho do 

ponto de vista da psicologia da criança, como Ricci (1858-1934) e seu livro L’Arte dei 

bambini, publicado em 1887 na Bolonha e, no ano seguinte, L’art et la poèsie chez l’enfant 

de Perez (1836-1903), na França. Será o livro Studies in Childhood do psicólogo inglês Sully 

(1842-1923), publicado em 1895, que tenta pela primeira vez dar uma explicação teórica ao 

desenho da criança, coerente com o grande volume de evidências.  

Entretanto, parece ter sido o Instituto J.-J. Rousseau quem de fato elevou o desenho 

infantil a categoria de objeto epistemológico do conhecimento. O mesmo foi criado em 1912, 

na cidade de Genebra, na Suíça, pelo psicólogo funcionalista suíço Èdouard Claparède (1873-

1940) e seu colega Pierre Bovet (1878-1965). Ao analisar o contexto dessa época, os fatos 

levam a crer que essa instituição desempenhou o papel de centro fomentador e irradiador 

mundial de uma nova mentalidade científica, na medida em que se estabeleceu uma 
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interlocução entre Ciência, Educação e Arte. Essa importância histórica é resgatada por 

Barbosa (Op. cit., p.100-1), quando afirma: 

Desde o início, o Instituto J.-J. Rousseau demonstrou uma grande e profunda 
preocupação com a função da Arte na educação, estimulando e avaliando 
novas experiências metodológicas. [Claparède] Menciona o esforço geral 
realizado no mundo todo visando à reabilitação da Arte infantil, referindo-se 
aos trabalhos de Ricci na Itália, Passy na França, Barnes na América, Sully na 
Inglaterra e Kerschensteiner na Alemanha. [...] Enfatiza a necessidade de uma 
investigação contínua do desenho infantil: do ponto de vista da genética, com 
o estudo das fases de desenvolvimento; do ponto de vista da patologia, com o 
estudo do desenho da criança anormal; do ponto de vista da pedagogia, com a 
pesquisa sobre os métodos mais apropriados para favorecer o 
desenvolvimento da capacidade de desenhar.  

Sendo vasto o número de teorias e interpretações nesse campo, tomou-se por base o 

trabalho de Thomas & Silk (1990), como citado em Coutinho, S. G. e Miranda, E. R. (2005), 

que apontam quatro formas de abordagem do desenho associadas a períodos históricos 

distintos. Pautadas sob diferentes modelos conceituais, estas quatro vertentes são conhecidas 

como: desenvolvimentista, clínico-projetiva, artístico e processual. Para facilitar o 

aprofundamento desse estudo, as referidas modalidades foram agregadas em dois grandes 

blocos, ou seja, Abordagens que enfatizam o intelecto e Abordagens que enfatizam a 

percepção, que serão apresentadas na sequência. Isto se justifica porque, conforme Golomb 

(1976, p.1-2 apud COUTINHO-MIRANDA, op. cit.): 

[...] as abordagens desenvolvimentista e clínico-projetiva, foram 
tradicionalmente criadas no universo da psicologia, pelo que nenhuma 
estudou o desenho infantil com a intenção de examinar as leis que 
determinam o desenvolvimento no domínio gráfico.  

Desse modo, espera-se que tal estratégia venha facilitar a realização do presente 

estudo.  
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1.3.1 -  Abordagens que enfatizam o intelecto 

Quanto à abordagem desenvolvimentista, pressupõe-se que o desenho da criança 

progride em estágios seqüenciais equivalentes de desenvolvimento. Faz-se uso da coleta de 

desenhos espontâneos acompanhados por uma descrição e classificação dos mesmos, sendo 

seu grande objetivo estabelecer uma taxonomia do desenho infantil. Parece que os primeiros 

trabalhos dessa vertente sofreram limitações porque os estágios eram ainda fixados de modo 

empírico. Tal problema teria sido resolvido por Piaget, desde que foi estabelecido 

cientificamente as etapas do desenvolvimento cognitivo.  

Dos autores que adotaram a abordagem desenvolvimentista, Read (Op.cit., p.130) 

destaca os que foram influenciados pelas bases lançadas por Cooke e Sully, como: Burt 

(1922), Eng (1931), Griffiths (1935), Krotzch (1917), Kerschensteiner (1905), Levinstein 

(1905), Luquet (1913; 1927), Rouma (1913), Stern (1910), Sully (1895) e Wulff (1927). 

Alguns desses autores, junto a outros mais recentes, serão abordados como demonstra o 

quadro a seguir. 
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Quadro 2: Taxonomias das etapas gráficas. 
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Coutinho, S. (2005, grifo do autor) destaca: “A maior contribuição, sem sombra de 

dúvidas, vem de Luquet (1913, 1927) que estabeleceu quatro estágios baseados num modelo 

interno ou modelo mental, que Piaget denominou posteriormente de imagem mental. [...]”. A 

questão referente a esse modelo é explicada detalhadamente por Coutinho, R. (2002, p.43, 

grifo do autor): 

As contribuições conceituais de Luquet sobre o desenho infantil foram 
essenciais para a delimitação do campo de estudo. Baseando-se no argumento 
de que a criança não desenha a partir de observações do objeto do mundo real, 
mas, seu desenho tem como referência um ‘modelo interno’, [...] Apesar da 
natureza do conceito de ‘modelo interno’ não ter sido explicitamente definida, 
tornou-se um dos conceitos mais comuns da literatura sobre o desenho 
infantil. [...] a noção predominante é a de que quando a criança tem a intenção 
de desenhar um objeto ela recorre à imagem mental do objeto que se baseia no 
conjunto de conhecimentos que ela conjuga sobre este objeto.  

Sabe-se que Luquet publicou dois livros sobre o desenho infantil: Le dessin d’um 

enfant (1913) e Le dessin enfantin (1927, p. 211, loc. cit.), sendo autor do axioma: “a criança 

desenha o que sabe e não o que vê” (apud COUTINHO; MIRANDA; FERREIRA et al, 

2005). Sobre tal questão, Coutinho, R. (Op. cit., p.43-4, grifo do autor), considera: 

Luquet utilizou em sua teoria um conceito particular de realismo que é básico 
para o entendimento da evolução dos estágios de desenvolvimento do desenho 
estabelecidos por ele. Segundo este autor, qualquer coisa é real e/ou passa a 
ser real no momento em que é criada e por quem a criou. O realismo é, 
portanto, relativo ao indivíduo e ao meio que o gerou. (Michel e Morris, 1984, 
p.107-8) Esta abordagem de cunho mais filosófico chocou-se com as 
concepções correntes na época sobre o realismo, em geral atreladas às teorias 
estéticas clássicas ou formalistas. Esta questão gerou problemas na aceitação 
da nomenclatura dada pelo autor às fases do ‘realismo intelectual’ e do 
‘realismo visual’. 

Conforme afirmado acima, Luquet utiliza um conceito particular de realismo. De 

acordo com o mesmo, qualquer coisa é real e/ou passa a ser real no momento em que é criada 

e por quem a criou. Isto justifica o fato desse conceito ser considerado relativo ao indivíduo e 

ao meio que o gerou. Justamente o problema desse relativismo gerou reações as mais 

diversas.  
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Sobre essa questão, Coutinho, S. (2005, grifo do autor) explica que: 

O ‘sistema’ proposto por Luquet está baseado na idéia de ‘realismo’, pois este 
autor acreditava que o desenho era essencialmente realista "do início ao fim" 
(Luquet [1927]1969:135). Ele acreditava também que o desenho era a 
combinação de grafismos cuja execução era determinada pela intenção de 
representar um objeto real, mesmo que a semelhança fosse ou não atingida. É 
no terceiro estágio – realismo intelectual – proposto por Luquet, que o 
desenho infantil atinge o seu "apogeu", em que a criança desenha o conceito 
básico do objeto e todos os seus maiores atributos, sem considerar, no entanto 
um ponto de vista fixo. 

De acordo com Mèredieu (2004, passim) “Piaget-Inhelder (1948) distingue três fases 

na evolução do espaço, fases essas que, no essencial, correspondem aos estágios de Luquet” 

(p. 53), ou seja: Incapacidade sintética (0-4 anos); Realismo intelectual (4 a 10 anos); e 

Realismo Visual (começa entre 8 e 9 anos). De fato, há uma convergência dos dois autores, 

exceto que Piaget é mais sintético. Seu primeiro estágio, por exemplo, corresponde aos dois 

primeiros de Luquet. Afora isso, Piaget é mais preciso em relação à determinação das idades. 

Os mencionados autores assim descrevem cada um desses estágios:  

Incapacidade sintética [0-4 anos] (realismo fortuito, realismo malogrado). 
Durante esse estágio, a figuração do espaço ignora totalmente as relações 
projetivas euclidianas. Não existe nenhuma constância das grandezas, 
nenhuma tentativa para representar a profundidade. As relações topológicas 
elementares começam a organizar-se e ficam então inacabadas, a relação de 
vizinhança entre as figuras é mais ou menos respeitada: o personagem possui 
realmente dois braços, mas estes acham-se ligados à cabeça ou então do 
mesmo lado do corpo. (Id., p.54).  

Os exemplos dessa incapacidade ou malogro da representação infantil, conforme 

afirmado pelos autores, são as figuras justapostas: cavaleiro acima do cavalo, chapéu acima da 

cabeça, olhos fora do rosto, móveis fora da casa, etc.  

Realismo intelectual (4-10 anos): Se as relações projetivas e euclidianas 
começam apenas a elaborar-se, as relações topológicas são em geral 
respeitadas; o espaço perspectivo nascente entra em conflito com o espaço 
topológico: daí a transparência correta do ponto de vista topológico, já que 
marca uma relação de envolvimento e de interioridade, mas não conforme a 
unidade do ponto de vista do espaço perspectivo. (Ibid., 54-5).  
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O espaço topológico acima mencionado se refere ao problema da transparência, da 

multiplicidade dos pontos de vista e da contradição entre a estrutura euclidiana com a 

projetiva. Já o terceiro estágio é assim descrito por Mèredieu (Op. cit., passim): 

Realismo visual (começa entre 8 e 9 anos): [...] uma vez constituída as 
relações topológicas, a criança preocupa- se em respeitar as distâncias, as 
proporções respectivas das figuras; submete seu traçado à unidade de ponto de 
vista. [...] Essas relações organizam-se lentamente e, pouco a pouco, levam a 
criança a submeter todos os objetos a uma visão de conjunto, ligando por meio 
de coordenadas. [...] A linha (noção simplesmente topológica) dá lugar à reta 
cuja representação pressupõe o espaço euclidiano. (Ibid., p.58-9) 

Como se pode ver, a descrição dos três estágios acima mencionados toma por base os 

elementos da realidade conhecida: espaço euclidiano, relações topográficas, perspectiva, etc. 

Sendo assim, não há como negar que o conceito de realismo empregado por esses autores em 

suas respectivas taxonomias se refere, de fato, à realidade como a conhecemos. Então, 

considerando esse aspecto, será que a explicação sobre um realismo particular não se trata de 

uma tese escapista? Em outras palavras: não será uma tentativa de fugir às críticas que tal 

postura acarreta? Em suma, não será uma manobra que tenta desresponsabilizar os autores da 

postura adultocêntrica implícita em tal concepção, cujo e preconceito afeta principalmente o 

desenho infantil? De qualquer modo, parece contraditório descrever o desenvolvimento do 

percurso gráfico infantil segundo os critérios da realidade percebida do adulto e, ao mesmo 

tempo, tentar justificar-se através desse relativismo. Mas, ao se referir à descoberta da 

originalidade da criança, observa-se que: 

A maneira de encarar o desenho evoluiu paralelamente: antes considerados 
unicamente em relação à Arte adulta, os desenhos infantis apareciam como 
malogros ou fracassos, quando muito como exercícios destinados a preparar o 
futuro artista [...] Durante muito tempo, só se reteve do grafismo infantil as 
particularidades que diziam respeito à inabilidade motora, atribuindo os 
sucessos ao acaso. Um autor como Luquet – cuja contribuição ao campo que 
nos interessa é inegável – continua sendo tributário desse preconceito ao nível 
do vocabulário, quando fala, por exemplo, de “realismo fracassado” ou de 
“realismo fortuito” a propósito da criança, quando atribui a aparente confusão 
do desenho infantil a uma falta de atenção, enfim e sobretudo, quando vê no 
desenho infantil uma série de etapas que deve preparar a visão adulta. [...] (Id., 
p.3, grifo nosso). 
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Considerando ser essa taxonomia comum a Luquet e Piaget, é evidente que a crítica de 

Mèredieu (Op. cit., passim) é dirigida a ambos autores. Esse fato assume contornos mais 

nítidos no final deste trecho: 

A terminologia de Luquet – na medida em que subordina o desenho à noção 
de realismo – deixa a desejar. Embora tenha sido o primeiro a distinguir as 
grandes etapas do grafismo infantil [sic], etapas depois retomadas pela maioria 
dos especialistas, sem grandes modificações, sua análise é insuficientemente 
explicativa. Não explica o nascimento da representação figurativa e tampouco 
a passagem de um estágio a outro. Particularmente, não se fica sabendo 
porque o desenho, em certo momento, acaba por empobrecer-se e desaparecer. 
Tais estágios forma planos fixos, instantâneos, para fixar características que 
assim se tornam mais facilmente reconhecíveis. Mas restaria situar todos esses 
dados numa perspectiva genética que pudesse não apenas descrever mas 
explicar. (Ibid., p. 22) 

Portanto, não resta dúvidas que os estágios de Luquet (1927) e Piaget-Inhelder (1948), 

conforme expostos, subordinam de fato o desenho da criança à noção de realismo. Em outras 

palavras, utilizam critérios de análise com base na tradicional forma de representação do 

mundo adulto.  

Mas, afora esse caso, um outro problema - talvez ainda mais grave - é igualmente 

apontado por essa autora ao denunciar que: “[...] O rabisco ainda é muitas vezes encarado de 

maneira pejorativa, como um exercício fútil; o próprio Luquet o situa à margem dos estágios, 

fora portanto do grafismo infantil propriamente dito [...]”. (Id., p. 23). Quer dizer, segundo tal 

contexto, tanto Luquet quanto Piaget teriam ignorado completamente o rabisco da criança em 

seus respectivos estágios. Sendo assim, lamenta-se o fato de terem omitido logo àquilo que 

Widlocher (apud ibid., p. 24, grifo do autor) considerou ser “[...] uma verdadeira ‘pré-história’ 

do desenho”. Se correta, tal crítica levanta uma séria dúvida se os respectivos autores podem 

ser considerados defensores da originalidade da criança pois, segundo o que foi afirmado, 

ambos negaram justamente àquilo que a mesma tem de mais original. 
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Será por isto que Mèredieu (Op. cit., passim) dedica o capítulo: A construção de um 

espaço para discutir a disparidade entre o modo de ver e representar da criança e do adulto. 

Este, conforme diz, concebe uma noção de espaço absoluto, dotado de propriedades 

imutáveis, segundo as leis de espaço euclidianas fixadas desde a Renascença, cujas 

repercussões pedagógicas chama atenção: 

Toda a pedagogia do desenho acha-se assim subordinada à observação do real 
que se deve aprender a olhar e a copiar. [...] tais afirmações [...] se situam ao 
revés das descobertas da psicologia contemporânea. É significativo constatar 
que nesse campo – como em muitos outros – o ensino e a pedagogia estão 
atrasados, pois há muito tempo a publicidade e a Arte já utilizam a descoberta 
e a exploração de espaços diferentes do espaço perceptivo. (Ibid., p. 40-1) 

Assim, ela critica o modelo adotado pela pedagogia, onde aponta a prevalência da 

norma absoluta da perspectiva linear que, a bem da verdade, corresponde a concepção do 

desenho como Realismo visual, a qual é considerada como modo de expressão convencional 

do mundo adulto. Para a mesma (Id., p. 41, et seq.), a perspectiva é “[...] uma simples 

montagem estética e não uma categoria do espírito”. Ao passo que, no mundo da criança, “[...] 

o campo espacial e sensorial elabora-se e estrutura-se progressivamente”. O espaço gráfico é, 

pois, precedido de outros espaços. O primeiro deles é o espaço postural, ligados às sensações 

de prazer-desprazer, etc.; depois, temos o espaço sensório-motor ligado aos movimentos. 

Então, alerta-nos a autora, que o espaço representativo insere-se em outros espaços, vitais e 

carregados de afetos. E que “seria falso crer que o desenho resulta de uma simples 

transferência do espaço perceptivo. Existe criação e interpretação” (Ibid., p.42). Portanto, o 

gesto mobiliza todos os membros para produzir o traço. Mas, de início, “a mancha, [a] 

modulação do espaço [assim como a] possessão de uma superfície que se suja e se macula, 

delimita um território imaginário”. (Ibid.). Assim, conclui o assunto citando Merlau-Ponty 

(1950, p.331 apud ibid., p.43): “A criança não se preocupa nem um pouco em respeitar as 

proporções dos objetos; ela lhes atribui uma grandeza afetiva”. Considerando esses fatos, é de 

se refletir sobre até que ponto essas diferentes concepções sobre os rabiscos da criança não 
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repercute até hoje no seio da Educação, sobretudo no caso da formação de professores da 

educação infantil. 

É provável que uma das chaves para entender o conceito piagetiano de desenho 

infantil se encontre no capítulo L'Education Artistique et la Psychologie de L'Enfant, escrito 

por Piaget em 1945. Selecionamos dois trechos desse documento onde o autor parece 

sintetizar suas idéias a respeito deste tema.  

No primeiro, Piaget (1945, passim), afirma: 

Dois fatos paradoxais são capazes de espantar as pessoas habituadas a 
observar o desenvolvimento das funções mentais e das aptidões na criança. O 
primeiro dos fatos consiste em que, freqüentemente, a criança pequena parece 
melhor dotada do que a criança de mais idade, nos domínios do desenho, da 
expressão simbólica (representações plásticas, papéis representados nas cenas 
coletivas organizados espontaneamente, etc.) e por vezes na música. Quando 
se estuda as funções intelectuais ou os sentimentos sociais contata-se um 
progresso mais ou menos continuado, enquanto que no domínio da expressão 
artística, ao contrário, a impressão freqüente é de um recuo. [...].(Id., p.22, 
grifo nosso) 

É bem verdade que, de início, Piaget admite o fato da existência do desenho na 

criança. Contudo, ao final da leitura do trecho, o leitor se depara com a surpresa da impressão 

de recuo. Não é preciso muito esforço para entender o raciocínio do autor. De acordo com o 

que afirma, o desenvolvimento das funções intelectuais progride continuamente enquanto a 

expressão artística recua.  

Eis o segundo trecho selecionado, que se encontra no final do mesmo documento:  

[...] a educação artística deve ser, antes de tudo, a educação da espontaneidade 
estética e da capacidade de criação cuja presença é manifesta na criança 
pequena; e ela não pode, menos ainda que outras formas de educação, se 
contentar com a transmissão e aceitação passiva de uma verdade ou de um 
ideal totalmente elaborado: a beleza, como a verdade, somente tem valor 
quando recriada pelo sujeito que a conquista. (Ibid., p.23, grifo nosso) 
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Em resumo: no texto acima exposto, Piaget inicia atribuindo um recuo ao desenho 

infantil e conclui dizendo como deve ser a educação da criança pequena, posicionando-se 

inclusive em favor da espontaneidade estética. Entretanto, o autor parece abordar ambas 

questões de modo superficial. Em relação ao “recuo”, por exemplo, não explica se o seu ponto 

de vista é biológico ou social. Ocorre que tal inversão seria improvável no caso da evolução 

genética, isto porque a criança evolui a cada etapa. Então, se o recuo é atrelado à questão 

social, isto deveria ser contextualizado. Será que tal explicação não foi possível porque, 

inevitavelmente, obriga admitir que esse fenômeno ocorre devido à imposição prematura do 

intelecto, como havia alertado Rousseau? Quer dizer, a criança deixa de desenhar porque a 

Educação enfatiza o intelecto e este, por sua vez, sobrepõe-se à percepção?  

Em relação ao espontaneísmo, prática que foi duramente contestada por Dewey, o 

mesmo se observa. Ou seja, não há contextualização. Piaget não define o termo, tampouco 

explica porque, como e até quando a mesma deve ser permitida. Entretanto, caso o fizesse, 

mais uma vez seria obrigado a dar razão a Rousseau. Como explicado anteriormente, este 

defendeu a importância do rabisco da criança, ao qual associou a primazia da razão da 

sensibilidade, sendo a liberdade de expressão conduzida com apoio do adulto. Será que Piaget 

defendia esses valores?  

De modo particular, a atitude determinativa de Piaget em relação ao espontaneísmo se 

torna estranha, pois, segundo afirma Almeida (2002, p. 13), ele costumava dizer:  

[...] como não sou pedagogo, não posso dar nenhum conselho aos educadores. 
A única coisa que posso fazer é fornecer fatos. Além do mais, considero que 
os educadores estão em condições de encontrar por si mesmos novos métodos 
pedagógicos.  

Fica, então, a dúvida sobre o que de fato teria levado Piaget a cometer essa aparente 

contradição. Entretanto, o mais preocupante é saber que implicações pedagógicas tiveram 

suas afirmações no modelo de educação do hemisfério ocidental. Ou seja, que repercussões 
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tiveram sua postura no projeto de sujeito que se pretende construir. Será que o descaso com o 

ensino de Artes, ainda hoje existente nos cursos de pedagogia e normal superior, tem algo a 

ver com isso? Será que o papel secundário atribuído a Arte no currículo e as equivocadas 

práticas espontaneístas que repercutem até nossos dias não se devem, entre outros fatores, a 

influência dessa postura piagetiana? 

 

Quanto à abordagem clínico-projetiva, tenta-se diagnosticar a capacidade mental da 

criança através do desenho. Os testes são conduzidos principalmente em ambientes clínicos e 

objetivam revelar não só o estado da mente da criança, como explorar ou diagnosticar 

desajustes psicológicos. Em outras palavras, para diagnosticar a capacidade mental das 

crianças, perceber aspectos da personalidade ou desajustes. Goodnough (1926) foi a maior 

expoente, pois criou o teste DAM – Draw-a-man - que se tornou comum entre os psicólogos 

dos anos trinta, em escolas e clínicas. No entanto, divergindo do critério quantitativo adotado 

nessa forma de abordagem ou, quem sabe, talvez sendo uma variação da mesma, o desenho 

vem sendo utilizado na contemporaneidade como um dos importantes instrumentos de 

medição cognitiva.  

Em sua escala de avaliação da inteligência das crianças pequenas, Terman e 
Merill estabeleceram como um dos critérios, que o fechamento satisfatório do 
circulo ocorre aos 3 anos [...] O círculo e os 3 anos associam-se em nossa 
exploração do grafismo infantil como um marco de referência muito rigoroso. 
(GREIG, Op. cit., p.31, grifo nosso) 

Portanto, a realização do círculo está entre as provas mais conhecidas e mais 

padronizadas da psicologia atual. 
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1.3.2 - Abordagens que enfatizam a percepção 

Quanto à abordagem artística, esta é relacionada com a expressão individual artística, 

sendo essencial para um desenvolvimento emocional e pessoal. Prima pelo desenho livre 

como expressão interior, estimulando o desenvolvimento das atividades representacionais na 

escola. Sobre essa vertente, Coutinho, S. (Op. cit.) diz:   

Duas correntes são importantes na abordagem artística: uma que emergiu no 
campo da Arte educação tendo como expoente máximo Löwenfeld em 1939; e 
outra no campo da percepção visual com Arnheim nos anos 50 (Thomas & 
Silk 1990:30; Selfe 1983:9; Michael & Morris 1985:103). Löwenfeld 
acreditava que a expressão individual da Arte seria essencial para um saudável 
desenvolvimento emocional e pessoal. Ele encorajava o desenho livre como 
expressão interior, estimulando a atividade pictórica e as maneiras de 
desenvolvimento da mesma nas escolas. 

Lowenfeld-Brittain ([1947]1977, passim) se opôs à perspectiva do realismo visual, 

inclusive assumiu uma postura contrária da impressão de recuo de Piaget, ao enfatizar que “o 

desenvolvimento da capacidade artística processa-se em estrito paralelo com a evolução 

intelectual” (p. 41, grifo nosso). Entretanto, esse autor realizou estudos longitudinais e 

estabeleceu uma taxonomia própria que, como veremos, considera o desenho infantil desde a 

sua origem. Vejamos um resumo de suas etapas: 

1) Estágio das Garatujas (2-4 anos): a criança muito pequena começa a 
desenhar, fazendo rabiscos desordenados, numa folha de papel. Esses traços 
feitos ao acaso vão se tornando cada vez mais organizados, mais controlados; 
Também as fases das garatujas passam por várias fases de desenvolvimento, 
desde os riscos inteiramente ao acaso, até as formas controladas. Às vezes, os 
pais tentam ensinar os filhos. Que esses traços, desenhados pelo bem-
intencionado pai, possam ter alguma relação com uma autêntica maça é um 
mistério para o filho. Isso pode constituir uma experiência frustradora tanto 
para o pai como para a criança, ao passo que a atividade de garatujar é, 
usualmente, agradável em si mesma. Estar perto de um adulto interessado nos 
rabiscos faz com que a criança se sinta ainda mais satisfeita em sua atividade. 
Segundo parece, o interesse que se mostra por esse trabalho infantil e a criação 
de oportunidades para que a criança possa desenhar, encorajando-a a usar os 
materiais, são fatores suscetíveis de acelerar, um pouco, o desenvolvimento. 
De qualquer modo, a criança tende a garatujar até aos quatro anos, 
aproximadamente, e parece sentir muita satisfação em fazê-lo. 
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Do acima exposto, destacam-se dois aspectos: um sobre a importância do apoio dado 

aos rabiscos da criança, na medida em que o adulto se mostra interessado e lhe encoraja; 

outro, sobre o fato de que a criança tende a garatujar até em torno de quatro anos. Essa relação 

didática deveria atender a uma combinação ideal entre os interesses do adulto e da criança. 

Isto se justifica porque a mesma traz à tona questões ligadas ao processo de ‘desnaturação’ de 

Rousseau, conforme já explicado. 

2) Estágio pré-esquemático (4-7 anos): a criança faz suas primeiras tentativas 
de representação. Aqui, a criança faz a representação típica de um homem 
apenas com cabeça e pés, e começa desenhando uma quantidade de outros 
objetos do seu meio, com os quais teve contato. Essas figuras ou esses objetos 
aparecem colocados de um modo um tanto desordenado no papel e podem 
variar, consideravelmente, de tamanho. Essas primeiras tentativas de 
representação oferecem aos adultos a oportunidade de conversar com as 
crianças sobre esses desenhos e, ordinariamente, as crianças dessa idade ficam 
ansiosas por mostrar e explicar o que fizeram sem constrangimento. 

Mas, o que se deve conversar? Deve-se ocupar sobre o conteúdo da representação ou 

incentivar o processo de construção gráfico-visual? Esta reflexão talvez permita alertar que, 

em função de diferentes perspectivas conceituais adotadas, a fala privilegiada do ‘outro’ como 

defendido por Vygotsky, pode contribuir para acelerar ou retrair o grafismo da criança. Aqui 

também vale lembrar o Princípio Copernicano divulgado por Claparède. Ou seja, o professor 

é que deve girar em torno da criança, reconhecendo os seus legítimos interesses e 

necessidades, nunca o inverso. Quer se dizer com isto que, quando há esse cuidado, respeita-

se essa forma particular de representação. Mas, será que basta apenas respeitar? Não caberá 

ao(a) professor(a) conhecer pelo menos as noções básicas do desenho infantil? 

No caso de Lowenfeld, esse autor defendeu uma proposta calcada no ser total, onde 

buscava desenvolver de forma equilibrada a capacidade criadora em potencial e os 

sentimentos concomitantes ao intelecto e à percepção. Quer dizer, as características 

apresentadas por esses autores parecem ter superado o conceito romântico da Escola Nova, 

calcados apenas na Livre-expressão. Possivelmente esse diferencial caracterizou sua 
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pedagogia como Escola Renovada. É provável que isto tenha surgido como conseqüência da 

evolução dos tempos: o aperfeiçoamento da prática, o resultado de pesquisas e a emergência 

de novas idéias.  

Nesse contexto, não se pode esquecer a importância que representou o Instituto J.-J. 

Rousseau, durante a gestão de Claparède; da contribuição de Perrelet, a primeira proposta 

Ocidental do desenho como elaboração mental e como integração do corpo e da mente. 

(BARBOSA, 2001, p.105, 111). 

Arnheim (1954, 1984) apresentou o trabalho de perspectiva mais ampla, havendo 

relacionado Arte com a percepção visual. Ele aplica a teoria da Guestalt à Arte. Seu objeto de 

interesse é compreender o pensamento visual da criança. Mas, qual é a preocupação 

fundamental de Arnheim? Em primeiro lugar, esse autor apresenta uma perspectiva diferente 

em relação à questão do modelo interno ou a hipótese que a criança só desenha o que sabe, e 

não aquilo que vê, como defendida em Luquet (1937). Resumindo, Arnheim 

([1954]1984:168) afirma que a criança desenha a generalidade do objeto, porque "elas 

desenham o que vêem, e vêem mais do que desenham". A propósito desse assunto, em recente 

artigo publicado, Coutinho, S. (2005) apresenta os resultados de um estudo sobre o mesmo 

problema onde afirma que: as crianças desenham não só aquilo que sabem mais também o que 

vêem. (Cf. 2.3 – Pesquisas acadêmicas), reforçando a tese de Anheim. 

Nessa área, portanto, defende-se que a criança desenha não uma réplica mas um 

“equivalente do original” (GOODNOW, 1994, p. 38). Isto é explicado de uma maneira 

razoavelmente simples: as linhas, os contornos e os pontos não estão presentes no objeto, mas 

são utilizados para representá-lo. Sendo assim, quando uma criança desenha um círculo para 

representar uma pessoa, é porque ela assim a vê e não porque não consegue reproduzir uma 

imagem mais realista (GOLOMB 1976, p. 26). Na mesma direção, explica COUTINHO, S 
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(2005): “[...] o desenho da criança é a procura de algumas características formais do objeto, e 

não uma tradução gráfica de tudo que ela sabe sobre o objeto”. Em outras palavras, sendo o 

desenho fundamentalmente uma representação, a criança utiliza-se de equivalências. Nesse 

sentido, determinadas particularidades do desenho infantil foram esmiuçadas por Kellog 

(1955, apud READ, [1943]2001, 132-3, grifo do autor): 

Ela descobriu que ‘começando com o primeiro risco do lápis e continuando 
até a época em que a criança pode fazer um desenho completo em que há 
semelhança pictórica com os objetos desenhados, fica evidente o 
desenvolvimento seqüencial de uma capacidade de desenhar’. Ela também 
descobriu que os rabiscos podiam ser classificados em vinte tipos básicos 
(ponto, linha vertical, linha horizontal, linha diagonal, linha curva, linha em 
zinguezague, linha em laço, linha espiral, etc). Das várias combinações desses 
rabiscos básicos, surgem seis padrões básicos (cruz grega, quadrado, círculo, 
triângulo, áreas de formas irregulares e cruz em diagonal). Esses padrões então 
se combinam ou agregam, e traços de representação são logo acrescentados ou 
associados a essas combinações e agregados.  

O que chama atenção é que esses padrões são constituídos por rabiscos básicos, ou 

seja, elementos fundamentais da linguagem visual – como o ponto e a linha – onde, a partir de 

suas inumeráveis (re)combinações, a criança constrói sua forma de representação de si mesma 

e de sua inserção no mundo. 

Ao discutir a relação entre forma e conteúdo, Barbosa (1985, p. 73, et seq., grifo 

nosso) considera que Arte é forma e conteúdo ao mesmo tempo pois, de acordo com Kellog e 

Arnheim, “a forma é mesmo anterior ao conteúdo”. Segundo afirma, esses estruturalistas 

provaram que tal afirmação é verdadeira em relação ao desenho das crianças e que  “a ênfase 

sobre o conteúdo provoca distorções na mente infantil”.  

Isto evoca o que Rousseau dissera há cerca de dois séculos e meio atrás, ou seja, que 

“[...] Antes da idade da razão a criança não recebe idéias, mas imagens [...]” (apud 

CERIZARA, p. 120). O interessante é que essa crença filosófica – como certos críticos 
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preferem chamar – parece cada vez mais confirmada pela psicologia moderna. No livro O 

Desenho Infantil, Mèredieu (Op. cit., passim) afirma:  

Será preciso um certo tempo até que a criança consiga distinguir significante e 
significado; em geral, essa discriminação se opera na idade escolar. Antes a 
criança pensa que as palavras – como nas teorias primitivas da linguagem – 
emanam das coisas e que estas são as verdadeiras matrizes da linguagem. [...] 
A pertinência do signo gráfico é uma noção que está longe de ser evidente no 
grafismo infantil [...] A distinção dos diversos signos só intervém com a idade 
escolar, portanto sob a influencia do adulto.[...]. (p. 16, grifo nosso) 

Sobre essa questão, será que a instância formativa não deveria se dar conta de sua 

responsabilidade para com o significante visual? Não será interessante se apropriar dos 

saberes sobre o pensamento visual da criança? Não se deveriam  conhecer melhor as 

especificidades dessa forma de linguagem? O seu vocabulário de signos? A estrutura dos seus 

grafemas básicos?  

 

Fig. 1 – Irradiação                                        

A gramática gerativa de Arno Stern, por exemplo, distingue os principais elementos do 

vocabulário plástico da criança. O que importa para ele não é a representação em si, mas os 

signos gráficos e suas estruturas. A imagem residual é um conceito-chave em Stern (1966), 

uma vez que “[...] permite compreender como a criança passa de uma figura para outra. [...]” 

(Id., p.15). Ou seja, na medida em que cada forma ou expressão gráfica particular é reutilizada 

ou englobada por outras formas, imediatamente perde seu valor anterior e adquire um novo 
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valor expressivo. Merèdieu (Op. cit., passim) explica da seguinte forma: “[...] A partir do 

momento em que a criança se torna capaz de desenhar um boneco mais elaborado, o boneco 

girino dá origens à imagem residual do sol – o que explica a proliferação de sóis com cabeça 

humana -, do polvo, do leão, da mesa redonda com seus quatro pés deitados”. (Ibid.). 

 
 
 

 

Fig. 2 – Boneco-girino 

Em outras palavras, o arquétipo do boneco-girino, isto é, a primeira forma de 

representação humana elaborada pela criança, é reutilizada em outras representações. Nesse 

sentido, destaca-se também como de fundamental importância entender que “a criança projeta 

no desenho o seu próprio esquema corporal” (Ibid., p.32), o que explica a questão do 

antropomorfismo.  

No exemplo dado a seguir (Fig. 3), nota-se à direita a representação de uma estrada 

com seus pontos centrais e suas árvores deitadas, resíduo dos quatro membros do boneco.  
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Fig.3 – Boneco-estrada 

Neste outro exemplo (Fig. 4), vemos à direita a representação de uma casa. Tanto o 

telhado quanto suas duas chaminés são resíduos, respectivamente, do corpo e dos braços do 

boneco. 

 

Fig.4 – Boneco-casa 

Em Stern (1966), não há rigorosamente uma classificação por idades, já que o mesmo 

justifica que uma criança pode ter três anos e se encontrar numa fase mais avançada. Nesse 

caso, ele propõe que a evolução do desenho infantil é dividida nestas duas grandes etapas:   

Etapa Pré-figurativa (criança pequena). Compõe-se de três fases. Na 1ª fase 
(18 meses): a criança não quer exprimir nada; na 2ª fase (2, 2.5 anos): a 
criança já tem maior controle em relação ao material. Risca com densidades 
diferentes, sendo a linha colocada de uma forma mais controlada; na 3ª fase 
(3, 3.5 anos): Tem controle absoluto em termos de material. Faz ziguezague, 
pinta com tintas, carimbagens, aglomerados, recortes, etc. Aprende a trabalhar 
com as mãos (Ex.: Barro, massa de pão). Tem percepção não só visual, mas 
também física. Tem necessidade de dizer o que escreve e o que faz, mas não 
quer dizer que seja verdade o que diz. 
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Etapa Figurativa (criança grande). Compõe-se de quatro fases. Na 1ª fase (4, 
5 anos): faz a figura humana (casas, árvores), mas continua associando a cor à 
afetividade. Quando deixa de pintar em relação à afetividade, passa a desenhar 
com as cores em relação à realidade. Nessa fase, a criança começa a fazer os 
“girinos” (primeira forma de  figuração humana); na 2ª fase (6, 7 anos): 
Começa por fazer o céu e a terra no desenho, atribui características humanas a 
seres inanimados (antropomorfismo). Os tamanhos dos bonecos estão 
associados à afetividade (quanto mais gosta, maior os faz); etc. 

É interessante observar que, tanto Lowenfeld quanto Stern valorizam as questões 

afetivas, no sentido de que a Arte propicia um equilíbrio emocional. Porém, em Stern (1966) 

esse aspecto aparece com maior ênfase, sendo abordada a expressão do desenho infantil como 

higiene. Isto faz lembrar a justificativa apresentada anteriormente sobre o problema da 

supervalorização da auto-expressão como provável liberação emocional do pós-guerra. (Cf. 

BARBOSA, 2001, p.81) Considerando tal argumento, será que o Closlieu de Stern não seria 

uma espécie de fuga inconsciente à crescente violência da pós-modernidade? 

Quanto à abordagem processual, conforme explicação de Coutinho, S. (2005), 

considera-se que os modos e as formas de desenhar usados pela criança podem interferir no 

resultado final do seu trabalho. Freeman (1977) e Goodnow (1977) são seus pioneiros. 

Segundo explicação de Coutinho, S. (Op. cit., grifo do autor), a partir da década de 70, o 

estudo do processo do desenho tomou corpo e cresceu, demonstrando que os procedimentos e 

decisões usados pelas crianças ao desenhar poderiam afetar decisivamente o resultado final do 

desenho. Freeman (1972, 1976, 1977, 1980) e Goodnow (1977, 1978) contribuíram 

significativamente para o estudo do processo em detrimento do desenho per si, que 

considerava o desenho apenas como uma impressão (print out) do conteúdo mental. Freeman 

(1977, p.5) declara que "o desenho infantil é o resultado de uma exigente, normalmente 

exaustiva e produtiva atividade". Na mesma linha de pensamento, Goodnow (1978, p.637) 

afirma que o desenho deve ser encarado como uma "construção, onde as partes são 

selecionadas e combinadas de acordo com regras específicas". 
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No livro editado em língua portuguesa Sintaxe da Linguagem Visual, Dondis (loc. 

cit., 1997, p.1), defende a proposta de um alfabetismo visual, pelos argumentos que assim 

expõe: 

Se a invenção do tipo móvel criou o imperativo de um alfabetismo verbal 
universal, sem dúvida a da câmera [fotográfica] e de todas as suas formas 
paralelas, que não cessam de se desenvolver, criou, por sua vez, o imperativo 
do alfabetismo visual universal, uma necessidade que há muito tempo se faz 
sentir.  

O trabalho do psicólogo clínico Greig (2004, passim) – um verdadeiro Atlas 

contemporâneo do desenho infantil – apresenta o resultado de uma pesquisa realizada na 

França, através do levantamento de milhares de consultas e da observação de cerca de 50 

(cincoenta) mil desenhos referentes à produção anual completa de algumas classes de 

educação infantil. Este autor trata o desenho infantil como uma “[...] forma particular de 

linguagem” (p.13). Ainda no prefácio, ao justificar a criança como tema central de sua obra, 

acrescenta que: “[...] seu desenho é apenas uma forma particular da emergência da linguagem, 

um reflexo de seu crescimento psíquico” (Id., p.15).  

Eis um resumo das fases gráficas da criança, segundo apresenta o mencionado autor. 

Período dos rabiscos primitivos: (1 a 2 anos) Mal inicia, a criança começa a andar e 

a falar, animada por pulsões, com evidente prazer pelo gesto.  

Lembramos aqui o conceito de pulsões defendidos por Freud e Claparède, como já 

explicado. Acrescenta-se apenas que esses têm relações com as funções biológicas, 

consideradas elementares por Vygotsky. (apud FERREIRA, 2003, p. 46). 
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Fig. 5 – Rabiscos primitivos (criança de 1 ano e meio)  

Greig (Op. cit., passim) explica que “[...] Por volta do 18º mês, o olho da criança 

começa a seguir o movimento da mão, mesmo que ainda não a oriente. Aos 2 anos, começa o 

controle visual do traçado. [...]”. (p. 21, grifo nosso) 

Na passagem do gesto ao traçado, os primeiros movimentos ou esquemas motores-

gráficos iniciais, isto é, circular e vaivém, como varredura, a qual constitui os dois rabiscos de 

base. 

 
 

Fig. 6 – Os dois rabiscos de base (criança aos 2 anos) 

 

Greig (Op. cit., p.19, grifo nosso) explica que: “As primeiras palavras acompanham os 

primeiros passos, e os rabiscos mais primitivos começam a deixar sua marca, depois as 

primeiras frases encerram o segundo ano junto com os dois desenhos de base”.  

Observe-se como o autor relaciona a origem do grafismo com a fala. 
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De acordo com Ferreira (2003, p. 48): “Vygotsky analisa e explica a fala egocêntrica 

como constituidora do processo de conscientização”. Esta autora justifica ser comum ver 

crianças em idade pré-escolar desenhando e falando para si mesmas. A esse respeito, cita 

Silva (1993, p. 17): 

A fala ordena o desenho; quando a criança diz ‘vou fazer um carro’ e dirige 
sua ação gráfica nesse sentido, é orientada pela palavra. Ao mesmo tempo, o 
desenho organiza a fala quando determinado grafismo sugere um rio, por 
exemplo, e a criança assim denomina seu traçado, estimulada pela marca 
gráfica. (apud FERREIRA, id., grifo do autor) 

Algo que não se pode esquecer: em Vygotsky, o desenho é mediado pela atividade 

mental superior, pelo signo cultural e pela fala do ‘outro’.  

Aos 2 anos: começa o controle visual do traçado, marcando o início da 

intencionalidade. Seis meses após, a criança adquire o duplo controle sobre o ponto de 

chegada e o ponto de partida, ou seja, o círculo.  

 

Fig. 7 – O fechamento do círculo 
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A partir dos 3 anos: (Período da intenção representativa) De acordo com Greig 

(2004, p. 31, loc. cit.) coincide com a explosão da sociabilidade e da linguagem. “[...] O 

círculo e os 3 anos associam-se em nossa exploração do grafismo infantil como um marco de 

referência muito rigoroso”. Assim, quando os rabiscos de base chegam ao apogeu do círculo, 

surgem as primeiras figuras compostas, ou seja, a figura continente e a figura irradiante. 

Figura continente: forma circular fechada, cujo interior a criança sobrepõe ou preenche 

com formas variadas, podendo ser de pontos, rabiscos, outros círculos ou a combinação 

destes.  

 

Fig. 8 – Figura continente 

Figura irradiante: formas circulares ou ovais acrescidas de raios, que se expandem 

para fora. Nesse caso a criança justapõe seus dois conhecimentos adquiridos: a linha e o 

circulo. É o caso da imagem residual explicado há pouco. 

 

Fig. 9 – Figura irradiante 
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Aos três anos e meio: (Início da figuração) Surge a figura-girino, isto é, a forma de 

representação primitiva da figura humana. 

 

Fig. 10 – Figura-girino, tipo arcaico 

 

A figura-girino é assim descrita por Greig (Op.cit., p.36, 38, grifo nosso): 

[...] Esse esforço conduz, aos 3 anos e meio em média, à figura-girino 
verdadeira, que rapidamente vai enriquecendo de precisão e detalhes. [...] 
Mas, em todos os casos, a figura-girino é irradiante, continente e nela se 
reconhecem seus dois olhos: é a combinação mental desses três elementos e a 
condensação no papel dos três grafemas fundamentais que marcam a entrada 
na figuração.  

O autor se refere aos três grafemas fundamentais, isto é, aos três elementos básicos da 

linguagem visual: o ponto, a linha e o círculo. Com relação a esse caso, chama-se aqui a 

atenção do leitor sobre dois fatos importantes: primeiro, a universalidade dessa forma de 

representação infantil, que permite acompanhar o desenvolvimento mental da criança; 

segundo, a importância de se conhecer os passos desse processo de construção que, em última 

análise, é fundamental para se compreender como a criança constrói a sua representação de 

mundo. 



 64

Greig (Op. cit., passim) se refere a vários tipos de figuras-girinos. Na seqüência de 

cima para baixo: arcaicos, primitivos, clássicos e prolongados. (p. 39). 

 

Fig. 11 – Tipos de figura-girino 

  

Em relação à nomenclatura, o autor também utiliza a expressão ‘boneco-girino’. (Id., 

p. 47). 
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A partir dos 4 anos: surge o quadrado (a casa) e a estruturação do espaço (o cenário). 

 

Fig. 12 – Representação antropomórfica de casa. 

 

Fase da Idade de Ouro: inicia-se aos 5 anos quando ocorre, no desenho da criança, a 

construção do esquema corporal. 

 

Fig. 13 – Representação antropomórfica da figura humana 

As figuras 12 e 13, acima, são bem ilustrativas da imagem residual apontada por 

Stern (1966). A representação evolui através de sínteses. 
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Aos 5 anos e meio: a figuração começa a ser detalhada, inclusive com a distinção do 

sexo, sobretudo pelos cabelos, chapéus e roupas. Surge a personagem com cabeça e corpo 

definidos. Por essa época, começa a aparecer cílios, sobrancelhas, pupilas, orelhas, etc. 

 

Fig. 14 – Representação de gêneros 

Fase do esgotamento: inicia-se a partir dos 6 anos, coincidindo com o início da 

escolarização, ao qual Greig (Op. cit., p. 12, grifo do autor) comenta: 

[...] e eis que chegamos ao final da educação infantil; tem início o ensino 
fundamental, com prioridade para a escrita e com a curiosidade sobre o 
mecanismo das coisas e a precisão de sua representação. [...] À medida que 
cresce, a criança perde o gosto de desenhar e o pretexto é que não ‘sabe’ mais: 
a dimensão técnica agora suplanta a espontaneidade [...] Poucos jovens entram 
na pré-adolescência com um ‘traço’ reconhecido por seus colegas, e para 
todos os outros esse é o momento de abandono total do desenho. 

Sem fugir a regra da postura crítica do quadro teórico adotado, aponta-se a entrada na 

escola como marco da fase de esgotamento do desenho infantil. Entretanto, a idade que o 

autor determina constitui um fato perturbador. Nesse caso, é preciso chamar atenção que 

anteriormente esse esgotamento ocorria a partir de 11 (onze) anos de idade, coincidindo com a 

entrada na fase do Realismo visual ou termo similar. (Ver p. 42: Quadro 2 - Taxonomia das 

etapas gráficas). E, conforme alegado, tal esgotamento ocorria - ou ainda ocorre - não por 

vontade própria da criança, mas devido a determinadas circunstâncias. Tal problema parece 
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estar explicito na própria nomenclatura utilizada por Burt (1922), isto é, a fase da Repressão. 

Esta etapa é assim descrita por Read (Op. cit., p.132, grifo nosso): 

VI) Represssão – 11-14 anos de idade. 

Este estágio ocorre mais comumente com cerca de 13 anos de idade. Burt (e 
sua visão foi representativa  na época em que ele escreveu) vê este estágio 
como parte do desenvolvimento natural da criança. O progresso na tentativa 
de reproduzir objetos é agora, quando muito, laborioso e lento, e a criança fica 
desiludida e desestimulada. O interesse é transferido para a expressão por 
meio da linguagem, e, se a criança continua a desenhar, a preferência é por 
desenhos convencionais, a figura humana  torna-se rara. 

Conforme o exposto, no ano de 1922 um jovem com cerca de 13 anos deixava de 

desenhar por se sentir desiludido, uma vez que o interesse era transferido para a expressão por 

meio da linguagem. As circunstâncias descritas mostram claramente que isto ocorria devido à 

falta de estímulo ao aluno. Sendo assim, a própria escola seria a responsável por essa 

repressão. 

Nos anos 80, Edwards (1984, loc. cit., p.213-14, grifo nosso) assim descreve este 

problema: “O desenho realista é um estágio pelo qual as crianças precisam passar por volta 

dos dez anos de idade. Elas querem aprender a ver e merecem toda a ajuda de que precisam”. 

No final dos anos 90, Moreira (1999, loc. cit., p. 46), confirma que nessa fase: “[...] Há uma 

busca crescente de que o objeto desenhado se assemelhe ao objeto real“. Recentemente, essa 

questão do não sei desenhar foi assim explicitada por Buoro (2003, p. 62, grifo nosso):  

Este problema decorre de uma vontade de querer copiar a realidade mais 
realisticamente, o que muitas crianças não conseguem [...] são pouquíssimas 
as crianças que superam por seus próprios meios, sem a ajuda de professores, 
essa fase de desenvolvimento do desenho.  

Quer dizer, a criança em torno de dez anos demonstra uma preocupação em 

representar fielmente o observado. Mas, por que isto ocorre? Ora, esse fato se dá em 

decorrência de sua própria maturidade. Isto é, devido à evolução de sua curiosidade mental. E 

na medida em que necessita afirmar-se e ser reconhecida neste mundo simbólico, a criança se 
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interessa por conhecer e dominar os seus códigos, em especial os códigos visuais. Isto ocorre 

porque antes de freqüentar a escola propriamente dita, a criança já convive com essa forma de 

representação. A criança explora os grafismos desde em torno de dois anos de idade. Então, à 

medida que se desenvolve, interage com o mundo e é regulada pelo mesmo. Assim, talvez por 

esgotar sua forma de exploração empírica, desperta o interesse pelo modo de representação 

das imagens existentes no mundo. Mas, como foi alertado por Rousseau, Emílio não consegue 

se desenvolver sozinho e necessita de ajuda. Então, nesse caso, onde encontrar ajuda? Será 

que as professoras estão preparadas para dar esse suporte à criança? Portanto, considerando o 

contexto exposto, não será a ausência dessa ajuda o principal fator que contribui para o 

desaparecimento do desenho infantil? 

Quando se olha para o Quadro 2 (Taxonomias das etapas gráficas), percebe-se que os 

demais autores estabelecem as seguintes idades como entrada na fase que, historicamente, é 

associada ao esgotamento do desenho infantil: 

1) Kerschensteiner (1905) – 11 anos (Escalão de representação, etc.) 

2) Burt (1922) – em torno de 13 anos (Fase da repressão) 

3) Luquet (1927) – 8, 9 ou 12 anos (Realismo visual) 

4) Lowenfeld-Brittain (1947) – 11 anos (Início do realismo) 

5) Piaget (1948) – 8 e 9 anos (Realismo visual) 

6) Greig (2004) – 6 anos (Fase do esgotamento) 

Se arredondado para um século à distância entre o primeiro e o último autor, percebe-

se haver uma diferença negativa em torno de 5 anos em relação às idades estabelecidas (11 - 6 

= 5). Isto significa que Piaget estava certo quanto ao recuo? Então, se for considerada uma 

progressão linear, será possível prever que no próximo século a criança deixará de desenhar? 

Ora, isto seria um completo absurdo. Na verdade, da lista acima exposta, observa-se que até 
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Lowenfeld (1947) as referidas idades mantêm-se relativamente estáveis, com exceção de uma 

oscilação para menos em Luquet. Então, o recuo inicia de fato com Piaget. Entretanto, fica 

nítida uma coincidência: tanto a fase de Repressão de Burt (1922), em torno de 13 anos, 

quanto a Fase do Esgotamento de Greig (2004) fixada aos 6 anos, são associadas ao 

deslocamento do interesse para a linguagem, isto é, para a prioridade da leitura e da escrita. É 

possível cogitar que o mesmo fato tenha ocorrido com relação à fase de Piaget. Ou seja, que 

em sua época a alfabetização da criança devia iniciar aos 8 anos de idade. Então, ao fim e ao 

cabo, tudo leva a crer que a própria escola contribui para o desaparecimento do desenho 

infantil. Mas, se isto for verdade, constitui um fato justificável? Nesse caso, restaria por 

último indagar: o que teria levado a Educação Ocidental se contrapor a Rousseau, adotando 

atitudes e procedimentos favoráveis à prioridade da razão, do intelecto e da linguagem verbal 

(escrita) em detrimento da sensibilidade, da percepção e da linguagem visual (desenho)?  

Em Greig (Id., loc. cit., p.64, grifo nosso), o problema do recuo é contextualizado na 

discussão sobre o êxito e atraso gráfico. Conforme explica, o atraso decorre de fatores 

emotivos, individuais e socioculturais, os quais interferem na expressão gráfica da criança. 

Entretanto, o autor observa que: “[...] a constatação de uma pobreza gráfica é, portanto, muito 

mais característica do que a do atraso gráfico propriamente dito”. Esta explicação deixa 

implícita a responsabilidade da instância formativa. Sendo assim, a que se deve a mencionada 

pobreza gráfica? Em outras palavras: é bem provável que a pobreza gráfica do aluno seja uma 

conseqüência direta do despreparo do(a) professor(a) da educação infantil em relação ao 

conteúdo Arte. Portanto, a ocorrência de tal problema seria atrelada a carência na formação 

docente, principalmente no que se refere às orientações e práticas necessárias para saber lidar 

pedagogicamente com uma tarefa dessa natureza.   
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1.4 – Modelos formativos 

O colombiano Imanol Aguirre Arriaga (2006), autor de trabalhos como: La educación 

artística como construcción identitaria del sujeto. Arte y sentimiento en la crisis del 

academicismo (1998), Teorías y prácticas en educación artística (2000). Bases estéticas del 

programa expresionista para la educación artística (2001). Beyond the Understanding of 

Visual Culture: A pragmatist approach to Aesthetic Education (2004), entre outros, propõe 

a existência de três grandes modelos formativos que, conforme defende, encontram-se 

enraizados na tradição Ocidental e tem configurado ainda hoje muitos sistemas educativos. 

Não se pretende aqui aprofundar sua tese. Entretanto, por haver conexão com o presente 

trabalho, será apresentado apenas um breve resumo de cada desses modelos. 

O Modelo logocentrista: é centrado no valor do objeto artístico e na instrução dos 

educandos. Fundamenta-se na tradição racionalista CArtesiana e na busca do ideal clássico. O 

feito artístico, segundo este modelo educativo, não procede da ação individual, a não ser do 

conhecimento e posto em uso dos princípios da proporção e da harmonia, princípios 

universais, reconhecidos pelo perito e diretamente derivados do uso da razão. É um modelo, 

enfim, centrado na consideração da Arte como culminação do ideal estético e da atividade 

artística como habilidade para uma correta execução do mesmo. Isto significa, portanto, que a 

concepção do desenho como Realismo visual é a mais antiga de todas, pois sua origem vem 

da mimese platônica. Quer dizer, desde que o Renascimento retomou os ideais da Grécia 

Antiga, a busca da Beleza e da Perfeição foi adotada como cânon ou regra estética. A partir 

daí, toda e qualquer obra de Arte para ser considerada válida deveria representar ou ser fiel à 

realidade. Conforme Mèredieu (2004), esta concepção defende que a meta do desenho infantil 

é sempre expressar o real. Ou seja, o critério utilizado é a representação da realidade. 

Compara-se, assim, o realismo psicológico da criança com o realismo visual dos pintores. 
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Nesse caso, a tentativa de submeter uma criança ao rigor desse realismo adulto caracteriza-se 

como uma postura adultocêntrica.  

Dessa linha conceptiva, destacam-se alguns autores modernos como, por exemplo: 

Luquet (1913; 1927), onde os rabiscos são considerados Arte primitiva, fracasso, etc; 

Montessori (1918) que os vê como monstros, feios e deformados; Dewey (1929) que trata tal 

forma de expressão como instinto que deve ser submetido ao intelecto; e Piaget (1945; 1948) 

que, ao comparar com esse mesmo nível, afirma ter uma impressão de recuo e o classifica 

como incapacidade de representação. Afora isto, será importante dizer que existem três 

fatores históricos que podem ter contribuído para o recrudescimento dessa concepção: 

primeiro, a postura democrática do Instituto J.-J. Rousseau que, durante cerca de três décadas 

(1912-1940), apoiou e promoveu indistintamente autores diversos; segundo, a transformação 

do mencionado Instituto em Institute  pour lês Scienses de l’Educaction, durante a gestão de 

Piaget em 1948; e terceiro, a coincidência histórica entre o período de ascensão de Piaget, isto 

é, colaboração com a UNESCO, com a pasta da Educação da ONU e publicação da  

Introdução à Epistemologia Genética (1950), com a deflagração da Segunda Guerra Mundial 

e os efeitos da Guerra Fria.  

O Modelo expressionista: é centrado no sujeito criador e no poder da Arte como 

manifestação da expressão do ser interior. Esse modelo  situa no centro da ação formativa o 

sujeito, considerando que a essência da prática artística reside em transmitir e expressar os 

sentimentos ou emoções do dito sujeito. Fundamenta-se na concepção da infância como 

cultura e na concepção da Arte como manifestação mais legitima de ser interior. O fato de que 

venha abrigado por idéias tão gratas à cultura democrática como as de liberdade ou 

criatividade e de que foi garantido por teorizações tão relevantes como as de Luquet, 

Lowenfeld e Brittain, Stern, Freinet e, de certa forma Malaguzzi, parece justificar o firme 
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estabelecido que mantém, principalmente, nos primeiros níveis da escolarização, de onde 

apenas encontra alternativa. Entretanto, tanto a gradual mudança de ideários como a 

comprovada pobreza de seus resultados, têm demonstrado que este modelo vem sendo 

fortemente contestado desde há várias décadas. O desenho como Livre-expressão é uma 

concepção moderno-romântica que surge em oposição à corrente conservadora anterior. A 

cultura do adulto é substituída pela cultura da criança. Ao invés do intelecto, os sentidos. Ao 

invés de regras, a liberdade. Ao invés da cópia, a invenção. Em lugar da obra de Arte, a Arte 

infantil. Enquanto qualidade difusa, a expressão enfatiza ao mesmo tempo os sentimentos do 

sujeito e sua liberdade. O desenho é concebido como expressão de uma força interior, força 

natural ou em potencial - idéias oriundas de Rousseau – de onde se destacam a pureza e a 

originalidade da criança. Nesse contexto, a instituição da Arte infantil pressupõe um pequeno 

artista. Mas, na medida em que proliferam esses novos métodos, período conhecido como 

Escola Nova ou Nova Escola, seus seguidores passam a destacar diferentes aspectos do 

desenho infantil, ora seguindo um ou outro dos princípios rousseaunianos. Por exemplo, 

Pestalozzi (1782) exalta a atividade produtiva; Froebel (1805) – o pai do lúdico – exalta os 

jogos; Cizek (1897) – o pai da Child Art – destaca a pureza e originalidade; e em Freinet 

([1937]1969), mais adiante, o êxito automatizado. Desses, Cizek é o que mais se aproxima 

dos princípios rousseaunianos, em particular a desnaturação, atitude didática que lhe rendeu 

duras criticas dos que talvez não conheciam ou não entenderam tal proposta. A adoção 

descontextualizada dessa vertente deu lugar ao surgimento do espontaneísmo ou laissez-faire, 

práticas equivocadas que até hoje contribuem com o que se pode chamar de postura 

infanticêntrica.  

Dentro dessa corrente, de forma concomitante, surge também a Escola Renovada. No 

que se refere ao desenho infantil, esse grupo progressista tenta realizar a convergência dos 

pontos comuns entre os princípios rousseaunianos e as descobertas das ciências emergentes. 



 73

Claparède (1905, 1926), a exemplo do que já foi dito, interpreta as pulsões e excesso libidinal 

freudianas como estando integradas aos interesses e necessidades da criança. Juntamente com 

Decroly (1907), passam a defender o que chamam de princípio ativo: a criança como centro 

do interesse didático, numa visão de educação global; Perrelet (1917; 1930) propõe o desenho 

infantil como função mental integrada; Read (1943) denomina-o de schema (esquema mental) 

e intuição poética; para Lowenfeld-Brittain (1947), o desenho da criança representa um 

processo intelectual de alto nível, colaborando com o desenvolvimento dos aspectos 

emocional, intelectual, físico, perceptual, social, estético e criador. 

Entretanto, é bem possível que esse grupo progressista tenha sido influenciado pelas 

idéias de Vygotsky (1896-1934). Para a perspectiva sócio-histórica “[...] o desenvolvimento 

natural do homem produz funções elementares, ao passo que o desenvolvimento cultural ou 

social produz funções superiores [...]”. (FERREIRA, 2003, p. 46). Quer dizer, ao contrário de 

outras teorias, atribui-se ao desenho um papel relevante, sendo considerado entre os 

mediadores semióticos, isto é, os elementos que mediam as funções psicológicas superiores. 

Desse modo, o desenho infantil é visto em Vygotsky sob estes três aspectos: função mental 

superior; signo de linguagem oriundo da cultura; e Instrumento de mediação intra e 

interpessoal. Assim, de um lado, o chamado sócio-interacionismo parece ter contribuído para 

ampliar as limitações da perspectiva naturalista-romântica. E, do outro, parece ter 

demonstrado a necessidade de superar a perspectiva biológico-genética que, como é sabido, 

enfatiza o desenvolvimento linear do intelecto. Quer dizer, de um modo ou de outro, a 

contribuição de Vygotsky esteve à frente de seu tempo e parece ter aberto caminho para as 

concepções pós-modernas. O problema é que, em decorrência da Guerra Fria, houve uma 

espécie de inversão no mundo ocidental: o retrocesso das correntes progressistas e o avanço 

dos conservadores. 
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O Modelo filolinguista: é centrado nas questões da representatividade e sustentado na 

idéia de que as Artes são outras formas de linguagem, promovendo uma visão filolingüística 

das mesmas. Sua fundamentação vem do conhecido caso denominado giro lingüístico. Este 

fato característico do pensamento do século XX teve repercussão mundial e, como 

conseqüência dele, a aplicação na Arte-educação da metáfora da linguagem tem dado lugar a 

propostas formativas e programas centrados no fato da comunicação, mais do que no objeto 

artístico ou o sujeito criador. Nesse sentido, contribuem a Semiologia de Saussure (1857-

1913) – “a ciência geral dos signos” – (BARTHES, 2003, p.11); e a Semiótica de Peirce 

(1839-1914) – “a filosofia científica da linguagem” – (SANTAELLA, 1998, p.34). Esses 

novos campos contribuem para uma nova concepção acerca das Artes visuais. Apesar de que 

os teóricos da comunicação visual reconheçam dificuldades para estabelecer e definir os 

elementos constitutivos desta linguagem, parece existir consenso em torno de alguns deles 

que podem se considerar básicos: o ponto, a linha, a superfície, a cor, a luz ou a textura. O 

ponto e a linha, por exemplo, são grafemas. Além disso, os elementos visuais são vistos como 

signos gráficos que integram um sistema. A expressão Linguagem visual torna-se de uso 

comum no campo das Artes e da educação. Como conseqüência desse novo contexto, a Arte-

Educação passa a aplicar a metáfora da linguagem dando lugar a propostas formativas cujos 

programas são centrados na comunicação, mais do que no objeto artístico ou no sujeito 

criador. Surgem autores como Arnheim (1954), que propõe o desenho como equivalentes; 

Kellog (1955) que descobre a existência de padrões básicos; Dondis (1973) que discorre sobre 

o alfabetismo visual e defende a necessidade de uma gramática das formas; Mèredieu (1974) 

que trata o grafismo como linguagem gráfica; Freeman e Goodnough (1977) que se referem a 

processo de representação; e Greig (2004) que define o mesmo como uma forma particular de 

linguagem. Sobre esse modelo, resta apenas dizer sobre a importância centrada no processo 

do aluno, atitude que talvez possa ser caracterizada como postura ontocêntrica. 
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Portanto, de conformidade com a perspectiva contemporânea, o desenho infantil é de 

início motivado por fatores biológicos ligados as pulsões. A criança começa a explorar a 

atividade motora. A exploração dos gestos ocasionam seus primeiros rabiscos. E na medida 

em que realiza tal operação, sente enorme prazer. Daí porque busca essa forma de expressão, 

pois, tanto as pulsões quanto a libido estão presentes em seus interesses e necessidades. 

Ocorre que na passagem do gesto indiferenciado ao intencional a criança é gradualmente 

influenciada pelos fatores externos, de onde assimila os valores culturais de seu meio.  

Nesse processo de internalização, onde o ‘outro’ assume um papel de importância na 

auto-regulação, a fala se destaca, como explica Ferreira (Op. cit., p.52, grifo do autor): 

Relações estabelecidas pela criança, através da fala, podem refletir-se nas 
figurações do desenho. Na relação com o ‘outro’, a criança aprende. O 
desenho do ‘outro’ pode impulsionar o seu desenho e, na inter-relação, a 
figuração pode transformar-se. A fala do ‘outro’, manifestada no processo de 
produção do desenho, também pode produzir elaborações no desenvolvimento 
gráfico da criança. Estimulada pela fala do ‘outro’, a criança pode imitar um 
esquema figurativo que, associado ao internalizado, pode transformar-se numa 
nova figuração. Nesse movimento interativo, viabilizam-se muitas formas de 
‘apropriação’ de conhecimentos, relações, palavras dos ‘outros’.  

Vemos aqui que o desenho do ‘outro’ pode impulsionar a criança. Então, sendo a fala 

um instrumento semiótico privilegiado, desde que contribui com a auto-regulação da criança 

em seu processo de internalização, isto implica numa responsabilidade redobrada do ‘outro’. 

Sobretudo porque, em função do que e de como se fala, o(a) professor(a) poderá contribuir ou 

não com o desenvolvimento do signo gráfico-visual, isto é, do grafismo infantil. Quer dizer, 

quando se traz a discussão do processo de internalização e da auto-regulação de Vygotsky 

para a instância da formação superior em pedagogia e normal-superior em magistério, fica-se 

a cogitar sobre como esse lócus privilegiado contribui com o desenho infantil: será que a fala 

privilegiada desses ‘outros’ inibem ou estimulam os rabiscos de Emílio? 
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Objetivando proporcionar ao leitor a compreensão da rede de complexidade que 

permeia o objeto em estudo, o fluxograma exposto a seguir tenta mostrar um olhar sintético 

sobre o percurso das principais concepções históricas do desenho infantil.  

 

Quadro 3: Fluxograma das linhas conceituais 
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2 – O STATUS DO DESENHO DA CRIANÇA NA FORMAÇÃO    

      DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Este capítulo aborda três aspectos que, como será demonstrado no final, convergem 

para um ponto comum. Primeiro, realiza uma breve contextualização sobre as concepções do 

ensino de Artes que foram permitidas a Educação brasileira durante o período da chamada 

Guerra Fria, destacando-se daí a preocupação de alguns autores sobre a emancipação do 

ensino de Artes no Brasil; segundo, apresenta os principais instrumentos da legislação atual, 

que são responsáveis por determinar, nortear e regulamentar o ensino de Artes na Educação 

Infantil brasileira; terceiro, apresenta as principais linhas de pesquisas atualmente existentes 

em nosso país, onde o desenho infantil é focalizado como objeto.  
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2.1 – Panorama da Arte-Educação brasileira 

Os problemas enfrentados pelo ensino de Arte e o desenho infantil não são novos. Ao 

longo do séc. XX, tal problemática foi abordada por vários autores em todo mundo, haja vista 

os exemplos apresentados no capítulo anterior. Mas, no Brasil, esse problema assumiu 

contornos próprios. Há cerca de quatro décadas, trava-se uma luta destemida em defesa de um 

ensino de Arte de qualidade nas escolas públicas e no ensino superior. Mas, antes de olhar pro 

futuro, não podemos desprezar o passado, já que ele é a base do nosso presente. Em 

particular, desde os anos 80, alguns autores nacionais têm alertado governantes e autoridades 

educacionais sobre a importância que os países considerados de primeiro mundo vêm dando 

ao ensino de Arte. Por exemplo, em Teoria e prática da educação artística, Barbosa (1985, p. 

34) afirma que: “[...] em qualquer escola primária norte-americana o ensino de Arte é 

obrigatório e está realmente integrado, e está a cargo de especialistas desde o início do século 

XX”.  

Em outro trabalho, voltando ao mesmo tema, Barbosa (1996, p.117, grifo do autor), 

diz: 

Há dez anos, o Congresso de São Francisco (1979) apontava para duas 
preocupações dominantes: a interdisciplinaridade das Artes e a necessidade de 
convencer os outros especialistas educacionais de que a Arte deveria constituir 
o 4º R da Educação Básica Americana dominada naquele momento pela 
propaganda excludente dos 3 Rs, isto é, pela idéia de que a educação deveria 
se concentrar apenas no writting, reading e aritmetisc. Dá até pra para traduzir 
o mote para o português e, também entre nós, apelar para a ênfase nos 3 Rs: 
ler, escrever e contar. É o que pretenderam fazer alguns educadores através 
dos projetos para a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao 
propor a retirada da Arte do currículo da escola de 1º e 2º graus. Cabe a nós 
fazer o que fizeram os americanos da década de setenta e demonstrar que um 
4º R, o da Arte, é imprescindível na educação, se quisermos uma geração de 
seres pensantes.  

Ao empregar o termo pensante, supõe-se que a autora se refere ao despertar da 

capacidade crítica do aluno, que é proporcionada pela Arte-Educação em seu contexto mais 
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amplo. Entretanto, tomando a liberdade para adaptar o sentido da frase ao contexto da 

Educação Infantil, talvez fosse melhor dizer: se quisermos uma geração de seres mais 

equilibrados. Refere-se aqui, nesse caso, ao sentido de equilíbrio entre a razão da 

sensibilidade e a razão do intelecto, como visto em Rousseau (1762). 

Sobre o status da Arte na educação brasileira, durante a década de 70, Barbosa (1988, 

p.101, grifo do autor), apresenta este diagnóstico: 

Quer do ponto de vista da realidade operante, quer do ponto de vista da lei, a 
Arte, até agora, no Brasil, representou um papel complementar na Educação. 
A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação [Lei 5692/71] designou a 
Arte no artigo 38, item IV, como ‘atividade complementar de iniciação 
artística’, enquanto que o desenho sempre foi exigido como matéria 
obrigatória nos currículos de quase todos os Estados do Brasil.  

É preciso abrir um parêntese para explicar que desenho, como acima mencionado, 

refere-se à disciplina desenho geométrico que foi implantada no Brasil desde o século XIX. 

De início, isto ocorreu sob as Reformas do Ensino Secundário e Superior de 1882; depois 

como Reforma do Ensino Primário de 1883. Estas foram defendidas por Rui Barbosa, que via 

o desenho como principal motor da prosperidade. Esse fato ocorreu devido à influência do 

design moderno, uma tendência internacional emergente na época em conseqüência da 

Grande Exposição Universal de Londres. Quer dizer, sendo considerado um conhecimento 

necessário à industrialização, o desenho geométrico deveria ter sido adotado no Brasil, desde 

a citada época, em cursos especializados de nível técnicos para adolescentes e adultos. No 

entanto, parece que de forma equivocada, foi implantado a partir do antigo primário. 

Retomando a questão da citada lei, torna-se importante refletir um pouco sobre o 

contexto em torno de sua elaboração porque, segundo parece, talvez seja possível entender 

sobre alguns dos fatos e suspeitas levantados anteriormente.  
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Antes disso, é igualmente importante mostrar outro olhar sobre o mesmo contexto, 

como é o caso de Frange (apud BARBOSA, org., 2003, p. 40, grifo do autor), que assim diz: 

Educação Artística é termo instituído oficialmente no Brasil a partir da Lei 
5692/71, por meio da qual implantou-se os cursos de Licenciatura Curta, com 
duração de dois anos e conteúdos polivalentes e concomitantes: Artes 
Plásticas, Música, Teatro e Dança (como se fosse possível), em uma visão 
redutora e adversa a algumas experiências significativas no Brasil, e aos 
pressupostos da Educação através da Arte. Os cursos foram, com raríssimas 
exceções, implantados e trabalhados como um laissez-faire, um deixar fazer 
‘qualquer coisa’, partindo ora de uma sensibilização apenas primeira, ora de 
simplistas apropriações de sucatas e/ou ‘lixo-limpo’ para grotescas 
reproduções copistas (nada tendo a ver com criação e muito menos com 
processos inventivos). [...] 

No capítulo anterior, vimos que na Europa as três atividades propostas por Read são 

independentes e fragmentadas. Já Lowenfeld-Brittain, pelo contrário, propôs trabalhar a 

totalidade do sujeito em sete dimensões. Durante esse período, a situação brasileira não é 

menos crítica, sobretudo quanto ao ensino de Arte nos cursos de pedagogia: 

Em seus cursos de formação, em geral, não fazem Arte, mas o tradicional 
trabalho manual, que utilizam para ensinar seus alunos a confeccionar 
presentes para o dia dos pais ou das mães, aprendem a usar os desenhos para 
colorir, a fim de treinar a habilidade motora de seus alunos, aprendem a 
confeccionar cartazes para suas aulas, sem nenhuma noção de informação 
visual e, o que é pior, alguns ainda aprendem o terrível desenho pedagógico, 
isto é, como traçar figuras simplificadas, imitando a expressão da criança, que 
usam para ilustrar suas aulas. (BARBOSA, 1988, p.101-2), 

O leitor deve ter notado desde acima as queixas sobre o caráter complementar ou de 

laissez-faire, situação verificada tanto no âmbito do ensino de Arte quanto em Pedagogia. 

Entretanto, em relação à área de Artes, houve alguns avanços que chegaram a repercutir em 

um Congresso da FAEB realizado em São Paulo nos anos 80. Nessa ocasião, inclusive, foi 

decidido substituir a expressão Educação Artística, referente ao antigo curso de formação 

polivalente, por Arte-Educação, que se refere ao novo curso de licenciatura plena. 
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Ora, mas o que interessa de fato é entender o contexto em torno da Lei 5692/71, uma 

vez que a mesma foi responsável pela implantação do ensino de Arte na instância superior. 

Em um artigo esclarecedor, Barbosa (1989, grifos do autor) explica:  

Artes têm sido uma matéria obrigatória em escolas primárias e secundárias (1º 
e 2º graus) no Brasil já há 17 anos. Isto não foi uma conquista de Arte-
educadores brasileiros mas uma criação ideológica de educadores norte-
americanos que, sob um acordo oficial (Acordo MEC-USAID), reformulou a 
Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 os objetivos e o currículo 
configurado na Lei Federal nº 5692 denominada ‘Diretrizes e Bases da 
Educação’.  

Considerando tal ingerência político-cultural sobre o Brasil, é preciso lembrar que a 

citada lei foi promulgada durante o primeiro decênio da Ditadura Militar brasileira. Essa fase 

ocorreu a partir do golpe de 1964 e se estendeu por cerca de 21 (vinte e um) anos. 

Considerando, então, que o papel da Arte foi reduzido ao laissez-faire e as atividades 

mecânicas durante esse período, isto ratifica o uso ideológico da Arte. Quer dizer, foram esses 

efeitos da Guerra Fria que impediram na época a divulgação das idéias avançadas de 

Vygotsky, isto é, a concepção do desenho como função mental superior ou linguagem e signo 

cultural socialmente construído. Enquanto as mentes progressistas foram emudecidas e/ou 

exiladas, as mais conservadoras ocuparam espaços. Então, dentro desse contexto, que 

concepção de desenho infantil tinha vez? Não foi devido a tal impedimento que só restaram 

como alternativas optar entre os monstros de Montessori e o recuo de Piaget? Ou, de outro 

modo, o lúdico de Froebel e a pureza e originalidade de Cizek?  Ou seja, restaram apenas duas 

opções e no sentido mais ortodoxo: a postura adultocêntrica do Realismo visual e a postura 

infanticêntrica da Livre-expressão. Portanto, quando se reflete sobre essas duas décadas de 

obscurantismo e obtusidade provocados pela Guerra Fria, pergunta-se: será que os efeitos 

colaterais causados na estrutura político-administrativo da Educação brasileira, inclusive nos 

currículos, não perduram até hoje?  
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A título de ilustração, os resultados de uma pesquisa sobre a questão da Arte em 

Pernambuco, nos anos 80, que se encontra na dissertação: A  INSERÇÃO DA ARTE NO 

CURRÍCULO ESCOLAR: Pernambuco, 1950 – 1980, de Silva, B. (2003, p. 122, grifo nosso), 

demonstra que: 

No caso pernambucano, a ausência de profissionais Arte-educadores 
comprova-se com uma pesquisa realizada pela própria Secretaria de Educação 
do Estado, na década de 80, período de redemocratização do país, que 
identifica a presença de apenas 14% dos profissionais que lecionam a 
disciplina com formação artística, ou seja, 86% de todos os professores de 
Educação Artística do estado lecionam a disciplina como complemento de 
carga horária. 

Esses resultados refletem, exatamente, a política de esvaziamento da presença da Arte 

no seio da educação, opção deflagrada desde a Ditadura. O impressionante é que tal descaso 

tenha persistido e que ninguém ouse perguntar por que os gestores educacionais, 

contradizendo a ética e a legislação, permitem tal situação. Será isto uma prova que o 

reducionismo conceitual do recuo de Piaget, já apresentado no capítulo anterior, cristalizou-se 

com o passar do tempo em procedimentos e atitudes dessa natureza? 

 Com a redemocratização do nosso país em 1985 e a Queda do muro de Berlim em 

1989, marco histórico do fim da Guerra Fria, luta-se por mudanças principalmente para 

derrubar os muros impostos entre a Educação e a Arte. Por exemplo, objetivando cooperar 

com a elevação da qualidade dos cursos de pedagogia, Fusari & Ferraz (1993, loc. cit., p.11) 

publicam o livro Metodologia do Ensino da Arte ([1991]1993), onde afirmam:  

Acreditamos que, ao trazer esta proposta para o curso de Metodologia do 
Ensino de Arte (como componente do currículo de Magistério), estaremos 
contribuindo para o aprimoramento, pois esse curso tem sido abordado das 
mais variadas maneiras e algumas vezes sem esclarecer devidamente o objeto 
em estudo. Isto pode ser comprovado até pela nomenclatura da disciplina, que 
ainda se mostra imprecisa na maioria das escolas. [...]. 

Logo na apresentação, as autoras demonstram se preocupar com a situação do ensino 

de Arte dentro do Magistério.  
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Entretanto, é no livro Arte-Educação: leitura no subsolo, lançado desde 1997, que 

Barbosa (2005, loc. cit., p. 13, grifo nosso), apresenta o novo contexto do ensino de Arte no 

Brasil: 

 
As metodologias que orientaram o ensino da Arte nos anos 80, denominadas 
ensino pós-moderno da Arte nos Estados Unidos, ou ensino contemporâneo de 
Arte na Inglaterra, consideram a Arte não apenas como expressão, mas 
também como cultura, apontando para a necessidade da contextualização 
histórica e do aprendizado da gramática visual que alfabetize para a leitura de 
imagem. A Arte passou a ser concebida nos projetos de ensino da Arte nos 
anos 80 como cognição, uma cognição que inclui a emoção, e não unicamente 
como expressão emocional; a Arte passou também a priorizar a elaboração e 
não apenas a originalidade. (Id., p.13, grifo nosso)  

 

Portanto, de acordo com esse relato, a Arte-Educação pós-moderna ou contemporânea 

brasileira tem como fundamento estes três elementos: expressão, cultura e cognição. Tal 

proposta seria uma espécie de síntese do que houve de melhor nas vertentes anteriores. Mas, 

deve-se deixar claro que o desenho aqui é tratado como Linguagem visual. Isto fica bastante 

claro no livro Tópicos Utópicos, onde Barbosa (2000) defende o papel da Arte no 

desenvolvimento cultural e no despertar para a consciência da cidadania. Por sinal, esse novo 

paradigma reflete-se na Abordagem Triangular de Barbosa, que foi sistematizada no Museu 

de Arte Contemporânea da USP, durante o período de 1987 a 1993. Tal proposta objetiva 

mediar a educação em Arte através do emprego de três ações mentalmente e sensorialmente 

básicas: criação (fazer artístico), apreciação (analisar ou ‘ler’ a obra de Arte) e 

contextualização (situar o artista / obra no contexto histórico). Além disso, propõe um 

currículo integrado à Abordagem Triangular do ensino da Arte, o qual defende a utilização da 

gramática visual.  

[...] A Educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a 
gramática visual e sua sintaxe através da Arte e tornar as crianças conscientes 
da produção humana de alta qualidade, é uma forma de prepará-las para 
compreender e avaliar todo o tipo de imagens, conscientizando-as de que estão 
aprendendo com estas imagens. [...] Desconhecer a necessidade de 
alfabetização visual através da leitura da imagem, é cristalizar uma pedagogia 
de 30 anos atrás. (BARBOSA, 2000, loc. cit., p.17, 139) 
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Dentre diversas fontes inspiradoras, Barbosa (2001, loc.cit., p.16) considera que “[...] 

Tanto a pedagogia do questionamento como a pedagogia cultural conduzida por teóricos e 

ativistas da educação de hoje devem muito a John Dewey, Paulo Freire e Vigotsky”. Noutra 

obra a mesma autora evoca a contribuição de Freire (1921-1997):  

Nós aprendemos com Paulo Freire a rejeitar a segregação cultural na 
educação. As décadas de lutas para que os oprimidos possam se libertar da 
ignorância sobre eles próprios nos ensinaram que uma educação libertária terá 
sucesso só quando os participantes do processo educacional forem capazes de 
identificar seu ego cultural e se orgulharem dele. Isto não significa a defesa de 
guetos culturais ou negar às classes populares o acesso à cultura erudita. 
Todas as classes têm o direito de acesso à cultura erudita, porque esses são os 
códigos dominantes – os códigos do poder. É necessário conhecê-los, ser 
versado neles, mas tais códigos continuarão como um conhecimento exterior a 
não ser que o individuo tenha dominado as referências culturais de sua própria 
classe social, a porta de entrada para a assimilação do ‘outro’. A mobilidade 
social depende da interrelação entre os códigos culturais das diferentes classes 
sociais e o entendimento do mundo depende de uma ampla visão que integre o 
erudito e o popular. (BARBOSA, 2003, p.20) 

Com base nestas palavras do mestre Paulo Freire, configura-se um problema 

preocupante admitir o fato de que no Brasil existe uma segregação do desenho infantil em 

termos de classes sociais. Pelo menos, a realidade demonstra que só a rede privada oferece 

Arte-Educação especializada na Educação Infantil.  

Por último, resta expor a seguinte preocupação: qualquer método ou abordagem que 

possa apoiar a Educação Infantil deveria respeitar o processo de desnaturalização como 

proposto em Rousseau, isto é, a passagem da razão da sensibilidade para a razão do intelecto. 

Isto exigiria responder o que se deve trabalhar primeiro na criança: o intelecto ou a percepção 

dos sentidos? No caso da Abordagem Triangular, por exemplo, trabalha-se não só o fazer 

como também o exercício da análise e da reflexão. Mas, a partir de que momento a criança 

está apta para tal?. Portanto, não basta apenas empregar este ou aquele autor. Antes, é preciso 

conhecer os interesses e necessidades da criança como, também, o nível de seu 

desenvolvimento psicológico. Em último caso, talvez realizar uma adaptação à sua realidade.  
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2.2 – Legislação atual 
 

Num artigo, Barbosa (1989), considera que a Constituição da Nova República de 1988 

menciona cinco vezes as Artes no que se refere à proteção de obras, liberdade de expressão e 

identidade nacional. Na Seção sobre educação, artigo 206, parágrafo II, a Constituição 

determina: 

"O ensino tomará lugar sobre os seguintes princípios (...). II — 
liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, 
Arte e conhecimento." 

Oficialmente, no Brasil, existem quatro instrumentos oficiais que regulam o ensino de 

Arte para crianças, os quais apresentamos resumidamente abaixo. Lembramos que os itens 

destacados e os comentários feitos se circunscrevem ao objeto deste trabalho. 

Primeiro: a LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI Nº 9.394/96, 

de 20 de dezembro de 1996 – doravante denominada ‘Nova LDB’, que estabelece em seu Art. 

26, §2º o seguinte: 

“O ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos”. 

 

No título III desta lei: Do Direito à Educação e do Dever de Educar, art. 4o, IV, se 

afirma que: “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de [...] atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 

de idade”. Tanto as creches para as crianças de zero a três anos como as pré-escolas, para as 

de quatro a seis anos, são consideradas como instituições de educação infantil. A distinção 

entre ambas é feita apenas pelo critério de faixa etária. 
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No título V, capítulo II, seção II, art. 29, a educação infantil é considerada a primeira 

etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

seis anos de idade. O texto legal marca ainda a complementaridade entre as instituições de 

educação infantil e a família. Portanto, quando a Lei nº 9.394/96, a Nova LDB, determina que 

o ensino da Arte é um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica, está se referindo a Educação Infantil, ou seja, a primeira etapa da educação básica que 

corresponde a creches (0-3 anos) e pré-escolar (4-6 anos).  

No capítulo: As mutações do conceito e da prática, a NOVA LDB é assim 

considerada em Barbosa (2003, org., p.13): 

A aprendizagem da Arte é obrigatória pela LDB no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio. Contudo, algumas escolas estão incluindo a Arte apenas numa 
das séries de cada um desses níveis porque a LDB não explicitou que esse 
ensino é obrigatório em todas as séries. 

Quer dizer, conforme tal avaliação, o trecho da citada lei onde se diz: “[...] nos 

diversos níveis da educação básica [...]” não teria deixado suficientemente claro que a 

obrigatoriedade do ensino de Arte se refere a todas as séries desse nível. É possível que essa 

filigrana tenha se constituído numa espécie de brecha para se escapar ao cumprimento da lei. 

Esse problema talvez se deva ao clima de flexibilização e vale tudo permitido por essa lei, 

como foi resumido nesta frase de Demo (1999, p. 26): “[...] a lei vale mais ou menos, às vezes 

vale, outras não, cada qual no fundo faz o que bem entende, e assim por diante”. Mas, 

independente de que tais críticas tenham fundamentos e estejam corretas, porém, não se pode 

ignorar a existência dos instrumentos regulatórios complementares da citada lei, como é o 

caso do RECNEI. Contudo, é lamentável observar que nosso país se encontre em posição tão 

aquém do esperado. Os anos 90 foram considerados pela educação estadunidense como a 

Década do Cérebro, realizando altos investimentos nas áreas de pesquisas sobretudo da 

cognição. Em nosso caso, o Art. 87 da Nova LDB – Lei nº 9394/96 – instituiu a Década da 



 88

Educação, realizando investimentos para resolver um problema estrutural: completar a 

graduação acadêmica do magistério. Quer dizer, enquanto aqui a prioridade foi colocar 

professores com graduação superior na Educação Infantil, lá foi colocar doutores. 

Segundo: os PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (1997), doravante 

denominados PCN´s. No volume nº 6 – Arte, o ensino de Arte é proposto em quatro 

modalidades: Artes visuais, Dança, Música e Teatro. Quanto à abrangência dessa proposta, 

não se pode ignorar o tanto de idealismo. Entretanto, longe de pretender diminuir nenhuma 

dessas modalidades, chama-se atenção especial sobre a relação existente entre o grafismo com 

as pulsões e excesso libidinal (FREUD, 1905), os interesses e necessidades (CLAPARÉDE, 

1926) e os mediadores semióticos (VYGOTSKY, 1930), que têm implicações com as funções 

mentais superiores, signo de linguagem e interação sócio-cultural. É de fundamental 

importância assegurar o espaço para as Artes Visuais na educação infantil. Isto porque, como 

já disse “Toda criança desenha. [...] porque o desenho é para a criança uma linguagem como o 

gesto ou a fala. [...] O desenho é sua primeira escrita” (MOREIRA, 1999, p.15, 20).  

Os PCN’s (1997, passim), utiliza algumas expressões coerentes com as Artes visuais. 

Por exemplo, a expressão “Percurso criador do aluno” (p. 48), que pressupõe uma 

preocupação com o processo de desenvolvimento da criatividade da criança; a expressão 

contida na frase “Trabalhos artísticos que envolvem a aquisição de ‘códigos’ e habilidades” 

(p. 48), ou seja, os componentes da expressão gráfica da criança são denominados de códigos. 

São apresentados, portanto, como integrados a um sistema de linguagem específica. Afora 

isso, em outros pontos desse documento, há referências genéricas sobre “elementos básicos da 

linguagem visual” (p.62, 96). Outro trecho se refere a “Competências de sensibilidade e de 

cognição em Artes Visuais” (p.95), denotando que as Artes visuais estão relacionadas tanto à 
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emoção quanto a inteligência. Quer dizer, nesse documento oficial as Artes visuais são 

reconhecidas enquanto linguagem própria, embora de forma superficial.  

O ponto falho desse instrumento é apontado num artigo de Barbosa (2003): 

Quando em 1997, o Governo Federal, por pressões externas, estabeleceu os 
Parâmetros Curriculares Nacionais a Proposta Triangular foi a agenda 
escondida da área de Arte. Nesses Parâmetros foi desconsiderado todo o 
trabalho de revolução curricular que Paulo Freire desenvolveu quando 
Secretário Municipal de Educação (89/90) com vasta equipe de consultores e 
avaliação permanente. Os PCNs brasileiros dirigidos por um educador 
espanhol, des-historicizam nossa experiência educacional para se 
apresentarem como novidade e receita para a salvação da Educação Nacional. 
A nomenclatura dos componentes da Aprendizagem Triangular designados 
como: Fazer Arte (ou Produção), Leitura da Obra de Arte e Contextualização, 
foi trocada para Produção, Apreciação e Reflexão (da 1a a 4a séries) ou 
Produção, Apreciação e Contextualização (5a a 8a séries).  

Esse depoimento bem reflete alguns momentos da Educação brasileira, onde correntes 

conservadoras a manipulavam ao seu bel prazer. 

Tais idéias, no entanto, parecem estar longe ainda da prática de sala de aula porque, 

segundo adverte Barbosa (Id., p.14, 15, grifo nosso): 

No Brasil, como vemos, nem a mera obrigatoriedade nem o reconhecimento 
da necessidade são suficientes para garantir a existência da Arte no currículo. 
Leis tão pouco garantem um ensino/aprendizagem que torne os estudantes 
aptos para entender a Arte ou a imagem na condição pós-moderna 
contemporânea. [...] Em minha experiência, tenho visto que as Artes visuais 
ainda estão sendo ensinadas como desenho geométrico, segundo a tradição 
positivista, ou continuam a ser utilizadas principalmente nas datas 
comemorativas, na produção de presentes muitas vezes estereotipados para o 
dia das mães ou dos pais. [...]  

Ficamos sempre na dúvida se essa contradição entre o que é oficialmente determinado 

e o que oficiosamente é cumprido não se ampara na variável do ‘recuo’ piagetiano. Barbosa 

(Op. cit. p. 16) também avalia os chamados “Parâmetros em Ação” e aponta na determinação 

das imagens previstas neste documento uma grave contradição interna: “[...] recomendam a 

pluralidade, mas são um instrumento de homogeneização”. 
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Terceiro: o REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL (1998), doravante denominado RECNEI. Este instrumento integra a série dos 

PCN´s (1997) e, ao mesmo tempo, procura atender as exigências da Nova LDB. O RECNEI 

consta de três volumes intitulados como: Introdução, Formação Pessoal e Social e 

Conhecimento de Mundo. dentre os quais me limito a apresentar o que se refere às Artes 

visuais.  

No primeiro volume, a relação entre a concepção de Arte e do sujeito epistemológico 

que se pretende construir através do ensino de Arte, parece estar implícita entre os objetivos 

referentes aos eixos de trabalho, a exemplo deste: 

[...] explicitar as complexas questões que envolvem o desenvolvimento de 
capacidades de natureza global e afetiva das crianças, seus esquemas 
simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a relação 
consigo mesmas.(BRASIL, 1998, p.46, grifo nosso) 

A linguagem visual é uma capacidade de natureza global e afetiva da criança. Global 

porque sua prática mobiliza a totalidade do sujeito, inclusive sua afetividade. Por exemplo: 

sentir, perceber, fazer, lembrar, comparar, imaginar, criar. A Arte, em particular o desenho, 

mobiliza a conexão de todos esses aspectos quando a criança explora essa forma de 

linguagem. Isto porque o desenho é uma atividade de natureza complexa, conforme vários 

autores (DERDYK, 1994, p. 33, 121; DONDIS, 1997, p. 27; OSTROWER, 1991, p. 22). 

Além disso, o desenho, seja como ideograma ou símbolo, também se insere no contexto de 

um sistema universal, segundo confirmado por outros autores (CAGLIARI, 1996, p. 115; 

WILSON apud BARBOSA, 2005, p. 60). E essa universalidade se aplica aos demais gêneros 

das Artes visuais, ou seja, a pintura, a fotografia, entre outros.  

No segundo volume - Formação Pessoal e Social – que se refere à construção da 

‘Identidade e Autonomia das crianças’, são previstas atividades permanentes, dentre as quais 

“cantos para desenhar” (BRASIL, 1998, p.62).  
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No terceiro volume - Conhecimento de Mundo – as Artes Visuais aparecem entre os 

seis eixos de trabalho, que servem como norteadores da construção das diferentes linguagens 

da Educação Infantil. Consideramos importante observar que neste documento as Artes 

visuais são nomeadas como linguagem, conforme é destacado no seguinte trecho: 

As Artes Visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil (...) as Artes 
Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão e 
comunicação humanas, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da 
educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente. 
(BRASIL, 1998, vol-3, p.85). 

 

Afora esse reconhecimento que, de modo particular consideramos uma forma de 

legitimação, encontramos ainda no mesmo uma referência explicita sobre a primeira etapa do 

percurso gráfico da criança, quando diz: “Rabisca e desenha no chão, na areia e nos muros, 

utilizando materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar objetos e até 

mesmo o próprio corpo”. (Id., p.85, grifo nosso). Quer dizer, vemos aqui um reconhecimento 

claro e objetivo de que a criança utiliza vários outros instrumentos e superfícies não 

convencionais, além do lápis e do papel. Isto confirma o que já vimos em nosso quadro 

teórico, reforçando inclusive a ancestralidade dessa prática. 

Quarto: o PARECER CNE/CP Nº 5/2005, do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 

Conselho Nacional de Educação e Conselho de Pedagogia, aprovado em 13/12/2005, através 

das relatoras: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro e Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, onde 

se aborda a questão das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Segundo o referido documento, fica estabelecido que o perfil do graduado em Pedagogia 

deverá contemplar consistente formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, 

que se articulam ao longo do curso.  
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Sendo assim, o campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser composto 

pelas seguintes dimensões: 

[...] aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, 
particularmente de crianças; (BRASIL, 2005, p.9, grifo nosso) 

Portanto, não resta dúvidas que o citado PARECER CNE/CP Nº 5/2005, de 

13/12/2005, regula definitivamente o que já havia sido determinado pela LEI nº 9.394/96, de 

20.12.96 – NOVA LDB; e orientado pelos instrumentos norteadores, ou seja, os PCN´s 

(1997) e o RECNEI (1988). 

É bem verdade, como já afirmado por Barbosa em diversas ocasiões, que as propostas 

pedagógicas em Arte implementadas após a redemocratização do nosso país não ocorreram ao 

acaso. Tais conquistas resultaram do engajamento e da mobilização de Arte-educadores que, 

por meio de formas de participação mais expressivas, reivindicaram o compromisso do Estado 

no processo de implantação do ensino de Arte. Porém, em que pese os equívocos e 

contradições que aqui e ali são apontados na elaboração ou na implementação da Lei nº 

5692/96, ou seja, a Nova LDB (1996), dos PCN’s (1997) e do RECNEI (1998), não se pode 

perder de vista que esses instrumentos dão sustentação legal a Arte-Educação brasileira. Tal 

importância se justifica porque, inclusive, têm caráter determinativo, regulatório e norteador. 

Além disso e como complementando final, o PARECER CNE/CP Nº 5/2005, de 13/12/2005, 

determinado pelo próprio Ministério da Educação e pelos Conselho Nacional de Educação e 

Conselho de Pedagogia, não deixam nenhuma dúvida de que a partir dessa data os conteúdos 

em ARTES passaram a integrar, como disciplina regular, as matrizes curriculares dos cursos 

de pedagogia. Só resta saber onde estão os Conselhos Fiscais e as Associações de classe, pois, 

certamente, não poderemos ser um país desenvolvido formando sujeitos pela metade. As 

gerações de Emilios se sucedem e, cada vez mais cedo, estão nos dizendo: “Eu não sei 
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desenhar”. Mas, considerando que toda criança desenha, como já foi visto, será que essa frase 

não seria um pedido de socorro? Talvez, quando ela assim afirma está querendo dizer, na 

verdade “Eu deixei de desenhar”.   

 

2.3  – Pesquisas acadêmicas 

As categorias adotadas aqui tomam como base o trabalho de Thomas & Silk (1990), 

como citado em Coutinho, S. G. e Miranda, E. R. (2005), isto é, as vertentes de pesquisas 

sobre o desenho infantil, que nos referimos anteriormente, com exceção da abordagem 

desenvolvimentista, apresentamos alguns trabalhos produzidos recentemente em nosso país, 

em três conhecidas formas de abordagem. 

2.3.1 – Abordagem clinico-projetiva 

Esta abordagem tenta diagnosticar a capacidade mental da criança através do desenho. 

Os testes são conduzidos principalmente em ambiente clínicos e objetivam revelar não só o 

estado da mente da criança, como explorar ou diagnosticar desajustes psicológicos. Em outras 

palavras, para diagnosticar a capacidade mental das crianças, perceber aspectos da 

personalidade ou desajustes. Goodnough foi a maior expoente, pois criou o teste DAM – 

Draw-a-man, que se tornou comum entre os psicólogos dos anos trinta, em escolas e clínicas. 

Nesta categoria, listamos as seguintes pesquisas: 

1) Na tese “Avaliação de Problemas de Aprendizagem e Rendimento Escolar pelo 

Desenho Infantil”, de Gisele Rossi (2003), pesquisou na área de psicologia da PUC-

CAMPINAS a importância do desenho infantil como instrumento para a identificação de 

problemas de aprendizagem. Neste sentido, buscou verificar a influência de sexo e idade na 
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avaliação de problemas de aprendizagem, assim como verificar a relação entre rendimento 

escolar e aspectos cognitivos, desenvolvimentais, emocionais e problemas de aprendizagem 

por meio do Desenho da Figura Humana e Cinético da Escola. Foram participantes dessa 

pesquisa 244 crianças de uma escola pública de Campinas, com idades entre 7 e 13 anos (122 

F, 122 M), estudantes de 1a. a 4a. séries do Ensino Fundamental. O instrumento escolhido 

para esta análise foi o DFH, avaliado pelos sistemas de correção cognitiva de Wechsler 

(2003), sistemas emocional e desenvolvimental de Koppitz (1968) e o desenho cinético da 

escola, de Knoff e Prout (1985). Os testes foram aplicados em grupo e os resultados estudados 

pela Análise de Variância e a Correlação de Pearson e Test t de Student. Os resultados 

indicaram que existe influência de sexo em problemas afetivos, cognitivos e sociais e de idade 

nos dois últimos. Os três tipos de problemas estão significativamente relacionados com a 

média escolar. Quanto aos sistemas utilizados, o DFH de Wechsler e Koppitz 

desenvolvimental podem discriminar crianças com e sem problemas de aprendizagem e estão 

relacionados também ao rendimento escolar, assim como ao sistema emocional. Concluiu-se 

que o desenho infantil traz importantes informações na identificação de problemas de 

aprendizagem em diferentes áreas. 

2) Na dissertação: “A brincadeira simbólica e o desenho da criança portadora de 

síndrome de down”, Denise Milani (2001), pesquisou na área de psicologia da saúde da 

Universidade Metodista de São Paulo o padrão predominante de uma criança com síndrome 

de Down no que concerne a brincar, a partir de uma leitura piagetiana e desenhar segundo 

Lowenfeld & Brittain. Verifica, também, a possibilidade de utilizar a técnica IBD - Interação 

Brinquedo Desenho, com crianças portadoras da síndrome de Down, além de levantar 

indicadores para um futuro exame psicológico e neuropsicológico. Os sujeitos da pesquisa 

foram quatro crianças portadoras da Síndrome de Down e quatro não portadoras. Os 

resultados apresentaram evidências de que o padrão das crianças de quatro anos com 
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Síndrome de Down é a brincadeira simbólica semelhante à das crianças não portadoras na 

faixa etária de dois anos e seis meses a três anos. Seus desenhos são classificados como 

garatujas ordenadas, próprias das crianças com dois anos. Já as crianças com sete anos 

apresentam a brincadeira simbólica semelhante à da criança de três anos a três anos e meio. E 

os desenhos se mostraram em fase de transição entre a garatuja e o desenho representativo. 

Verifica-se, também, que o IBD é uma técnica viável às crianças com Síndrome de Down, 

além de ser possível levantar, através dessas observações, indicadores para um futuro exame 

neurológico evolutivo e uma avaliação neuropsicológica. 

2.3.2 – Abordagem Artística 

A abordagem artística está relacionada com a expressão individual artística, sendo 

essencial para um desenvolvimento emocional e pessoal. Prima pelo desenho livre como 

expressão interior, estimulando o desenvolvimento das atividades representacionais na escola. 

Arnheim (1954, 1984) apresentou o trabalho de perspectiva mais ampla, havendo relacionado 

à Arte com a percepção visual. Nesta categoria, listamos estes trabalhos: 

3) Na tese: “Avaliação escolar do desenho infantil: uma proposta de critérios para 

análise”, Mônica Cintrão França Ribeiro (2003) pesquisou na área de psicologia escolar e do 

desenvolvimento humano da USP, o ponto de vista dos professores sobre o desenho da 

criança. A partir do pressuposto que o desenho - enquanto representação gráfica – é uma das 

formas essenciais ao pensamento do ser humano e – enquanto recurso pedagógico – é 

amplamente utilizado em sala de aula, embora os professores não se sintam preparados para o 

seu uso, o autor elaborou um instrumento composto por indicadores das fases do desenho 

segundo Luquet (1927-1969), Bemson (1957-1962), Lowenfeld (1947-1977) Kellog (1969) e 

Iavelberg (1993-2003). Tal instrumento foi aplicado junto a um questionário para avaliação 

do desenho infantil em 8 oficinas com 220 professores do ensino básico. Os resultados 
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apontaram que, de fato, os professores tem uma concepção espontaneísta do desenho infantil e 

as propostas pedagógicas nessa área visam ao treino de habilidades motoras em exercícios de 

cópia e pintura em ilustrações, ora são livres sem qualquer intervenção do professor.  

4) Na dissertação: “Práticas pedagógicas na educação infantil e a visualidade 

contemporânea”, Sara Joana Anghinoni (2003), do CE-Universidade de Passo Fundo, 

investiga as possibilidades e os limites dos professores titulares e dos alunos do curso Normal 

nas práticas pedagógicas em Artes visuais na educação infantil, analisando a organização e a 

dinâmica dos conhecimentos e recursos utilizados, considerando o acesso à tecnologia e a 

condição de não especialistas nesta área. Os resultados sugerem a necessidade de uma ação 

articulada entre as instituições formadoras e a educação infantil no decorrer do curso, não 

somente no estágio final, além de uma formação continuada desses profissionais, 

ressignificando o processo de ensinar e aprender, revendo conceitos de ensino da Arte, 

educação estética e de alfabetização visual. 

5) Na dissertação: “A Presença da Arte na Educação Infantil: olhares e intenções”, 

Gilvânia Maurício Dias de Pontes (2001) pesquisou no CE-UFRN os diferentes significados e 

intenções que foram atribuídos as linguagens presentes no cotidiano da Educação Infantil. 

Embora a oralidade e a escrita tenham recebido maiores atenções por parte dos teóricos que 

tratam de Educação Infantil e também por parte dos professores, as linguagens artísticas 

sempre estiveram presentes no trabalho com crianças. Este trabalho faz um resgate das 

intenções que orientam as ações dos professores, ao proporem atividades com linguagens 

artísticas na escola e identifica os significados dessas ações em relação à estrutura da área de 

Arte, às demandas do trabalho com crianças de 2 a 7 anos e à dinâmica pedagógica da escola. 

A investigação ocorreu no Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Natal - Brasil). Através do levantamento de situações da presença da Arte, 
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nos relatos escritos das professoras do NEI, foi possível identificar que elas, conscientemente 

ou não, têm mediado situações de contato com as linguagens artísticas usando cinco tipos de 

intenções: Arte para desenvolver habilidades, Arte como recurso ao trabalho com outras 

áreas, Arte como expressão, Arte como acesso a padrões estéticos e Arte como conhecimento. 

A partir dessas dimensões, identificamos duas grandes entradas para a Arte na Educação 

Infantil. Esta pode aparecer como linguagem essencial à comunicação e expressão infantil e 

como um repertório de conhecimentos construídos culturalmente e ao qual a criança pode ter 

acesso através das ações dos professores. 

2.3.3 – Abordagem processual 

A abordagem processual considera que, quando a criança desenha, os procedimentos e 

as decisões que adota podem afetar o resultado final do seu trabalho, ou seja, focaliza o 

processo. Freeman (1977) e Goodnow (1977) são seus pioneiros. Nessa categoria, listamos as 

seguintes pesquisas: 

6) No artigo: “Nem tudo que tem teclas é computador: uma análise do processo de 

desenho de professoras primárias” (FORMIGA, B.G; COUTINHO, S.G, 2004), aborda a 

dificuldade e a reação negativa de um grupo de professoras para com o desenho. Realizada 

em quatro escolas de Educação Infantil, em Recife-PE, os resultados apontaram em algumas 

professoras uma postura de aversão, pois se consideravam inaptas para desenvolver um 

desenho satisfatório, mesmo sabendo ser de extrema importância para o seu trabalho. 

Verificou-se em suas práticas que o desenho é abordado quando as crianças terminam as 

atividades acadêmicas e ainda possuem tempo livre ou quando está próximo de alguma 

festividade e elas querem presentear através de suas “Artes”. Subjacente a essas posturas e 

práticas, revelou-se a existência de dois fatores a serem considerados: um, sendo a crença em 

que saber desenhar é um dom; outro, que o desenho satisfatório é aquele que mais se 
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aproxima do real. Dado a relevância do problema, considerou-se importante transcrever as 

conclusões deste trabalho: 

• [...] adultos não estão preparados para o desenho pois tiveram uma 
educação onde este era ausente ou escasso e irregular. Devido a essa falta 
de preparação, os adultos desenvolvem sua capacidade intelectiva, mas 
permanecem desenhando como crianças na fase adulta. (FORMIGA-
COUTINHO, 2004, p.80, grifo nosso); 

 
• [...] não existe uma familiaridade dos professores e alunos com o ensino 

da Arte e do desenho, assim como não existe uma consciência de sua 
importância e de como este deveria estar inserido no contexto e currículo 
escolar”. (Id., grifo nosso); 

 
• As reformas curriculares do MEC não foram profundas suficientes para 

mudar na base o descaso em relação à Arte-educação e ao desenho nas 
escolas, além da formação dos professores”. (Ibid., grifo nosso); 

 
• A grande afirmação deste trabalho é que as professoras desenham num 

mesmo patamar que seus alunos e que isso deve mudar. Esta mudança de 
postura ocorre em vários níveis e, dificilmente, em curto prazo. O 
primeiro passo é a conscientização que o desenho é uma linguagem 
gráfica tão importante quanto a escrita e um instrumento valioso em todas 
as áreas da vida dos indivíduos”. (Ibid., grifo nosso); 

 

Portanto, ao nosso ver, os resultados dessa pesquisa demonstra na ponta do sistema, 

isto é, na sala de aula, as consequências da ausência da Arte na instância formativa superior 

ou normal superior. Quer dizer, ao longo do tempo, tem-se permitido uma formação 

incompleta do pedagogo.  

7) No artigo: “O desenho de observação: um estudo comparativo entre Inglaterra e 

Brasil” (COUTINHO, S.G et al), aborda o processo de desenho infantil, particularmente 

aquele relacionado com o desenho de observação da escola. As investigações foram 

conduzidas na Redland’s Primary School em Reading, Inglaterra e em quatro escolas de 

contextos sócio-educacionais distintos no Recife, Brasil. A faixa etária estudada refere-se ao 

estágio do desenho identificado por Luquet ([1927]1969) como o do realismo intelectual, 

onde a criança desenha o que sabe e não o que vê. Segundo as autoras dessa pesquisa, tal 

axioma é atribuído a Luquet por diversos autores: Harris (1963), Mèredieu ([1974]1979), 
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Selfe (1983), Cox (1986, 1992), só para citar alguns. No entanto, Arnheim ([1954]1984) 

explica que isso não é verdadeiro, que as crianças desenham a generalidade de uma forma não 

projetiva porque elas desenham o que vê, e vêm mais do que desenham. Esta investigação 

comprova que existem aspectos comuns no processo de desenho de observação através do uso 

de componentes gráficos de crianças de 5 a 8 anos. Desta maneira este trabalho contribui para 

confirmar alguns pressupostos teóricos relativos ao processo de desenho, entre outros que: as 

crianças de 5 e 8 anos estão aptas a desenhar através da observação; e que as crianças 

desenham não só aquilo que sabem mais também o que vêem. 

Como demonstrado acima, os resultados dessa pesquisa reforçam a tese de Arnheim, 

portanto, contribui para superar o paradigma de Luquet. Entretanto, note-se que subjacente a 

essa discussão se encontra as duas concepções do desenho que apresentamos em nosso 

quadro, isto é, a visão arcaica do Realismo visual e a visão progressista da Linguagem visual.  

8) No artigo: “Estrela do céu e estrela do mar: um experimento com desenho de 

memória e com estimulação da imagem mental” (COUTINHO, S.G; MIRANDA, E.R, 

2005), sob os mesmos termos mas com maior aprofundamento, dá continuidade a anterior. 

Portanto, na conclusão, comprova-se os dados anteriores. Entretanto, considera-se importante 

trazer à tona apenas um trecho dos resultados, onde as autoras comentam algumas questões 

importantes relativas à prática do desenho na escola: 

Para saber desenhar é necessário aprender a desenhar. Isto, porém é pouco: 
esta pratica deve ser normalizada, ou seja conduzida segundo um método 
determinado. Trata-se de uma estratégia que implica numa definição racional 
dos objetivos, das finalidades e dos meios utilizados para alcançar os 
objetivos, a concepção das técnicas e a clareza para os participantes. Na escola 
o que acontece é que ao tentar desenhar a imagem do objeto que a comunidade 
local elegeu como o correto, a criança tenta desesperadamente alcançar aquele 
nível. Isto resulta numa inibição da prática do desenho, como menciona 
Freinet ([1969]1977) ‘É desenhando que se aprende a desenhar.’ (Op. cit., 
grifo nosso) 
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9) No artigo: “Considerações metodológicas sobre o estudo do desenho no ambiente 

educacional” (COUTINHO, S.G; MIRANDA, E.R, 2005) contrapõe os pressupostos de 

Luquet anteriormente mencionado com as discussões sobre o desenho de memória e de 

estimulação da imagem mental proposto por Darras (1996). Esta investigação etnográfica foi 

realizada numa escola de educação infantil, localizada no bairro da várzea, em Recife-PE. Nas 

conclusões, este estudo demonstra que existem diferenças entre o desenho de memória e os 

desenhos com estimulação mental. Ou seja, os desenhos de memória tem menor 

complexidade e incidência de uso de subcomponentes e não-componentes, enquanto os 

desenhos com estimulação da imagem mental se apresentam com maior riqueza de detalhes e 

também com maior uso dos subcomponentes e não-componentes. Em ambos casos, ficou 

demonstrado que existem similaridade nos processos do uso (estudo da freqüência) e na 

ordem (estudo da seqüência) dos componentes gráficos. Porém, as semelhanças diminuem 

quando se compara os desenhos da primeira fase (desenho de memória) com os da segunda 

fase (desenho com estimulação mental). Quer dizer, trazendo esses dados para o contexto de 

nossa discussão, significa dizer o percurso do desenho da criança pode e deve ser estimulado 

pelo professor. E que, entre outros, o estimulo mental é um fator importante para dar 

qualidade ao interesse da criança na exploração dessa forma de linguagem. 

10) Na tese: “Desenho e Construção de Conhecimento na Criança”, Analice Dutra 

Pillar (1994), pesquisou na área de Artes da ECA-USP o desenvolvimento do desenho do 

ponto de vista da criança. Seu objetivo foi compreender o que a criança pensa sobre o 

processo de desenho, ou seja, suas concepções, a fim de comprovar concepções teóricas 

segundo as quais a criança reconstrói o objeto do conhecimento quando dele se apropria, bem 

como confirmar constatações feitas em pesquisa anteriores. Os sujeitos dessa pesquisa 

longitudinal, durante o período de três anos, foram seis crianças pré-escolares de 2 a 4 anos. 

Utilizando o mesmo método clinico adotado por Piaget em suas pesquisas, seus resultados 
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permitem concluir que as crianças concebem o desenho como objeto onde estão relacionados 

a ação e o pensamento. 

Vemos, portanto, que o desenho da criança continua sendo objeto de interesse das 

mais diversas áreas do conhecimento, sobretudo as áreas relacionadas à percepção e a 

cognição, conforme demonstrado. Inclusive, das 10 (dez) pesquisas selecionadas e mais 

recentes sobre o desenho infantil, temos 3 (três) na área da psicologia - sendo 1 (uma) em 

psicologia da saúde e 2 (duas) em psicologia educacional; e 7 (sete) na área da educação - 

sendo 1 (uma) em Artes, 2 (duas) em educação e 4 (quatro) em design. Portanto, isto 

demonstra o crescente interesse e a necessidade de áreas afins que, de um modo ou de outro, 

voltam sua atenção para discutir essa forma de representação particular da criança.  

Não podemos esquecer que “Arte é conhecimento” (OTT, 1988 apud BARBOSA, 

2005, p.113) e “[...] não simplesmente um fornecedor de materiais e um apoio emocional”. 

(EISNER, 1988 apud, id., p.80). Além disso, como afirma Lanier (1984 apud ibid., p.51) “a 

experiência estética da criança é anterior e extra escola, uma vez que ela convive com as 

imagens da TV ou dos quadrinhos”, por exemplo. Ou seja, vivemos em mundo dominado 

pelas imagens e, portanto, somos constantemente influenciados por elas. Então, caberia a 

instância formativa preparar o sujeito de modo integral, seja para que desenvolva plenamente 

suas potencialidades, seja para que se torne efetivamente um produtor, leitor e consumidor 

crítico da realidade.  

É preciso chamar atenção sobre este fato: na Modernidade, a preocupação era com a 

alfabetização verbal. Na Pós-Modernidade há uma mudança neste paradigma, a preocupação 

passa a ser com o alfabetismo visual.(DONDIS, 1973). Evidentemente, isto não significa 

dizer que uma forma de comunicação substitui a outra. Pelo contrário, a partir de agora, essas 

formas de linguagem podem ser consideradas necessidades básicas na formação das pessoas. 
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Como afirma Wilson&Wilson (1982, apud ibid., p. 74): “Aprender a formar e usar signos 

visuais pode ser considerado coisa análoga ao ato de aprender a formar e usar palavras”. 

Portanto, em se tratando do ensino da Arte na Educação Infantil, não basta se adequar à lei de 

qualquer modo, é preciso repensar tanto os currículos da instância formativa quanto a 

competência de seus executores.  
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3 – MÉTODO DE PESQUISA 
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3.1 – Caracterização do modelo 

Para empreender a busca, análise e reflexão do objeto estudado, adotou-se o método 

de pesquisa ou abordagem do tipo descritiva qualitativa. Em função da complexidade do 

objeto pesquisado justifica-se o emprego dessa modalidade, uma vez que a mesma permite 

uma visão holística, aspecto aqui considerado como essencial ao entendimento do problema. 

Além disso, tal perspectiva imprime ao processo investigativo um caráter dialético de mão 

dupla. Ou seja, a partir do isolamento de um dado problema real, nesse caso o desenho 

infantil, partiu-se em busca do seu contexto epistemológico. Em seguida, após circunscrevê-lo 

numa rede de complexidade – sem abrir mão de um olhar crítico – retomou-se o percurso de 

volta para estabelecer uma interlocução com a realidade. Para dar maior credibilidade e 

validade aos resultados da pesquisa, tenta-se no final realizar uma triangulação entre os dados 

quantitativos e qualitativos. Essa forma de abordagem apóia-se em dois autores, primeiro 

Duffy (1987, apud OLIVEIRA, 2005, p. 44, grifo do autor), que afirma: “[...] fazer pesquisa 

não é acumular dados e quantificá-los, mas analisar causas e efeitos, contextualizando-os no 

tempo e no espaço, dentro de uma concepção sistêmica’; segundo Milles (1979, apud Id., p. 

590), que faz uma afirmação contundente quanto à análise conjunta de dados quantitativos e 

qualitativos: “Esses dados são considerados mais ricos, completos, globais e reais”. 
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O esquema metodológico apresentado a seguir, baseado no modelo de Coutinho; 

Miranda  (2005), tenta possibilitar ao leitor uma visão geral do projeto de pesquisa. 

 

 

 

Quadro 4: Esquema metodológico 
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3.2 – Objetivos e Objeto de Análise 

3.2.1 – Objetivo Geral 

 Investigar o status do desenho infantil nos cursos de formação de 

professores em nível de Magistério / Ensino Médio e Pedagogia / Ensino 

Superior, localizados na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. 

3.2.2 – Objetivos Específicos 

 Identificar as concepções de desenho infantil existente nesses cursos e 

situá-las em relação às tendências conceituais em Arte-educação; 

 Verificar a legislação existente sobre a regulamentação da disciplina Arte 

em nível de Magistério / Ensino Médio e Pedagogia / Ensino Superior e a 

relação desta com a grade curricular dos referidos cursos; 

 Investigar, em conformidade com os instrumentos norteadores oficiais 

existentes, que noções básicas sobre desenho infantil constam no programa 

didático-pedagógico da disciplina Educação Pré-escolar ou equivalente, 

nessa instância formativa; 

 Estabelecer um comparativo entre professores e formandos em relação ao 

domínio dos conteúdos básicos do desenho infantil. 

3.2.3 – Sujeitos 

 Professor participante: mestre do lócus formativo 

 Formando participante: aprendiz do lócus formativo 
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De início, o autor foi orientado realizar o trabalho de pesquisa em 4 (quatro) cursos. 

Mas, preocupado em tornar a coleta significativa, dispôs-se a trabalhar com 8 (oito) 

instituições. Entretanto, no decorrer do trabalho, alguns obstáculos contribuíram para reduzir 

o quantitativo almejado. 

3.3 – Instrumentos utilizados 

Para realizar a pesquisa foram adotados os instrumentos abaixo, que constituíram as 

principais fontes de dados: 

 Equipamento: gravador Panasonic, mini cassette recorder RQ-L31. Antes de 

realizar a coleta, o mesmo foi devidamente testado.  

 Documentos: se refere à cópia de documentos obtido dos cursos, tipo matriz 

curricular, ementas, etc.; 

 Entrevista semi-estruturada (ANEXO A): instrumento utilizado com os 

professores; 

 Questionário semi-aberto (ANEXO B): instrumento utilizado com os formandos.  

O roteiro desses últimos instrumentos foi dividido em duas partes, uma contemplando 

os dados pessoais e outra as perguntas propriamente ditas. Em relação aos dados pessoais do 

professor, procurou-se obter informações sobre a formação, idade e tempo de experiência. No 

caso das perguntas, foram elaboradas sete questões semi-estruturadas e três questões 

simuladas, isto é, contendo situações-problema. Em relação ao questionário semi-aberto 

aplicado com os formandos, sua elaboração seguiu o mesmo esquema do instrumento 

anterior, exceto nos itens relativos aos dados pessoais, que buscou informações básicas sobre 

o curso em andamento.  
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Para se ter maior clareza da relação existente entre os instrumentos “E” (entrevistas) e 

“Q” (questionários), expõe-se abaixo um quadro demonstrativo com as primeiras 7 (sete) 

questões e, em seguida, suas justificativas.  

INSTRUMENTO “E” 
(Entrevista semi-estruturada) 

INSTRUMENTO “Q” 
(Questionário semi-aberto) 

E1. A disciplina que você trabalha tem alguma relação 
com o ensino de Arte? 

Q1. Seu curso de graduação tem alguma 
       relação com ensino de Arte? Explique. 

E2. Como você define “Arte infantil”? Q2. Que conceitos vocês estudaram sobre 
           “Arte infantil”? 

E3. O que você considera mais importante 
 no trabalho de Arte com crianças? 

Q3. O que, na sua opinião, deve ser destacado 
           no trabalho de Arte com crianças? 

E4. Na sua opinião, o que explica a garatuja das 
crianças? 

Q4. Explique, em suas palavras, a origem do 
      desenho infantil? 

E5. Fale sobre as etapas do grafismo infantil 
 

Q5. Você conhece as etapas da expressão 
      gráfica? Descreva-as. 

E6. Que métodos podem apoiar o desenho da criança? Q6. Que métodos você empregaria para 
       auxiliar o desenho da criança?  

E7. Que instrumentos legais regulam 
o ensino de Arte para crianças? 

Q7. A componente Arte nesta disciplina se 
      apóia em leis ou documentos oficiais? 

          Você sabe quais são? 

Quadro 5: Enunciados dos instrumentos  

Note-se que as questões como formuladas em ambos instrumentos são praticamente 

semelhantes, a não ser a forma dos enunciados. Essa estratégia pretendeu observar como se 

constrói as concepções sobre o desenho infantil no espaço formativo. Nesse caso, pressupõe-

se que as teorias se encontram subjacentes às práticas e que o espaço formativo é uma 

instância privilegiada na formação dos professores. Sendo assim, infere-se que os saberes 

disseminados a partir desse lócus, intermediado pelo professor-mestre, reflete sua influência 

sobre o formando-aprendiz. Dentro desse contexto, buscou-se entender as concepções 

existentes sobre o desenho infantil, foco deste trabalho.  

Antes de aplicar esses instrumentos, os contatos telefônicos assim como a obtenção da 

grade curricular pela Internet, na maioria dos casos, permitiram saber previamente da 

existência ou não de alguma disciplina relacionada ao ensino de Arte em cada curso.  
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O objetivo da primeira questão é identificar como a Arte é vista por esses cursos; a 

segunda questão quer identificar os conceitos de Arte infantil para, na análise dos resultados, 

relacioná-los com as principais tendências históricas de ensino da Arte; a terceira questão 

pretende verificar que posição ocupa o desenho no contexto geral do trabalho de Arte com 

crianças; na quarta questão verifica-se o nível teórico existente sobre as noções básicas do 

grafismo infantil. Neste caso, houve uma pequena inversão: utilizou-se o termo garatuja na 

entrevista e a expressão origem do desenho infantil no questionário. Adotou-se essa estratégia 

com a intenção de provocar ambos sujeitos, já que os termos empregados fazem parte do 

mesmo contexto; a quinta questão pretendeu verificar, de modo mais específico, que 

importância pedagógica é dada as etapas da expressão gráfica infantil. Tal ênfase se justifica 

seja porque o (re)conhecimento dessas características é destacado pela psicologia, seja porque 

essa fundamentação básica é considerada indispensável ao ensino de Arte para crianças; na 

sexta questão, o problema do método é tratado de modo superficial uma vez que, à rigor, sua 

análise demandaria outros estudos e poderia, talvez, incorrer no risco de desviar o foco 

principal deste trabalho; a sétima questão verifica a relação dos mencionados cursos com os 

quatro instrumentos oficiais disponíveis que, como já foi dito, determinam, regulam e 

norteiam o ensino de Arte para crianças em nosso país.  

Na seqüência, será apresentado um quadro demonstrativo da segunda parte do 

conteúdo dos citados instrumentos, isto é, das três últimas questões aplicadas para ambos 

sujeitos, na forma de situação simulada. A estratégia da simulação a ser apresentada tem um 

triplo sentido. Em primeiro lugar, a mesma permite quebrar a rigidez do modelo tradicional 

tipo pergunta-resposta objetiva; em segundo lugar, supõe-se que ao envolver o participante na 

situação imaginária, este será capaz de acessar a carga de conhecimentos teórico-práticos 

resultantes de suas experiências; em terceiro lugar, mesmo sendo um faz-de-contas, as 

questões postas envolvem situações que comumente ocorrem na prática escolar. Espera-se, 
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portanto, que através dessa estratégia seja possível compreender que conceitos justificam as 

reações didático-pedagógicas de professores e alunos frente à complexidade do grafismo 

infantil. Assim, essa forma primeira de linguagem gráfica da criança é apresentada em 

situações comuns ao cotidiano da Educação Infantil. E para se aproximar dessa realidade, 

inclusive, empregam-se termos e expressões de uso comum aos sujeitos, tais como: rabiscar, 

cópia e não sei desenhar, que servem como entrada para o levantamento de dados que possam 

subsidiar as subseqüentes análises. Acrescenta-se apenas que será necessário realizar uma 

rápida contextualização de cada uma das situações propostas. Isto se torna necessário para que 

o leitor possa compreender de modo mais preciso o desenvolvimento do trabalho. 

 

SIMULAÇÃO 

Uma professora se encontra numa turma na faixa-etária entre 4-5 anos e se propõe a ler uma 
história infantil. Informa aos alunos que, depois da leitura, cada um poderá se expressar 
individualmente sobre a mesma, inclusive desenhar. Na sua opinião, caso ocorresse às 
situações abaixo descritas, o que poderia justificar a atitude de cada aluno e que atitude 
pedagógica você tomaria? 

 
Situação 1 

O aluno X fica concentrado em sua mesa e começa a rabiscar. Mal a professora conclui a 
leitura, o mesmo corre em sua direção e mostra uma folha contendo um amontoado de riscos 
em várias direções, onde não se vê nenhuma figura, mas ele diz eufórico: “ - Desenhei a 
história, Tia!”. 

 
Situação 2 

 
 

O aluno Y, pelo contrário, é muito inquieto. Enquanto desenha, ora sorri, ora fala sozinho. 
Às vezes se levanta, dança e se movimenta pela sala, mas depois retorna a sua mesa. Neste 
momento, alguém diz: “Tia, ele tá copiando o meu desenho!”. 

 
Situação 3 

 

Passado quase dez minutos após o final da história, o aluno Z se aproxima da professora com 
uma folha em branco e diz: “Tia, eu não sei desenhar...faz aqui pra mim!!??”. 

Quadro 6: Situações simuladas 

Na situação 1, referente ao aluno X, objetiva-se verificar em primeiro plano qual é a 

reação pedagógica dos participantes frente à manifestação da garatuja. Por exemplo, segundo 

o quadro adotado, a garatuja se relaciona com as pulsões, o lúdico, a fala egocêntrica, a 

construção do pensamento, fatores emocionais e sociais, além dos símbolos universais. 

Constitui a “pré-história do desenho” (MÈREDIEU, 2004, p.24).  
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Na situação 2, referente ao aluno Y, pretende-se verificar a reação à manifestação do 

lúdico e da cópia. Conforme o quadro teórico, o lúdico surgiu no início do século XIX com 

Froebel (1805), o criador do Jardim da Infância. Depois disso, vários autores do século XX 

têm alertado sobre a importância da relação do lúdico com o desenho infantil, a exemplo de 

Derdyk (1994, p.15, grifo nosso): 

A criança, ser global, mescla suas manifestações expressivas: canta ao 
desenhar, pinta o corpo ao representar, dança enquanto canta, desenha 
enquanto ouve histórias, representa enquanto fala. Para o educador da pré-
escola é essencial absorver a noção da possível inter-relação e 
interdependência de todas as instancias físicas, psíquicas, emocionais, 
culturais, biológicas, simbólicas, enfim, de tudo o que concorre para o pleno 
desenvolvimento da criança.  

Quanto à questão da cópia, esse problema remete primeiro as críticas de Dewey e 

depois as de Mèredieu, sobre o mito da pureza e/ou originalidade da criança, conceito bem 

típico da corrente romântico-idealista que embasa a Livre-expressão. Na verdade, a partir do 

momento que inicia o processo de socialização, a criança quer apreender e dar sentido ao 

mundo, daí surge o processo natural de imitação e expressão. Vygotsky aborda esse tema, 

conforme explicado por Ferreira (Op. cit., p.52, grifo do autor): 

Relações estabelecidas pela criança, através da fala, podem refletir-se nas 
figurações do desenho. Na relação com o ‘outro’, a criança aprende. O 
desenho do ‘outro’ pode impulsionar o seu desenho e, na inter-relação, a 
figuração pode transformar-se. A fala do ‘outro’, manifestada no processo de 
produção do desenho, também pode produzir elaborações no desenvolvimento 
gráfico da criança. Estimulada pela fala do ‘outro’, a criança pode imitar um 
esquema figurativo que, associado ao internalizado, pode transformar-se numa 
nova figuração [...]. 

De acordo com esse exemplo, a apropriação é vista como algo positivo, pois, em 

última análise, “apropriar é aprender” (Id., grifo nosso). 

A situação 3, referente ao aluno Z, pretende colocar a criatura frente ao seu criador. 

Ou seja, sendo a escola apontada como principal responsável pelo bloqueio do desenho 

infantil, conforme os autores citados no quadro, pretende-se confrontar essa hipótese de modo 
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dialético. Tal problema será examinado não só através das perguntas diretas e objetivas sobre 

as noções básicas do desenho infantil como, também, das atitudes e procedimentos adotados 

diante das situações simuladas. Desse modo, será levado em conta a relação teoria-prática 

pertinente ao contexto formativo. 

 

3.4 – Etapas metodológicas 

Antes de partir propriamente para a coleta, a orientadora elaborou uma carta de 

apresentação padronizada (ANEXO C), sendo esta um documento importante para estabelecer 

o primeiro contato pessoal com cada instituição. 

3.4.1 – Fase Exploratória 

No segundo semestre letivo de 2005, a realização de um trabalho para a disciplina 

Didática do Ensino Superior do PPGE, oportunizou realizar uma Pesquisa Exploratória sobre 

a Educação Pré-escolar. Isto permitiu, de início, observar uma aula dessa disciplina no curso 

de Pedagogia (7º período). Depois, durante uma semana, foi observada uma turma de crianças 

entre 4-5 anos de uma instituição pública de Educação Infantil localizada próximo da 

universidade. Além disso, foram entrevistadas ambas professoras e aplicado um questionário 

com os alunos-formandos da primeira. Tal experiência reforçou os ânimos para a realização 

desta pesquisa. Embora coletados de modo informal, os dados preliminares levantaram a 

suspeita do uso mecânico do desenho, seja na instância formativa ou no educandário de 

Educação Infantil.  
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O levantamento bibliográfico foi realizado através de consultas as bibliotecas do 

Campus, sobretudo a do CE-UFPE e a do CAC-UFPE; de empréstimos e aquisições de livros; 

além de pesquisas em ambiente virtual. 

 3.4.2 – Pesquisa de Campo 

Juntamente com o apoio da orientadora foram definidas as estratégias de trabalho, os 

instrumentos de pesquisa e as questões a serem formuladas para os professores e formandos. 

De modo paralelo, foram estabelecidos contato por telefone com os cursos selecionados. 

Organizou-se uma agenda de coletas para cada sujeito. Em seguida, ocorreu o contato pessoal. 

No caso dos docentes que se enquadraram dentro do perfil previamente estabelecido, estes 

foram apresentados pelas coordenações de cada curso. O mesmo ocorreu em relação aos 

discentes, sendo necessário verificar a questão da disponibilidade das turmas, dias e horários. 

Sobre esse aspecto, ficou bastante claro a importância do contato com as coordenações 

pedagógicas dos cursos, um uma vez que representam o elo de ligação necessário entre o 

pesquisador e a instituição.  

Infelizmente, no decorrer do trabalho, houve duas desistências. Um caso se refere a 

uma das tradicionais instituições de ensino superior do Recife. Após realizar vários contatos e 

visitas pessoais, inclusive cumprir todas as exigências burocráticas solicitadas, não foi dada 

nenhuma resposta. Em relação ao outro caso, foi dada autorização pela Diretora da escola. 

Então, devido às circunstâncias, realizou-se primeiro a coleta da turma concluinte e, em 

seguida, deu-se início a da professora responsável pela disciplina Arte-Educação. Ocorreu que 

em torno da metade dessa coleta, a professora interrompeu a entrevista alegando o motivo de 

uma ‘carona’. E nem adiantou se dispor para realizar a tarefa. Mas, talvez devido à 

insistência, a professora concordou em concluir a entrevista no dia seguinte, inclusive em sua 

própria residência. Entretanto, quando lá chegamos, a mesma alegou timidez diante do 
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gravador e não permitiu a conclusão do trabalho. Em face dessa desautorização – e também 

por questões éticas – descartou-se os dados dessa entrevista incompleta. No entanto, manteve-

se os dados dos alunos. A análise dos mesmos possivelmente devem explicar o porquê dessa 

atitude da professora.  

Afora tais exceções, houve um caso em que só foi possível realizar a entrevista com a 

professora. Este fato se justifica devido a um contexto particular: de um lado, refere-se a uma 

nova disciplina que seria implantada só após o início do segundo semestre; do outro, que a 

coleta ocorreu já um pouco atrasada, isto é, entre os meses de junho e julho, período que fora 

estabelecido como prazo-limite para não comprometer as etapas seguintes. Esse desafio foi 

aceito também devido à redução dos sujeitos participantes, conforme citado há pouco. De 

certo modo, considerando a natureza da pesquisa, admitiu-se que tal situação poderia talvez 

contribuir ao propiciar um comparativo entre as concepções do professor iniciante com os 

mais experientes na profissão. 

3.4.3 – Coleta de Dados 

Portanto, ao fim e ao cabo, esta pesquisa envolve 07 (sete) instituições, cujos cursos 

contemplam a formação de professores para a Educação Infantil, sendo três da rede pública e 

quatro da rede privada, que obedeceram aos seguintes critérios: a) estar localizada na Região 

Metropolitana de Recife-PE; b) ser considerada uma instituição de grande ou médio porte, por 

oferecer cursos de pedagogia e/ou normal superior; c) dispor de um público alvo que 

contemple a classe média e a classe trabalhadora; d) oferecer alguma disciplina que trabalhe 

com Arte ou, na ausência desta, com a disciplina Educação Pré-escolar ou semelhante.  

Dentro de cada um desses cursos, foi selecionado um docente responsável por uma das 

disciplinas citadas e mais uma turma concluinte. O fato de contar com a presença dos alunos-
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formandos se justifica pela dupla importância atribuida ao processo de ensino-aprendizagem. 

Ou seja, trata-se daqueles que em sua maioria serão futuros professores de crianças e, 

também, porque o espaço formativo se constitui na principal fonte de referência teórica. 

Considera-se importante esclarecer que, exceto raras exceções, adotou-se uma hierarquia no 

caso das coletas. Quer dizer, deu-se prioridade realizar a entrevista com o docente. Em 

seguida, aplicar o questionário com os discentes. Este critério prendeu-se ao cuidado com o 

sigilo das questões, pois, caso fosse inverso, o comentário dos alunos poderia chegar até o 

professor. Assim, independente do mesmo se preparar previamente ou não, o fato de saber 

antecipadamente o conteúdo das questões poderia talvez influenciar os resultados. Mas, 

coincidência ou não, as disciplinas de Educação Pré-escolar ou de nomenclatura semelhante, 

onde coletou-se as entrevistas, geralmente foram encontradas no 4º período dos cursos 

pesquisados. Portanto, o fato dos questionários terem sido aplicados em turmas concluintes, 

ou seja, geralmente nos 7º períodos, caso não tenha evitado o sigilo, pelo menos dificultou 

esse tipo de vazamento. Ainda assim, tal estratégia escapou de nosso controle em um caso. 

Neste, a turma de formandos havia concluído todos os créditos e já estavam nos preparativos 

de sua formatura. Então, foi necessário deixar na coordenação do curso um envelope contendo 

o modelo elaborado, isto é, os formulários do questionário, para que os formandos pudessem 

preenchê-lo posteriormente.  

3.4.4 – Análise 

Nesta última etapa da pesquisa, realizou-se inicialmente a transcrições das 6 (seis) 

entrevistas, trabalho que demandou de meados de julho a meados de agosto. Em seguida, as 

transcrições dos 117 (cento e dezessete) questionários aplicados com os alunos, trabalho 

bastante cansativo que se estendeu até a primeira semana do mês de setembro. Então, a partir 

de todas respostas obtidas, elaborou-se um quadro sintético para cada questão, destacando os 
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principais pontos a serem discutidos. Desse levantamento de dados, foram selecionadas e 

agrupadas em blocos as questões consideradas mais relevantes à discussão da problemática 

em estudo. De modo concomitante, ao relacionar tais questões ao quadro teórico, foram 

estabelecidas algumas categorias de análise.  
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4 – RESULTADOS 
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Para preservar a identidade dos sujeitos pesquisados, adotou-se esta representação: 

Sujeitos  Representação 

Professores = P PA, PB, PC, PD, PE, PF 

Alunos = A AA, AB, AC, AE, AF, AG 

Quadro 7: Representação dos sujeitos 

Será importante notar que, em cinco casos, há uma correlação entre os dois tipos de 

sujeitos acima representados. A exceção ocorre apenas em relação aos sujeitos PD e AG, por 

motivos já explicados no capítulo anterior. Entretanto, para dirimir qualquer dúvida, vale 

lembrar que o sujeito PD refere-se ao caso do professor sem turma, enquanto o sujeito AG 

refere-se a turma sem professor. 
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4.1 – Perfil dos professores 

Apresenta-se, abaixo, um conjunto de dados sobre o grupo de professores participantes 

entrevistados. Tais informações são relevantes na medida que revela o contexto dos mesmos. 

SUJEITO 
 

SEXO IDADE TEMPO: 
EXPERIÊNCIA

 
FORMAÇÃO DISCIPLINA 

QUE LECIONA 

 
PA 

 

 
F 

 
55 

 
38 / 31 

 

Espec.em Educação / 
Planej. Gestão escolar 

 
 

Coordenação 
 

 
PB 

 

 
F 

 
63 

 
30 / 5 Espec.Mamulengo / 

Mestre em Letras 
 

Metod. Ensino Arte 
(6º Per. / CH – 20 h/a) 

Arte-Educação / 
(7º  Per. / CH - 20 h/a) 

 
PC 

 

 
F 

 
43 

 
12 / 2 

Doutor em 
Psic. Cognitiva 

 
Educação Pré-Escolar 
(7º  Per / CH - 60 h/a) 

 
PD 

 

 
F 

 
37 

 
5 / 0 

 

Bacharel Arquitetura / 
Pós-grad. 

Magist.Superior 

Arte na Prat.Pedag. I e II 
(3º Per. / CH - 45h/a) 

Metod.Ensino Arte I e II 
(7º Per. /  CH - 45 h/a) 

 
PE 

 

 
F 

 
41 

 
25 / 18 

 
Especialista 

em Educação 
 

Introdução 
a Educ.Pré-Escolar 
(currículo antigo) 
(7º  Per / CH 60) 

 
PF 

 

 
F 

 
38 

 
10 / 2 

 
Mestre em Educação 

 
 

Estágio Supervisionado - 
Rede de Saberes em 

Educ. Inf. Regular+Especial 
(2º Per / CH - 45 h/a) 

Quadro 8: Perfil dos sujeitos-professores 

Percebe-se que todos os sujeitos entrevistados são do sexo feminino e suas idades 

variam entre 37 e 63 anos. Em relação ao exercício docente, há duas professoras em início de 

carreira, duas numa situação intermediária e duas com tempo de tempo de serviço completo. 

Esses dados indicam que o grupo estudado apresenta um nível de formação elevada e que em 

torno de 1/3 do grupo está em vias de se aposentar. Considerando a prevalência de gênero 

nesse grupo participante, doravante, será utilizado o termo professora quando se fizer 

necessário o tratamento individual. 

Em relação à recepção e condução da entrevista, o contingente de participantes ficou 

dividido. Metade do grupo demonstrou vívido interesse em responder as questões formuladas, 
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chegando mesmo a  se estender além do tempo previsto. Por sinal, alguns desses chegaram a 

solicitar que os interrompessem uma vez que falavam muito. Outra metade, pelo contrário, 

demonstrou uma certa indisposição desde o início da entrevista. Isto ficou evidente tanto na 

postura corporal de enfado quanto em determinadas atitudes. Por exemplo, entre o intervalo 

das perguntas, alguns deixaram escapar certos comentários do tipo: “Estou super cansada...” 

ou “Que calor, né...o que é mais?”. Noutros casos, houve ansiedade pelo final da entrevista. 

Isto foi demonstrado em expressões do tipo: “Tá em que pergunta?” ou “Pronto, o que é 

mais?”. Dentre esses, merece destaque o caso de uma professora que se afastou do gravador a 

pretexto de mostrar o trabalho de seus alunos. Esta demorou cerca de três a quatro minutos 

arrumando o armário, numa clara demonstração que havia decretado o fim da entrevista. 

Então, quando resolveu retornar e ouviu a próxima pergunta, sua reação foi dizer: “Ainda 

tem?”. Em todos esses casos, foi interessante notar a posteriori uma estranha coincidência 

dessas reações não muito agradáveis com, digamos, um desagradável papel geralmente 

atribuído ao desenho infantil. 

Afora tais problemas, as entrevistas transcorreram em um clima de relativa 

tranqüilidade. A média de tempo de cada entrevista foi de uma hora. Procurou-se deixar os 

sujeitos à vontade, inclusive, deixando-os esgotar suas respostas. Mas, foram realizadas 

algumas pequenas intervenções, especialmente nos casos em que foi considerado importante o 

esclarecimento de alguma questão.  
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4.2 – Perfil dos formandos 

Os formandos participantes submetidos ao questionário são oriundos da classe média e 

trabalhadores. A maioria é do sexo feminino e suas idades variam entre 18 e 30 anos.  

Categoria Publica Privada Total 
Curso superior 37 65 102 
Normal Superior 15 - 15 
TOTAL 52 65 117 

Quadro 9: Quantitativo de sujeitos-alunos 

Preocupado em tornar a amostra significativa, sem esquecer a natureza qualitativa, 

optou-se por coletar apenas uma turma concluinte de cada curso. Isto explica o quantitativo 

variável de alunos, pois, como se sabe, geralmente as turmas concluintes são menores.  

4.3 – Dados levantados 

Antes de apresentar o levantamento de dados propriamente dito, torna-se necessário 

fazer esta justificativa. Em alguns momentos houve dificuldade para confrontar os dados dos 

professores e formandos participantes. Sobre este aspecto, consideram-se as características 

dos dois tipos de instrumentos, através dos quais foram utilizadas diferentes formas de 

comunicação. O que se quer explicar com isto é que a entrevista, talvez por ter privilegiado a 

oralidade, parece ter deixado os professores participantes mais à vontade para externar o seu 

pensamento. Essa forma de comunicação permitiu não só mais liberdade como, inclusive, a 

interferência em alguns casos para esclarecer uma ou outra dúvida. Já no caso do 

questionário, onde a forma de comunicação privilegia a escrita, embora tenha sido dada 

oportunidade para que os formandos externassem suas opiniões, prevaleceram respostas 

curtas, algumas do tipo telegrama. Desse grupo, poucos usaram o verso da folha. Não é 

possível determinar se isto ocorreu em conseqüência, talvez, da limitação desse meio de 

coleta ou devido ao fato da mesma ter sido realizada geralmente no final das aulas.  
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4.4.1 – Análise Documental 

Na maioria dos casos obteve-se acesso as matrizes curriculares dos cursos através da 

internet. Já as Ementas foram obtidas diretamente na secretaria dos cursos. Considerando a 

importância da fundamentação teórica necessária ao trabalho com Arte, considerou-se 

importante destacar a lista de autores constantes nas ementas dos professores participantes. 

 Sujeitos  
Autores que abordam o ensino de Arte 

PA PB PC PD PE PF 
BARBOSA, Ana Mae. Perspectiva, 1978.    X   
_________________. Cortez, 1997.    X X  
_________________, Idem,1998.    X   
_________________. Idem, 2001.    X   
_________________. Edusp, 2005.    X   
BARBOSA, A. M.; COUTINHO, R.; SALES, H.M. Edusp, 2005.     X   
BRASIL, Parâmetros Curric. Nacionais: ARTE. MEC/SEF, 1997      X 
______. Ref. Curric. Nacional para a Educ. Infantil. Idem, 1998.     X  
BUORO, Anamélia Bueno. Cortez, 1996.     X  
CALÁBRIA, C.P.B; MARTINS, R.V. FTD, 1997    X   
COUTINHO, Rejane. Faeb, 2006.    X   
FRANGE, Lucimar Belo Pereira. C / Arte, 2001.    X   
FUSARI, M. F.de R.; FERRAZ, M.H.C.de T. Cortez, 1992; 2002    X X  
__________________________________. Idem, 1993.    X   
GARDNER, H. Artes Médicas, 1994.   X    
GARDNER, W.L. Mestre Jou, 1997.     X  
IAVELBERG, Rosa. Artes Médicas, 1995.     X  
JEANDOT, Nicole. Ática, 1989.    X   
MARQUES, J.A. Cortez, 2003.     X  
MÁRSICO, Leda Osório. Globo, 1982.    X   
MARTINS, M.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M.T.T. FTD, 1998    X   
NUNES, Benedito. Ática, 1989    X   
OLIVEIRA, Zilma Ramos. Cortez, 2002.      X 
PILLAR, Analice Dutra (org.) Mediação,1999.    X   
PIMENTEL, Lucia Gouveia (org.) C / Arte, 1995    X   
POUGY, Eliana. Ática, 2003    X   
PROENÇA, Graça. Idem, 2005.    X   
RICCHIERO, Ideli. MEC, 2002.      X 
RONCHI FILHO, J.; CASTRO, J.M.P. UFMS, 2002       X 
SANS, Paulo de Tarso. Papirus, 1997.     X  
SILVA, V. R.; LORETO, M.L.S. Eduart, 1995.     X  
SNYDERS, G.A. Cortez, 2003.     X  
Quadro 10: Ementas de autores em Arte  
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Justifica-se aqui a ausência de dados em PA pois em seu curso não existe nenhuma 

disciplina regular ou aproximada responsável pelo ensino de Arte, embora ela afirme que “a 

Arte permeia todas as disciplinas”; no caso de PB, adota-se uma apostila a cada semestre 

devido ao poder aquisitivo dos alunos. A análise desse material revelou se tratar de um 

conjunto fragmentado de textos xerocados que, inclusive, contém cerca de 30 ilustrações com 

figuras estereotipadas bem ao estilo desenho pedagógico. Diante dessas precárias condições, 

considerou-se injusto sua inclusão no quadro acima. De todo modo, essa apostila contém: uma 

xérox dos “PCN Fáceis de entender” da Nova Escola; dois textos sobre Artes cênicas, sendo 

um de Reverbel - “O Teatro na Escola” - e outro de Belfort - “Auto-Expressão no Jogo 

Dramático”. SEC-PE. [?]; e outros que abordam genericamente as quatro modalidades do 

ensino de Arte, mais uma lista de técnicas e materiais; e o capítulo: “ETAPAS DO 

DESENVOLVIMENTO DO DESENHO INFANTIL” (p. 19-23), que apresenta um resumo da 

taxonomia adotada por Lowenfeld-Brittain ([1947]1977). No caso de PC, sua bibliografia 

contém 25 autores de outras áreas e apenas um que mereceu ser incluso no quadro acima. Em 

relação à PD, sua ementa é a que apresenta o maior número de autores especializados em 

Arte. Em seguida, temos a respondente PE com 10 (dez) autores, que também enfrenta o 

mesmo problema da carência de recursos dos formandos assim como de livros na Biblioteca 

da universidade. Com essas condições, justifica que adota como opção Zilma Ramos, da 

Cortez, autora da coleção ‘Pincela Arte’, além da suplementação de outros textos. Por último, 

PF apresenta 4 (quatro) autores.  
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4.4.2 – Análise de entrevistas / questionários 

Serão descritos, a seguir, o levantamento de dados proveniente das coletas efetuadas 

entre os professores e formandos participantes, conforme as questões elaboradas. 

1 - SITUAÇÃO DOS CURSOS EM RELAÇÃO AO ENSINO DE ARTE 

No período da coleta e em conformidade com as matrizes pedagógicas dos cursos 

pesquisados, foram encontradas algumas disciplinas responsáveis pelo ensino de Arte em 

apenas dois cursos. Na mesma oportunidade, obteve-se a informação que outros dois cursos 

estariam fazendo tal implantação a partir do segundo semestre do ano letivo em curso.  

O quadro 11, abaixo, mostra o panorama geral dos cursos.  

Ítem Sujeitos Rede 
Pública

Rede 
Privada 

Disciplina
regular 

Componente 
transversal 

Implantação  
no 2º Sem 

1 PA  X  X  
2 PB  X X   
3 PC X   X  
4 PD X    X 
5 PE  X  X X 
6 PF  X  X  
7 AG* X  X   

 Quadro 11:  Situação encontrada nos cursos 

 (*) Único caso representado por sujeito-formando. 

1a - Como disciplina regular: de acordo com o quadro acima, na ocasião em que a 

coleta foi efetuada verificou-se a existência de alguma disciplina oficialmente responsável 

pelo ensino de Arte - e regularmente oferecida - em apenas dois cursos: um na rede pública, 

onde é oferecida a disciplina Arte Educação em um curso de nível Normal Médio; outro na 

rede privada, onde são oferecidas duas disciplinas: Metodologia do Ensino de Arte (4º 

período) e Arte Educação (7º período) em um curso de Pedagogia. 
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1b - Como componente transversal: aqui são incluídos quatro cursos, sendo um na 

esfera da rede pública, onde o ensino de Arte aparece como pequeno momento; e outros três 

na rede privada, onde o ensino de Arte aparece em contextos, conforme descrito abaixo: 

 Se diz que: “permeia vários conteúdos curriculares de várias   disciplinas”;  

 Aparece como: “pressupostos teóricos da disciplina Educação infantil”;  

 É considerada: “lacuna do curso e questão por conta do professor”. 

1c - Como nova disciplina a ser implantada no 2º semestre/2006: inclui-se aqui 

dois cursos, sendo um da rede pública e outro da rede privada. Na rede pública: refere-se a um 

curso ‘Normal Superior’, onde serão implantadas estas quatro disciplinas: 

  Arte na prática 1 (3º período),  

 Arte na prática 2 (4º período),  

 Metodologia do Ensino de Arte 1 (7º período) 

 Metodologia do Ensino de Arte 2 (8º período). 

Na rede privada: será implantada uma disciplina denominada “Arte-Educação”. A 

professora entrevistada não soube especificar em que turma/ período. 

No Quadro 12, a seguir, a maioria dos formandos confirma os dados apresentados 

pelos professores, embora algumas discordâncias em tom de crítica. 

Disciplina 
Regular de Arte 

 
Sujeito 

 
SIM 

 
NÃO 

 
N/S – N/R 

 
TOTAL 

 AA 18 - - 18 
X AB 19 - - 19 
 AC 24 13 - 37 
 AD 6 1 - 7 
 AE 19 1 1 21 

X AG* 10 1 4 15 
 TOTAL 96 16 5 117 

Quadro 12: Situação dos cursos segundo os formandos 

(*) Curso onde só houve a coleta dos formandos. 
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Já nessa primeira abordagem sobre a relação da Arte com o curso, o resultado 

demonstra que a maior parte dos alunos responderam “sim”, independente se o curso tem ou 

não alguma disciplina regular para o ensino de Arte. Além disso, apresentam justificativas que 

basicamente se referem a estes quatro fatores, que apresentamos abaixo: 

Conceito amplo de Arte: entre os formandos, por exemplo, a Arte foi relacionada 12 

(doze) vezes como “ensinar é uma Arte” ou “Arte de ensinar” e suas variantes (“Arte de 

educar”, “nossa didática tem Arte” ou “ensinar é criar”). Em seguida vem: “O professor tem 

um pouco de artista” citado 6 (seis) vezes. O aluno aparece em duas afirmativas: “Arte da 

conquista aos alunos” e “Trabalhar c/ criança também é uma Arte”. Por último, embora em 

dois casos isolados, afirmou-se também que “Viver é uma Arte” e que “Arte é tudo”.  

Conceito específico de Arte: uma significativa parte de formandos atribui a Arte o 

papel de despertar a criatividade, a expressão, a imaginação e o desenvolvimento do aluno, ou 

seja, Arte de brincar (lúdico), desenhar, contar história, trabalho com músicas, pinturas, 

expressão corporal ou teatro. Alguns, inclusive, justificam a Arte como suporte da prática ou 

facilitador do ensino-aprendizagem.  

Abordagem ocasional da Arte: vários formandos - sobretudo os mais críticos - 

reclamam que o contato com Arte durante o curso é insuficiente. Segundo afirmam, isto 

ocorre como oficina ou trabalho de grupo em algum momento específico ou por ocasião do 

estágio já no final do curso. 

Casos particulares: Por último, a Arte aparece ligada a três fatores particulares porém 

não menos importante. No primeiro caso, um formando menciona o desenho como primeira 

escrita da criança. Nos dois outros casos, um formando relaciona o trabalho de Arte com datas 
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comemorativas, uma prática redutora do verdadeiro papel da Arte. E o outro formando, que 

inclusive nega a relação da Arte com o curso, apresenta esta resposta: Não, pois as cadeiras 

que ‘pagamos’ visam gerar conhecimentos, construir, saber. 

2 – CONCEITO DE ARTE INFANTIL 

2a - Arte como expressão: é evidente a prevalência dessa categoria na maioria das 

respostas. Entretanto, o termo expressão é relacionado a vários significados. Por exemplo, 

aparece como meio de alcançar alguma coisa: “Uma forma de expressão que a criança utiliza 

para expressar até seu pensamento, emoções, reações, ações”; Ou: “É a gente promover meios 

para que o menino possa criar e se expressar”.  

 Enquanto adjetivo, manifesta alguma qualidade geralmente atribuídas como inerentes 

ou relacionadas ao ‘eu’ da criança. Exemplos: “A Arte infantil pra mim é a coisa espontânea 

mesmo, pura vamos assim dizer”; ou: “Arte mais pura, mais livre, quer dizer, toda harmonia”; 

ou: “a expressão de algum sentimento, de alguma emoção”. E enquanto verbo, denota ação e 

movimento. Exemplo: “[...] qualquer trabalho que estimule a criança a criar, a imaginar, a se 

expressar”. Portanto, ao considerar os contextos onde o referido termo é empregado, seja 

pelas professoras ou formandos participantes, nota-se haver uma acentuada ênfase em relação 

a dois aspectos: emoção e espontaneidade.  

2b - Arte como linguagem: esta categoria aparece de forma isolada, conforme esta 

descrição: 

É...na disciplina de Educ. infantil, a gente trabalha com os pressupostos 
teóricos, com o desenvolvimento da criança, aí depois a gente chega na 
sistematização da sala de aula. Quando a gente chega na sistematização da 
sala de aula, eu tenho que trabalhar os componentes curriculares da sala de 
aula. E aí a gente toma como referência é... linguagem oral e escrita, 
matemática, natureza e sociedade, Artes visuais, movimento, música. Bom, e 
aí eu chego em Artes visuais. E a gente vai trabalhar, até porque a concepção 
de Arte do trabalho é Arte como linguagem.  
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Ao contrário dos demais participantes, esta professora apresenta sua justificativa com 

base nos pressupostos teóricos voltados para o desenvolvimento da criança. Note-se que ela 

menciona os componentes curriculares da sala de aula, quer dizer, os PCN’s – Arte. Sua 

resposta despertou a curiosidade: como uma especialista em educação havia tomado 

conhecimento de tal proposta? Mas, no transcorrer da entrevista, a mesma revelou que 

conhecia a teoria histórico-social de Vygotsky devido ao seu mestrado em administração; 

depois, que em determinada ocasião de sua carreira profissional chegou a participar em alguns 

projetos educativos ligados a Arte. Tal oportunidade lhe proporcionou estabelecer relações de 

amizade com alguns Arte-educadores, o que lhe permitiu várias discussões e trocas de idéias. 

Além disso, revelou ser grande admiradora das Artes Plásticas e que, inclusive, é 

colecionadora de obras visuais. Certamente, esses fatores e influências sócio-culturais 

contribuíram para despertar o seu interesse e conhecimento sobre o ensino da Arte assim 

como aproximá-la da concepção de Arte como linguagem. Mas, será isto suficiente para uma 

profissional formada em pedagogia?  

Quanto aos dados dos formandos, expressão apareceu em 40 (quarenta) casos; como 

auxiliar do desenvolvimento e como atividades diversas apareceu, respectivamente, em 13 

(treze) casos; como lúdico apareceu em 8 (oito) casos; como criatividade apareceu em 6 (seis) 

casos. De modo particular, o termo desenho apareceu em 12 (doze) casos. Dentre esses dados, 

chama atenção estas três respostas: 

1) A Arte é uma valiosa terapia ocupacional. 

2) Que devemos também usar a Arte para prender a atenção dos alunos.  

3) Há uma confusão na minha mente porque o desenho também é a forma 

de escrita da criança que não sabe escrever. Então Arte e escrita na 

educação infantil é uma coisa só? Não sei quando o desenho é Arte ou 

escrita.  
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3 – O QUE MERECE SER DESTACADO NA ARTE INFANTIL 

3a – Arte como qualidade difusa da expressão: aqui se enquadram as respostas que 

destacam da Arte infantil as qualidades da expressão como, por exemplo:  

 A criatividade na perspectiva de que comunica a emoção. 

 A imaginação da criança. 

 Não podar a expressão, a vontade e o desejo da criança se expressar. 
Liberdade pra expressar o que ela tiver vontade de expressar, da forma 
como ela puder expressar. 

3b – Uso mecânico da Arte: sem exagero, aqui foram inclusos os dados que, de um 

modo ou de outro, requer o uso da Arte de forma mecânica. Há um caso explícito, como se 

percebe nesta resposta: 

[...] Ela não existe de maneira específica, mas se vai fazer uso dela. E eu 
trabalho com a LDB. E essa importância da LDB, que a LDB coloca. Então as 
escolas devem, sim, explorar as Artes. A Arte como meio para apresentar, 
como recurso que cada vez vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 
Isso é importante. Porque cada um tem sua disciplina e quer trabalhar a sua 
disciplina. Arte é apenas uma estratégia. É um instrumento político. Não é 
como uma coisa que ela tem o valor dela isolado, assim. O valor dela é pra 
ajudar as outras. Não é disciplina. Depois a gente ter a nossa disciplina 
Simbologia é importantíssima. A Arte é um accessório que eu vou usar. Não 
valorizam Arte como aula. Então, a disciplina ia trazer isso.   

Quanto aos casos implícitos, há o exemplo de outra professora que havia afirmado 

inicialmente dispor de apenas “um pequeno momento da disciplina” para tratar da Arte. No 

entanto, ao longo da entrevista, após condenar o desenho pedagógico, assim falou: 

[...] Eu enfoco essa questão pra mostrar exatamente que não é nada disso; que 
a gente tem que estimular o desenho livre, não é; que tem que estimular o 
desenho de estórias; de bons textos literários, pra acostumar a criança a fazer 
essa apreciação estética, não é, não só do visual, não é, mas do próprio texto. 

Quer dizer, ao mesmo tempo, a professora afirma que não dispõe de tempo para 

trabalhar com Arte, porém, mais adiante, admite que estimula seus alunos a utilizar o desenho 

de estórias. 
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3c - O processo de construção da criança: aqui se enquadram as respostas que 

demonstram se preocupar com o processo formativo da criança como, por exemplo, 

“Despertar o olhar” ou “abrir a percepção’; “contribuir com o desenvolvimento”, a 

“sensibilização” e a “articulação da linguagem” ou, de modo ainda mais explícito, “o 

desenvolvimento da criança como um todo”.  

Em princípio, essa forma de explicação parece revelar a preocupação didática do 

professor com o processo de desenvolvimento da criança. Mas, considerando que essa visão 

ultrapassa o senso comum, será que tal compreensão não resulta de algum suporte teórico? 

Em resposta a primeira pergunta, por exemplo, uma professora afirmou: As crianças, elas não 

começam lendo e escrevendo. Elas começam desenhando. Então, será que essa verdade tão 

óbvia dita de modo tão simples por um não especialista em Arte-Educação seria por acaso? 

Por que será que dos seis professores entrevistados apenas dois demonstram ter um maior 

nível de compreensão sobre Arte? Será mera coincidência que justamente esses adotam 

autores especializados em suas bibliografias? Para ensinar Arte, basta ser um admirador e 

entusiasta ou se faz necessário se apropriar de seus pressupostos didático-teóricos?  

Ainda nesta categoria, os dados mais expressivos dos formandos foram: a criatividade 

que aparece 41 (quarenta e uma) vezes. Desse quantitativo, 6 (seis) casos se referem a 

criatividade e liberdade; 19 (dezenove) a diversas linguagens e 17 (dezessete) a expressão. 

Despertaram atenção as seguintes respostas dos formandos: 

A1. Acredito que os desenhos possuem um significado e expressam algum 
sentimento da criança. As aulas de Arte não devem ser vistas como 
um simples momento de recreação. Cabe ao professor questionar ao 
aluno qual é o sentido de seu desenho. 
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A2. Trabalhar a Arte na educ. infantil é primordial para o desenvolvimento 
cognitivo (mental) da criança. A Arte permite que a criança expresse 
sua leitura sobre o mundo e como se vê nesse mundo. Como ela nessa 
etapa escolar ainda não compreende os princípios do sistema 
alfabético de escrita, ela usa o desenho para se expressar. Por isso o 
professor deve planejar o trabalho com Artes em sua sala. Tentar 
entender os desenhos das crianças para que assim possa lhe auxiliar no 
seu desenvolvimento. 

 
A3. O mais importante do ensino de Arte com as crianças passa pela 

necessidade de despertar o gosto pelo belo, pelo estético e pelo 
artístico, pela cultura. 

 
A4. [...] onde ela perceba que conceitos como feio ou bonito é dúbio. 

(o que é feio p/ mim, pode não ser p/ outros. 
 

Em A1: O tom imperativo em saber qual é o sentido do desenho não se deve a 

ausência conceitual acerca dos estágios gráficos? Em A2: Quando a formanda afirma que 

deve ‘[...] Tentar entender os desenhos das crianças [...]’ isto não reforça que, de fato, não se 

trabalha os conteúdos básicos do desenho infantil na instância formativa? Em A3 e A4, parece 

que se revela o ponto crítico do problema, sobretudo em A3. Ou seja, não será devido à 

ausência de fundamentação teórica sobre Arte que o gosto pelo Belo, essa tendência arcaica 

do Realismo visual presente no senso comum, tem conquistado novos seguidores? Nesse 

caso, como fica o grafismo da criança frente ao gosto pelo Belo da professora? Não será essa 

atitude um elemento repressor? 

4 – EXPLICAÇÃO SOBRE “GARATUJA” 

Preliminarmente, algumas das entrevistadas revelaram insegurança teórica, fato 

demonstrado em certas expressões como: “Pelo menos é o que eu leio” ou “É o que dizem, né, 

os manuais [...]”. Já em outro caso, afirmou-se logo de início: “As crianças, elas não começam 

lendo e escrevendo. Elas começam desenhando”. Quer dizer, na explicação sobre a origem da 

garatuja, essas duas professoras não especializadas em Arte reagem de modo distinto: uma 
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parece insegura da teoria que leu em algum livro e outra demonstra certeza de sua vivência 

empírica. 

4a – Justificativa expressionista genérica: nesta categoria se incluem as que 

atribuem a ‘garatuja’ os valores difusos da expressão. Esse tipo de justificativa é por vezes 

embaraçoso. Por exemplo, de um lado se diz que a garatuja é uma “Forma dela [a criança] 

expressar o pensamento do que ela está sentindo” [sic]. De outro, se fala que é a expressão do 

que ela tá ali pensando naquele momento”. Para uma é pensar e sentir;  para outra é só pensar.  

4b – Justificativa espelhada na escrita: nesta categoria incluem as respostas que, 

talvez de modo inconsciente, constroem argumentos a partir da escrita para se referir à 

garatuja. Por exemplo: “Não é apenas uma forma de estabelecer um tipo de comunicação, que 

mais tarde pode se transformar na questão da escrita, [...]”. Quer dizer, tenta-se justificar a 

garatuja através da escrita. Tal idéia é bem evidente neste outro caso, onde se afirma: 

Eu acho que é uma necessidade. Já que ela não pode usar a linguagem escrita, 
a palavra escrita pra se comunicar. Pra redigir um texto, ela ainda não tem 
condição disso, então naquele desenho...Toda criança quando pega 
automaticamente um papel ou um lápis é para desenhar.  

Outra professora fornece esta importante pista: 

[...] isso foi um problema porque elas [as formandas] só conseguem relacionar 
garatuja [risos] a Emília Ferreiro. Aí elas: isso na escrita da criança? Pois é, 
mas isso também é um desenho. E ela pode querer expressar muito mais do 
que uma letra, do que uma sílaba, né. Mas as alunas, elas não conseguem 
ainda se desligar desse modelo. 

Será que a prontidão de Emilia Ferreiro em si cria obstáculos para o rabisco de 

Emilio? Ou será que, na ausência do ensino de Artes no currículo, cria-se o problema da 

unilateralidade? 
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4c – Justificativa genética  

Nesse grupo de respostas, ao contrário do anterior, os participantes explicam a origem 

da garatuja articulado-a com o desenvolvimento: 

 Um gesto espontâneo. São os primeiros grafismos. [...] Eu vejo o desenho 
como uma linguagem. Uma garatuja, ela...ela é uma linguagem de um ser que 
está se formando, que tá começando a falar, pra trocar.  

 
 São esses primeiros traçados. Tudo a ver com a coordenação da criança. A 

motricidade da criança. [...] É uma etapa de apropriação do desenho. [...] Eu 
acho que a garatuja é uma etapa de construção da criança. 

Sobre esse tema, as justificativas dos formandos são relacionadas a: 37 (trinta e sete) 

casos de N/S ou N/R; 50 (cinqüenta) a expressão; 10 (dez) aos rabiscos (primeiros anos de 

vida); 9 (nove) a Pré-História; 4 (quatro) a ligação com a escrita; e 18 (dezoito) a diversos 

fatores. Desses dados, além do número preocupante de não respondentes, chamaram atenção 

estas respostas: 

A1. A criança começa desenhar muito pequena, quando faz os rabiscos, risca e 
pinta as paredes. É uma forma da criança se comunicar. 

 
A2. Acho que a origem do desenho infantil vem de garatujas, dos rabiscos. 

Esta é fase inicial da escrita. A criança vai gradativamente desenvolvendo 
a capacidade de dar forma mais específica aos desenhos. 

 
 
A3. A origem do desenho infantil tem a ver com a escrita. Acho que o desenho 

é a primeira escrita da criança. 
 
A4. Acho que a origem do desenho infantil vem da origem da escrita. O 

desenho é uma forma da criança se comunicar com o mundo. 

Note-se que em A1 e A3 o desenho aparece como origem da escrita. Já em A2 e A4 a 

situação se inverte: a escrita é a origem do desenho. Isto é um fato isolado ou não? 

Na categoria diversos fatores, foi selecionada esta resposta: 

Na verdade nunca me passaram essa informação, mas creio que como 
um meio para que as crianças associam os desenhos infantis as datas 
comemorativas. [sic] 
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5 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS GRÁFICAS 

Vejamos como esse conteúdo básico acerca do desenho infantil vem sendo tratado 

nessa instância formativa. 

5a - Não sabe / não respondeu: esta categoria foi contemplada por 4 (quatro) 

professores entrevistados. As justificativas foram as mais diversas, desde as mais sinceras 

até a bem dissimulada: 

 Vou estudar, num é, mais profundamente sobre isso pra falar sobre 
o grafismo infantil;  

 
 Isso eu estudei. Agora hoje, precisamente agora, não saberia. 

[inaudível] porque não trabalho assim dentro de sala de aula com 
isso;  

 
 [...] por que aí no caso, elas [formandas] fazem a pesquisa né. Eu 

sabia um pouquinho por conta de uma orientação. Então, elas 
trazem essas etapas, né. [...] Elas viram. [   ] Existem vários etapas, 
né, na questão do desenho. [...]. 

 
 Aí, eu não falo muito [riso]. Eu estudo mesmo coisa escrita com 

elas, com exemplos, entendeu. E depois a gente faz assim... dá 
um... pergunta como era quando a gente era pequeno.  

 

Estranha-se o fato da respondente não mencionar as etapas de Lowenfeld-Brittain 

presente numa apostila que ela mesma havia confeccionado para suas alunas. A propósito, 

apenas um formando de seu curso respondeu essa questão, apresentando uma nomenclatura 

aleatória. O restante, isto é, 99% dos alunos responderam N/R ou N/S. Portanto, é pouco 

provável que tal conteúdo tenha sido trabalhado efetivamente. 

5b – Descrição hipotética: foram incluídas nesta categoria as justificativas 

superficiais, que geralmente são mescladas com hipóteses próprias. Em dois casos, sem 

revelar que autores foram adotados, descreveu-se de modo genérico como primeira e 

segunda etapas da expressão gráfica infantil, a garatuja desordenada e a garatuja ordenada, 
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respectivamente. Entretanto, ambas respondentes denominaram as primeiras representações 

circulares da criança como células. Uma delas, por sinal, referiu-se à primeira figuração 

humana da criança como homem-bola. Depois, afirmou que a intenção figurativa ocorre a 

partir dos 4 (quatro) anos. Eis como tal situação se reflete entre os formandos.  

Hipóteses  
Sujeitos 

 
N/R - N/S

Modelo 1 
mimética 

Modelo 2 
alfabética 

Modelo 3 
aleatória 

 
TOTAL 

AA 11 1 6 - 18 
AB 18 - - 1 19 
AC 21 7 3 6 37 
AE 5 - - 2 7 
AF 14 - 3 4 21 
AG 15 - - - 15 

TOTAL 84 
(71,79%)

8 12 13 117 

Quadro 13: Etapas gráficas segundo hipótese dos formandos 
 

Além do preocupante número de não respondentes, encontrou-se no grupo de 

formandos as seguintes hipóteses: 

Modelo 1 - Hipótese mimética: pressupõe que o rabisco infantil deve evoluir até 

atingir a representação fiel da realidade. Alguns exemplos: 

 Rabiscos, figuras mal feitas, figuras se aperfeiçoando e figuras 
aperfeiçoadas  como pinturas 

 A primeira etapa seria os rabiscos que apresentam muitos significados, 
variando de acordo com o contexto. Em seguida, a criança procura 
estruturar mais sua expressão gráfica aproximando-se o máximo possível 
do real. 

Nas descrições acima, as expressões utilizadas se referem claramente a expectativa 

de Realismo visual. 
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Modelo 2 - Hipótese alfabética: pressupõe que o objetivo do rabisco infantil é a 

escrita., conforme estes exemplos: 

ITEM ETAPAS 

 
01 

Garatuja, depois desta etapa a criança tenta cada vez mais se aproximar do que 
conhecemos como escrita.  

02 Rabisco, desenho, letras e palavras. (3 casos) 

03 Rabisco, desenho, letras. 

04 Rabisco, letras, desenho, rascunho. 

05 Rabiscos, rabiscos x desenhos e alfabeto [sic] (2 casos)  

06 Silábica, pré-silábica, rabisco.(2 casos) 

07  Acho que é a associação e assimilação, depois silábico e pré-silábico. 

 Quadro 14: Exemplos da Hipótese Alfabética (Modelo 2) 

No quadro acima, nota-se que a hipótese alfabética aparece ora antes, ora durante ou 

após o desenho. Isto não ocorre porque se deixa de observar que o rabisco antecede o 

desenho, assim como a fala antecede a escrita? É de se refletir sobre essa expectativa de 

alfabetização estampada no item 4 acima, que parece querer se interpor como algo forçado 

no processo natural de desenvolvimento da criança. 

Modelo 3 - Hipótese aleatória: esta categoria se refere às explicações inconsistentes. 

Abaixo, apresentamos alguns exemplos: 

 Rabisco, linhas, desenho cego [sic]. 
 
 A família, os amigos, a escola, brinquedos, depois com o amadurecimento produz 

desenhos com maior complexidade. 
 

 Não sei ao certo, mas acho que parte inicialmente da definição de um tema (pela 
criança); da elaboração de um esboço; da materialização desse esboço em local 
definitivo e sua concretização e retoques finais. 

Percebe-se aqui uma incoerência entre os termos e/ou expressões empregados, o que 

denota talvez a falta de fundamentação.  
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6 – MÉTODOS DE APOIO 

Não sendo o objeto principal discutir a questão dos métodos, apenas serão 

relacionamos os dados obtidos nestas três categorias sobre as quais serão posteriormente 

realizado um breve comentário. 

6a – Ênfase prática: foram incluídos aqui dois casos particulares. O primeiro se 

refere ao curso que, conforme a resposta dada, adota Arte como tema transversal.  

Pode ser que a professora de psicologia tenha isso né, mas eu não posso dizer 
que é mesmo e tal. Isso é uma coisa muito comprometida né. Isso é a parte de 
Psicomotricidade. Alguma parte... essa parte de desenho [...].  

Essa resposta despertou atenção sobre um aspecto em particular: nos casos da 

ausência de fundamentação sobre o grafismo, inclusive as etapas gráficas, talvez os impactos 

do estudo da psicomotricidade contribua com o afastamento do desenho infantil.  

No segundo caso se afirma:  

Aí, a orientação que eu dou é tudo através do jogo dramático, da motivação... 
Aquele desenho, aquela colagem, aquela pintura ser uma culminância. E não 
botar pra fazer por fazer. 

Considerando que a professora acima é uma especialista em teatro de bonecos, 

naturalmente há uma ênfase das Artes Cênicas em sua prática pedagógica. Nesse caso, isto 

remete ao complicado problema das quatro competências em Artes como proposta pelos 

PCN’s, um ideal considerado longe de nossa realidade. 

6b – Ênfase teórica: entenda-se por ‘teórico’ um pequeno momento dentro da 

disciplina, onde se permite falar sobre a importância da Arte, porém, sem qualquer 

aprofundamento. Quer dizer, isto ocorre mais a título de recomendação entre uma e outra 

atividade. Além disso, parece ser comum abordar a Arte como tema transversal. E, não raro, 
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isto depende mais do interesse pessoal do professor que do currículo, tal como exemplifica 

esta resposta:  

Reflexão sobre o papel histórico da criança, as conseqüências da 
repressão desde o pré-escolar e a importância das várias linguagens, 
mais uma retrospectiva de algo que tenha marcado a infância dos 
alunos.  

6c – Ênfase prático-teórico: foram incluídas aqui duas professoras que, de um 

modo ou de outro, referem-se tanto à teoria quanto a prática. A resposta da primeira, 

obviamente, faz referência à Abordagem Triangular de Barbosa (1998), autora que inclusive 

consta de sua Ementa: 

“Em cima de três elementos: fazer artístico, apreciação e 
contextualização”.  

A segunda professora diz:  

“É uma coisa que está em processo. [...] Vou buscar essas 
metodologias nos trabalhos de mediação. [...] O ensino tem que ter 
essência e a metodologia. Tem que se adequar às condições e a 
criatividade”.  

 

7 – REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO DE ARTE 

7a – Menciona todos os instrumentos: encontrou-se apenas um caso no qual 

obteve-se esta resposta:  

“Veja: a gente tem a LDB e pós-LDB, em 96. Em 98, nós tivemos 
outros: Parâmetros ou o Referencial Curricular. Eu tomo isso como 
referência sim, tá. Acho que esse é o básico”. 

Além desses instrumentos, a professora parece ter conhecimento sobre a existência 

do PARECER pois, logo no início da entrevista, mencionou de forma indireta: “Agora, quer 

dizer, com essa ultima resolução [...]”.  



 139

7b – Menciona um ou outro instrumento: nesta categoria inclui-se a maior parte 

dos professores entrevistados, ou seja, 4 participantes. Estes se referiram aos PCN’s. Desse 

grupo, houve dois casos em que foi mencionado também outro documento, isto é, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Além desses, apenas um outro mencionou ter ouvido falar 

que o MEC tem uma nova portaria, porém não conhecia o seu conteúdo. 

7c – Não menciona nenhum instrumento: foi incluso aqui um único caso em que a 

professora não menciona nenhum dos instrumentos existentes. Em lugar disso, apresenta 

uma série de justificativas. Dado a importância do caso, considerou-se transcrever sua 

resposta na íntegra. Foi apenas inserida uma numeração entre colchetes para melhor análise 

das idéias contidas em seus argumentos.   

RESPOSTA - Que instrumentos legais? Como assim, eu não estou entendendo 
muito bem. [0] 
 
PERGUNTA - Instrumentos legais: alguma lei ou determinação legal. 
 
R - Que instrumentos legais regulam, como foi? 
 
P - O ensino de Artes. 
 

R - [1] A Educação Infantil não é nem obrigada. É um dever do Estado, mas a 
família tem a opção de colocar a criança numa pré-escola ou não. [2] Então, 
eu sei como é de primeira à quarta série. Mas o que eu sei de primeira à quarta 
série muitas vezes, na escola, não tem um profissional de Educação Artística. 
Ele tem o pedagogo, né, que tem que dar conta de todos os conteúdos, 
inclusive, dos conteúdos de Arte, né. [3] E que a gente sabe de que se é 
precário ele dar conta dos outros conteúdos, né, linguagem, matemática, 
ciências naturais e tal, [4] mais trabalho ainda é a questão da Arte, né. [5] 
Porque a gente sabe que nos cursos de formação, o nosso por exemplo, a gente 
não tem esse espaço, né. [6] No entanto, o professor tem que preparar festinha, 
[7] muitas vezes, ele tem que reservar, especialmente na Educação Infantil, 
um espaço pro desenho da criança [8] e, muitas vezes por desinformação, ele 
acaba não fazendo ou fazendo bobagem, num é.  

 
A princípio, nota-se que a professora reage [0] com estranhamento à pergunta e sua 

resposta inicia com uma afirmação contraditória: [1] ora, se o ensino de Arte é um ‘dever do 

Estado’, como ela reconhece, não há como negar que a regra se aplica a Educação Infantil 
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pública porque esta, é claro, pertence ao mesmo. Depois, quando reclama que [7] muitas 

vezes tem que reservar um espaço para o desenho da criança ou a [2] ausência dos Arte-

educadores na Educação Infantil pública brasileira, parece culpar esse segmento pelo [4] 

‘mais trabalho’ que implica o ensino de Arte. Ora, acaso ela não sabe que isto ocorre em 

cumprimento à legislação existente?. Até onde se sabe, não é de exclusividade da Pedagogia a 

Educação Básica? É interessante observar a construção desses argumentos. Ela também diz 

que [3] é ‘precário o pedagogo dar conta dos outros conteúdos’; [5] ‘Porque a gente sabe que 

nos cursos de formação, o nosso por exemplo, a gente não tem esse espaço’; então isto 

justificaria, segundo ela, por isso o pedagogo é [8] ‘desinformado’ e ‘termina não fazendo’ ou 

‘comete bobagens’ em relação ao ensino de Arte. Ora, embora reconheçamos que sua 

autocrítica seja em parte verdadeira, o que não se pode concordar é que a utilize como 

justificativa mecânica. Ela fala como se a realidade fosse estática. Mas, o que esperar de uma 

professora para quem o ensino de Arte se reduz ao [6] ‘preparo de festinhas’? 

A seguir, serão apresentados os quadros 15 e 16, que pretende estabelecer um 

comparativo entre as respostas dadas tanto pelos professores quanto pelos formandos 

participantes desta pesquisa, sobre o problema da legislação do ensino de Artes na Educação 

brasileira.  

Sujeitos N/S 
N/R 

Nova 
LDB (A)

PCN’s
(B) 

RECNEI
(C) 

PARECER* 
(D) 

OUTROS 
DOC 

PA - - X - - X¹ 
PB - - X - - - 
PC X - - - - - 
PD - - X - - X² 
PE - X X X X - 
PF - - X - X³ - 

Quadro 15: Legislação em Arte segundo os professores 

Legenda: (X1) Refere-se às Diretrizes Curriculares Nacionais; X2) Ouviu falar sobre as 
Diretrizes; (X3) Ouviu falar que o MEC tem uma nova portaria.  
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Sujeitos N/S  
N/R 

NOVA 
LDB (A)

PCN’s 
(B) 

RECNEI
(C) 

PARECER* 
(D) TOTAL 

 
AA 11 5 2 - - 18 
AB 14 3 2 - - 19 
AC 15 13 9 - - 37 
AE - 7 - - - 7 
AF 15 3 3 - - 21 
AG 15 - - - - 15 

TOTAL 70 31 16 - 0 - - 0 - 117 
 59,829% 26,49% 13,67% 0% 0% 100% 

Quadro 16: Legislação em Arte segundo os formandos. 

Ao confrontar os quadros 15 e 16 acima, duas questões saltam aos olhos. Primeira 

questão: note-se que a primeira coluna do Quadro 16 equivale ao percentual de 59,829% de 

N/R ou N/S contra um percentual de 40,16%, soma resultante da segunda e terceira coluna. 

Isto significa que a maioria dos formandos desconhece as leis que regulam o ensino de Arte? 

Segunda questão: constitui um fato curioso o confronto da segunda coluna de ambos 

quadros. Por que será que de 6 (seis) professoras entrevistadas, apenas 1 (uma) cita a Nova 

LDB? 

 

8 – REAÇÃO A MANIFESTAÇÃO DA GARATUJA 

8a – Reação logocentrista: foram inclusos aqui as respostas alinhadas com a 

perspectiva do Realismo visual. Isto se verifica pela reação demonstrada em relação ao 

grafismo da criança. Aqui se pressupõe que a criança represente figuras o mais fiel possível 

da realidade. Este fato se justifica porque quando tal expectativa não ocorre, considera-se 

que deve haver algo errado com o aluno e, daí, pede-se explicações.  
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Das entrevistas realizadas, 2 (duas) professoras apresentaram essas características. 

No primeiro caso: 

Eu pediria,[1] vamos contar comigo, então. Pegue o seu desenho e [2] vamos 
contar a estória pra tia. (riso) Quer dizer, é aquilo que eu falei antes. A forma 
que ele viu a estória e conseguiu comunicar foi aquela. Só que [3] eu 
também preciso saber se o aluno estava de fato (riso) prestando atenção a 
estória. [4] Preciso saber o que ele compreendeu da estória. [5] Se ele 
compreendeu. [6] Se de fato aquilo representa. Então, inclusive [7] 
compreender como é que ele falou, do que dizer assim: “ah, entendo 
perfeito... ah, tá otimo, é lindo”, num é. Então, [8] preciso saber como é que 
ele compreende porque o desenho só fala da lua, mas [9] ele precisa falar pra 
mim também. Então vai ajudar o aluno até a [10] tentar recontar a estória. 
Ele fez um registro escrito, né e [11] eu gostaria que ele contasse. 

Mesmo sendo uma situação simulada, a ansiedade por entender o significado da 

representação gráfica do aluno é tanta que tal expectativa aparece 11 (onze) vezes em seu 

discurso. Entretanto, a mesma parece esconder o desconforto de seu desconhecimento com 

essa justificativa: porque o desenho só fala da lua. Ora, por que será que ela não consegue 

entender? 

No segundo caso: 

Eu, no caso, eu aceitaria, porque... Eu acho que eu poderia, no máximo, 
dizer: Bote mais história. E aí, me conta, o que é que você desenhou? Me 
conta aí? Me conta um pouco mais pra eu entender melhor, né. [...] Eu acho 
que eu ia perguntar: Desenhasse? Me conta um pouquinho mais o que é que 
você desenhou. [1] Quer outro papel pra desenhar mais, com mais calma? 
Porque [2] você quase não viu a história que eu acabei de contar. [3] Você 
num saiu correndo aqui, veio me entregar o papel. Eu tinha acabado de 
contar a estória, tu já desenhasse tudinho! Quer outro papel?” Né. Acho que 
eu ia conversar com ele e oferecer outro papel pra ele desenhar um pouco 
mais, né. Até pra ele compartilhar com os outros, né. [4] Porque já acabado a 
atividade. Porque eu mal tinha acabado de ler a história, né 

A ansiedade demonstrada por essa professora é praticamente a mesma. A diferença 

talvez fica no discurso contraditório, que põe em dúvida as ações da criança e/ou enfatiza 

aspectos negativos. Por exemplo, diz que ‘aceitaria’ porém sua suposta ação é permeada de 

cobranças. Na verdade, seu discurso contém uma crítica subliminar que parece considerar a 
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criança como: [1] nervosa; [2] desatenta; e [3, 4] apressada. A surpresa, entretanto, é que a 

mesma revela ter consciência dessa cobrança: 

[...] é....eu sei que existe essa discussão se a gente deve pedir explicação ou 
não do desenho da criança, porque às vezes quando a gente pede explicação 
a criança se inibe, e fica achando que o que ela desenhou não é.. não é 
correto. Que a gente tá pedindo explicação porque não entendeu. Eu sei que 
existe essa discussão aí e muitos professores de Arte, uns acham que não 
deve pedir explicação nenhuma. Outros acham que deve pedir explicação 
que não tem problema. Eu, não sou professora de Artes, mas eu acho que 
dependendo da forma como você interage com a criança, como você 
conversa, eu acho que não tem nada demais, [...] 

Mas, será que basta usar de uma boa forma para falar e, utilizando dessa estratégia, 

fazer cobranças e críticas a criança? A que objetivos deverá atender essas perguntas: a falta 

de base teórica do professor ou ao desenvolvimento do aluno? Além disso, que efeitos terão 

essas críticas veladas e/ou cobranças dissimuladas sobre  a expressão gráfica da criança?  

Devido talvez à falta de melhores argumentos que pudessem justificar suas 

contraditórias atitudes, a entrevistada termina criticando a própria questão formulada: 

Eu acho que o desenho, também, diga assim, desenhe o que vocês quiserem, 
represente essa história, eu acho que era um comando muito vago pra 
criança, num é. Eu acho que é um comando muito vago ‘represente a estória 
do jeito que você quiser’, né. É... termina gerando também isso, né: a criação 
de rabisco ou qualquer coisa que o menino entrega. 

Ora, a questão é bem clara: a professora “Informa aos alunos que, depois da 

leitura, cada um poderá se expressar individualmente sobre a mesma, inclusive desenhar”. 

Ou seja, o enunciado deixa implícito que o aluno poderia optar por outras linguagens, 

como a oralidade, a dramatização, etc. Além do mais, trata-se de uma questão simulada 

onde, inclusive, o aluno se antecipa à ação do professor. Mas, por outro lado, a crítica 

dessa professora descrita acima é bastante reveladora. Observe-se especialmente suas 

últimas palavras, onde se refere ao grafismo infantil como ‘isso’ ou ‘qualquer coisa’.  
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Em relação aos dados dos formandos, foram encontradas respostas que se 

identificam com essa mesma categoria, sobretudo nos casos em que a garatuja é descrita 

como sendo um fenômeno relacionado a dificuldade do aluno. Nesta categoria, o aluno X 

foi chamado de ansioso, apressadinho e hiperativo. Ou considerado com falta de atenção, 

falta de concentração e não preparado, etc. Algumas respostas chegam a prever atitudes 

que deveriam ser tomadas como, por exemplo: você consegue fazer mais bonito, onde se 

evidencia o conceito de beleza; além dessas, outros três casos evidenciam um tipo de 

cobrança muito parecido ao dos professores:  

 O aluno se expressou, porém precisa ser chamado atenção para 
desenhar o que realmente viu;  

 Iria questionar como ele desenhou a estória, se eu não terminei de 
contar. Daria um papel em branco novamente e pediria para ele 
prestar atenção; 

 Ele ainda não despertou para a representação do que é um desenho 
e representa-o através de rabiscos. 

 

Mas, de modo particular, chama atenção estes dois outros casos:  

• O aluno provavelmente possui algum distúrbio mental ou 
psicomotor;  

 
• A criança pode ter problema de interpretação ou ser DM. Por mais que a 

professora não tenha apreendido a atenção do aluno no conto de uma 
estória ele jamais poderia interpretá-la com riscos. O normal seria ele se 
prender a algum personagem ou objeto.  

Note-se que DM, conforme empregado, significa deficiente mental. Será que essa 

comparação está correta? Uma criança entre 4 e 5 anos deve atender de pronto a expectativa 

do professor? Melhor dito: deve atender a expectativa de Realismo visual do mesmo? Onde 

ficou a Livre-expressão que a grande maioria dos participantes inicialmente afirmaram 

defender? Existe alguma relação conceitual entre o Desenho da lua e DM?  
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Que fatores estariam contribuindo para gerar tamanha distorção? Será devido à falta de 

uma disciplina de ensino de Arte nos cursos de pedagogia? Será também devido à ‘magreza’ 

teórica das Ementas? 

8b – Reação expressionista: incluiu-se nessa categoria duas entrevistas cuja ação 

didática enfatiza a autonomia e a liberdade de expressão do aluno. Quando isto não ocorre, 

também pedem explicação, porém consideram que ocorreu algo de errado com o método de 

ensino, isto é, o professor cometeu alguma falha. No primeiro caso, a professora diz: Aquilo 

foi um simbolismo, num é. Ela é que não soube interpretar. No segundo caso, a professora 

atribuiu que o aluno deve tá super perturbado ou Pode também ter esse lado, dele tá 

mentindo. Dele tá lhe agredindo porque você o agrediu antes, empurrou uma estória que ele 

não queria [...]. 

Nas respostas dos formandos, houveram respostas que se identificam com essa 

categoria, principalmente os que se referem à autonomia da criança. Quer dizer, explicam a 

garatuja como sendo um fenômeno relacionado aos desejos, vontades, sentimentos, auto-

estima e, igualmente, à liberdade de expressar a criatividade e a imaginação. É interessante 

perceber como esse grupo, ao contrário de outros, partem em defesa da autonomia da 

criança. De um lado, exalta-se o sujeito, tipo: “O aluno foi construindo a sua maneira” e 

“Demonstra ser uma criança segura e confiante”. Do outro, exalta-se o objeto em si: 

“aqueles desenhos significam muita coisa”. Noutros casos, mescla-se a defesa de todos esses 

aspectos como, por exemplo: “O aluno tem boa concentração e consegue se expressar, 

mesmo que através de rabiscos, pois rabiscos também são formas de expressão” ou “Não iria 

repreendê-lo afinal essa foi à maneira que ele achou p/ interpretar a estória”. 
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8c – Reação semioticista: incluiu-se nessa categoria duas entrevistadas alinhadas 

com a perspectiva da linguagem visual, cuja ação didática enfatiza o processo de 

construção da percepção do aluno. Aqui, o processo é visto de forma global. Qualquer 

forma de manifestação do aluno é encarada como ponto de partida, portanto, merecedora 

de apoio e incentivo. A professora que iria estrear no segundo semestre, explica: 

[...] aquilo ali é um ponto de partida para o trabalho com ele, pra que eu 
possa despertar nele. É...não só os traços em todas as direções, mas novas 
formas de expressões, não necessariamente figuras, mas é.... perceber que o 
processo dele, de interação, no caso comigo, com a estória é de, ao mesmo 
tempo que ele está escutando, ele tá é... participando através do gesto do 
desenho. Vou ver isso e vou tentar a partir disso trabalhar com ele pra que 
novos horizontes sejam abertos. [...] 

A outra, que conta um bom tempo de experiência, converge na mesma direção. 

Sua expectativa é com a apropriação do conhecimento através de diferentes maneiras. 

Daí, nota-se que, diferindo das outras categorias, o sentido de perguntar ao aluno é para 

valorizar sua oralidade. 

De um modo geral, as pessoas se apropriam do conhecimento de diferentes 
formas e Gardner é que fala pra gente sobre as Inteligências Múltiplas, né. 
Então, o fato dele não estar no círculo, quietinho, é... ele tá rabiscando, não 
quer dizer que realmente ele não estava concentrado na estória, tá. Aí, ele 
tava lá... e aquilo que eu disse pra você: se Arte é linguagem, ele tava 
registrando. Qual a minha postura nesse momento? É pedir que ele reconte 
o desenho dele. Porque ele pode recontar pela oralidade, porque ele pode 
recontar pelo desenho, num é. Então, ele vai apresentar o trabalho dele pros 
alunos. E isso é uma atitude muito normal. Não tem espanto pra isso. 

Com relação aos dados dos formandos, lamenta-se não ter sido possível coletar a 

época os alunos da primeira entrevistada. Quanto à segunda entrevistada, logo acima, foi o 

caso dos formandos em fase de Colação de Grau. Portanto, foram identificados apenas dois 

casos que parecem ter correlação com as características aqui mencionadas.  

O formando AF1, por exemplo, afirma: “O aluno criou a sua história imaginária, sua 

linguagem. Ela pode estar pensando em várias direções”.  
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Já o formando AF2 considera: 

Bem, é uma maneira de expressar o que ele entendeu a historinha. Mesmo 
sendo complexo compreender ‘a linguagem dos riscos’, creio que se 
perguntando ao aluno sobre cada risco ele dirá a quem se referem. Ou seja, 
esse risco é o personagem tal, etc. (Grifo do autor) 

Quer dizer, embora esses dois casos se refiram ao grafismo como linguagem, 

considera-se insuficiente para avaliar a relação professor-aluno.  

Além das categorias já apresentadas, os dados dos formandos apontam para estas 

outras duas categorias. 

8d – Desenvolvimento genético: aqui foram inclusas as explicações de ordem 

biológicas, isto é, que de um modo ou de outro, justificam a garatuja como um fenômeno 

relacionado às etapas do desenvolvimento genético da criança. Nesse caso, a manifestação da 

garatuja é denominada com termos ou expressões tais como: “etapa”, “estágio”, “faixa-

etária”, “fase do rabisco” ou “fase inicial da expressão gráfica”, “amadurecimento cognitivo”, 

“nível de compreensão” e “forma de entendimento”.   

8e – Desempenho didático: nessa categoria questiona-se o espaço formativo. As 

justificativas parecem refletir um tanto da visão adultocêntrica e da visão expressionista. 

Desse modo, a garatuja tanto aparece como acidente e falha quanto aparece como expressão 

e trabalho. Dentro desse contexto, o formando relaciona a manifestação da garatuja como 

conseqüência direta destes três fatores:  

a) a competência do professor:  

 “Mostra [...] o que a professora está passando para os demais”.  
 

 “Talvez o professor não tenha explicado a importância do desenho [...]”. 
 

 “Ele não está estimulado pela professora [...]”. 
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b) O método ou sequência didática: 
: 

 
1) Falta a professora trabalhar métodos que façam os alunos se concentrarem 

[...]. 
 
2) Provavelmente o desenho livre não faz parte da rotina do aluno X que deve 

estar acostumado a pintar desenhos já propostos pela professora. Daí a 
dificuldade em se fazer entender e interpretar seu desenho. 

 
3) Acredito que devido ao fato da professora antecipar a atividade que seria 

realizada posteriormente à leitura, provocou no aluno X a ansiedade para sua 
concretização. Ela poderia ter solicitado a atividade depois de lê a estória. 

 
4) O professor entregou o material de Artes antes de concluir a leitura da história 

e o resultado da atividade do aluno está relacionado à falta de ensino de 
técnicas e ao fato de ele não estar habituado a esse trabalho. 

 
 

 
c) A carência do ensino de Arte: 

 
 

 [...] Ah, temos que salientar qual é a formação dessa professora. 
 
 [...] Acredito que falta mais interesse e mais divulgação, cursos ou seminários 

que leve o professor a entender que a Arte contribui de forma significativa no 
aprendizado do aluno. 

 
 [...] Se a Arte fosse trabalhada desde o início, ele com certeza poderia se 

expressar melhor uma vez que com 4 e 5 anos a criança já poderá se expressar 
de forma mais criadora através dos desenhos. O problema não está no aluno, 
mas sim no professor que é leigo em Arte. Precisamos trabalhar Arte como 
trabalhamos Português, História, Matemática e outras disciplinas só não 
sabemos como fazer. 

 

Por último, foram encontrados ainda alguns casos que não se enquadram 

especificamente em nenhuma das categorias já mencionadas. Desses, três respondentes 

associaram sua justificativa a hipótese alfabética, o que não é de surpreender se considerada a 

tônica dos cursos.  
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9 – REAÇÃO À MANIFESTAÇÃO DO LÚDICO E DA CÓPIA 

Estas foram as respostas dos 6 (seis) professores entrevistados:  

“É a dispersão do aluno, num é, porque ele é disperso [..] Ele tava 
copiando do outro pra fazer um desenho. Se virar. Aí, considero isso 
como um problema fundamental do aluno, né”. 

Vê-se acima que o aluno é considerado como disperso e que a suposta cópia é 

condenada.  

“Ele não tava afim daquilo naquela hora, entendeu. E não foi conversado, foi 
empurrado, num é. Eu acho que é uma reação de não-aceitação dele, 
entendeu. E ele canta, ele anda, se balança. Vai lá e vem, né. E talvez ele 
tenha medo de depois não ser aceito porque não desenhou nada...vai e copia 
do outro, né”. 

Na resposta acima, primeiro se justifica a vontade do aluno e se culpa o professor, 

algo bem típico da Livre-expressão. Mas, em seguida, quando se admite o medo fica 

implícita a justificativa pautada na figuração, ou seja, no Realismo visual.  

“[...] eu não ia estimular muito essa coisa de, num é, tá copiando, e não pode 
copiar. E não pode olhar pro desenho do outro. Eu acho que... pode olhar pro 
desenho do outro, se achar uma coisa bonita pode copiar também um 
pouquinho, por que não, né? Nunca a gente copia tudo exatamente tudo 
igual, num é. Nenhuma foto é exatamente igual, num é”. 

O Realismo visual aparece aqui na coisa bonita, no caso, uma referência de beleza 

estética. Então, esses três casos se pautam sobre a lógica ou expectativa do Realismo visual. 

Com base em sua própria concepção, não é o professor quem determina valores e atitudes? 

“Eu iria ficar junto dele, dar mais atenção a ele. Tentar estimular para que ele 
se interessasse pela proposta da aula. [...] E em relação a ele tá copiando, é.... 
é uma coisa pra se prestar atenção, né, porque.... com certeza eu iria 
questionar e perguntar porque ele tá copiando. Se ele tá copiando! Ele pode 
até copiar, se ele quiser, mas eu ia talvez despertar nele é... um desejo de não 
só copiar, também se expressar através dele próprio, através do desenho, 
através da dança, ou através de qualquer coisa se o desenho não é a 
expressão dele ou se aquele metodologia não é adequada pra ele, praquele 
tipo de criança inquieta. É isso”. 
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Na resposta anterior, percebe-se que a referência muda de foco. Por que não se 

condena o lúdico e se tolera a cópia? Não será porque aqui a criança é considerada o centro 

do interesse e o foco é o processo, como propõe a concepção da Linguagem visual? 

“Acho que é o processo de apropriação se dá de diferentes formas. É preciso 
ver se realmente ele estava atrapalhando, se ele estava fora do contexto. 
Acho que perguntar primeiro ao aluno é a primeira coisa. Depois, eu não sou 
radicalmente contra a cópia. Eu acho que se ele tava olhando, se ele estava 
apreciando, se ele estava tendo uma experiência de desenho, vai depender 
muito”. 

Na resposta acima, igualmente, há uma espécie de tolerância. Parece haver um outro 

olhar sobre a exploração gráfica da criança. A resposta abaixo tem alguma semelhança: 

“Primeira coisa: se ele vai e volta, se volta pro desenho isso é maravilhoso. 
[riso] Eu já tive uma experiência que ele ía e voltava...ía e não voltava mais. 
Ele queria fazer tudo menos o desenho. Então, se ele volta, ele tem um 
objetivo. Segundo: será que ele queria mesmo copiar o desenho? Será que é 
possível copiar um desenho? É... pra mim o problema era se ele tirasse o 
desenho do outro e dissesse que era dele, num é. Mas, eu acho que iria 
trabalhar... Eu não sei como é que uma pessoa copia o desenho, muito menos 
uma criança né. Eu acho que iria conversar com eles e ficar com eles pra 
mostrar a eles que não existe cópias né. Eu não consigo ver cópias no 
desenho. Principalmente feito à mão, né”. 

As respostas de alguns entrevistados oscilam de suas perspectivas teóricas anteriores, 

embora uns mais outros menos. O quadro, a seguir, mostra as respostas dos educandos.  

SUJEITOS  
CATEGORIAS 

AA AB AC AD AE AG Total 

Desenvolvimento cognitivo - 1 1 1 - - 3 

Auton. + liberdade de expressão - - 3 - 3 - 6 

Dificuldades do aluno 9 5 16 - 5 4 37 

Desempenho didático 6 7 12 2 3 2 35 

Estimulo da escola à cópia - - - 3 - - 3 

RESPONDENTES 15 13 32 6 11 6 84 

Quadro 17: Síntese do lúdico e cópia dos formandos 
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Exceto o quantitativo de 33 (trinta e três) respostas tipo N/R ou N/S, percebe-se no 

quadro 19 que os dados dos formandos enfatizam, sobretudo, a simulação do lúdico e da 

cópia como uma espécie de falha. Esta é atribuída a dificuldades do aluno ou ao desempenho 

didático do professor. Isto revela que se tem uma visão negativa sobre o lúdico e a cópia. Ao 

mesmo tempo, contradiz a postura em favor da expressão da criança que, inicialmente, a 

grande maioria afirmou defender. Ora, por que diante dessa situação simulada, a maioria dos 

participantes parece ter mudado de opinião? Acaso o lúdico e a cópia estariam fora da 

autonomia da criança?  

10 – REAÇÃO A MANIFESTAÇÃO DO BLOQUEIO 

Dado a importância da questão, considerou-se importante transcrever todas as falas. 

Eu acho também que ou ele não entendeu nada da estória ou a timidez... a 
inibição ou o não querer fazer mal feito. 

Nesse primeiro caso, não é o aluno visto como culpado? E a referência a “não fazer 

mal feito” não configura o Realismo visual? 

Ele não sabe, coitado. Ele tá intimidado. Essa escola talvez imponha padrões e 
modelos porque ele não tem ainda a maturação. 

Nesse segundo caso, a culpa não é dividida entre a limitação do aluno e a imposição 

de modelos da escola? Mas, que modelos são impostos? Não se inclui aí, dentre outros 

fatores, os desenhos pedagógicos e os emborrachados dessa mesma professora? 

Eu faria uma parte do desenho, ele faria outra. Eu acho que pra uma criança de 
quatro anos dizer isso, né, certamente, ela já deve ter desenhado coisas que o 
adulto disse que “tava feio” ou que “tava errado”, ou que “não era assim”, né. 
Porque, normalmente, a criança... ela desenha., né. Ela gosta de desenhar. Ela 
não se nega a desenhar. Eu acho que é muito raro uma criança de 4-5  anos... 
A gente diz que não sabe desenhar depois de grande, né. Mas, nessa idade, a 
gente não tem muito... A gente quando diz isso com quatro anos é porque, 
infelizmente, já deve ter sido o adulto dizendo isso sobre o desenho da gente. 
E a gente já incorporou aquilo ali e... acha que não sabe desenhar aos quatro 
anos, num é. 
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Nesse caso, a culpa é atribuída genericamente ao adulto que adota uma postura 

adultocêntrica. Mas, será que a professora percebe a sua própria postura? Inclusive há pouco, 

referiu-se aos rabiscos como  “isso” ou “qualquer coisa”. 

[...] de certa forma ele tá se sentindo limitado, reprimido. Alguma coisa assim 
eu vejo. Eu ía atuar pra que ele rompesse com esses limites que ele mesmo 
criou de alguma forma. Ía conversar. Ia tentar despertar o olhar dele pra ele 
próprio primeiro, pra que depois ele produza né alguma coisa. Eu acho que ia 
fazer isso. [riso] Ele tá impondo limites a ele mesmo. Ele tá reprimido. Ele tá 
com medo de não se adequar ou não se colocar é... dentro da coletividade 
mesmo. Então, é lógico que eu ia tentar fazer com que ele... É, eu ia tentar 
descobrir, né. Que motivos o levariam. Pode ser que ele não quisesse se 
expressar através do desenho. Num sei. Mas, você não falou que depois da 
leitura, os alunos podiam se expressar como quisesse. Pode ser que ele não 
quisesse se expressar através do desenho. Eu ia tentar descobrir né porque 
houve esse bloqueio. Esse limite pessoal dele de não se expressar. Ou seja, 
através do desenho ou de qualquer outra forma. 

 

Nesse quarto caso, notamos haver uma mudança de foco. E a propósito, utiliza-se pela 

primeira e única vez a expressão bloqueio. Temos a impressão que a atitude pedagógica 

adotada por essa professora difere das demais. Não será isto um belo exemplo do Princípio 

Copernicano da Educação? 

Tá, isso é uma cena comum né. Bem corriqueira. É aquilo que eu disse pra 
você. Isso tá acontecendo com a criança de 4 anos. Por isso que eu disse pra 
você: o papel da pré-escola é sensibilizar. Quando eu começo a trabalhar Artes 
com meus alunos da universidade, eles dizem “Professora, a gente não sabe 
desenhar! A gente não sabe pintar! A minha pintura é feia. O meu desenho é 
feio”. É que...esse estigma que a gente tem. Tem que fazer. Tem que fazer 
bonito. [...] Essa pode ser uma criança que é cobrada no contexto familiar pra 
fazer o bonito, o certo. E aquelas são as primeiras experiências dela e ela não 
consegue. Ou ela acredita que não vai conseguir comunicar com o seu 
desenho. 

Esse quinto caso impressiona tanto pelo conteúdo quanto pela forma como relatou a 

entrevistada. Até então, sabia-se que o desaparecimento do desenho infantil vinha ocorrendo 

na faixa de seis anos de idade, como afirmado em Greig (2004). Ou das crianças das terceiras 

séries, como afirmado por Bueno (2003). Ora, essa professora afirmou com toda serenidade 
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que “isso é uma cena comum” e “corriqueira”?  E que “Isso tá acontecendo com a criança de 4 

anos”. Esse é um dado por demais preocupante.  

Nesta outra resposta, percebe-se uma postura diversa: 

[...] porque, na verdade, é um tipo de criança que de fato já vem de casa, e 
talvez passasse por outros professores com uma concepção de que desenhar 
é... desenhar é pintar, cobrir os espaços que tão lá determinados para cobrir. 
Então, eu ia tentar sentar e dizer “não, você sabe. Vamos sentar, pegue o 
lápis”. Ia ter que ficar mais próximo dele. Mas, de forma nenhuma, ia fazer 
nada por ele. Eu ia insistir junto com ele. Ia ficar bem perto né, porque ele 
precisa se sentir um pouco mais seguro. Ia ficar mais próxima dele, sentar do 
lado mesmo, ia tentar. Talvez não conseguisse no primeiro dia, mas no 
segundo momento você consegue. A gente consegue. Fazendo assim todo dia 
a gente consegue que a criança vá fazendo. Vá se expressando. Mas, não ia 
fazer por ele de forma nenhuma... porque isso, na verdade, demonstra já 
alguns problemas né. Algumas questões, vamos dizer, mais proibitivas em 
relação ao desenho que são construídas fora da escola e a escola também não 
tem... Talvez seja um daqueles alunos que eu disse que o pai em casa diz: “não 
desenha”, “desenha não-sei-quê” ou “não risca na parede”. 

O mesmo argumento aparece nesse último caso, no qual a entrevistada ressalta que as 

“questões proibitivas são construídas fora da escola”. Serão verificados agora os dados dos 

formandos. 

SUJEITOS  
CATEGORIAS 

AA AB AC AD AE AG Total 

Auton. + liberdade de expressão 1 1 1 1 - - 4 

Dificuldades do aluno 7 4 12 3 5 3 34 

Desempenho didático 7 9 6 2 4 2 30 

Recalque da família - - 1 - - - 1 

Recalque da escola 1 - 13 - 1 - 15 

Quadro 18: Síntese do recalque 

Nesta última questão, note-se que as dificuldades do aluno aparecem como 

equivalentes ao desempenho didático, que praticamente repetem os mesmos argumentos. A 

novidade, digamos assim, é o surgimento da categoria recalque da escola, onde os formandos 
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apontam algumas práticas arcaicas da instância formativa. Foram selecionados alguns desses 

depoimentos que parecem ser esclarecedores. 

O aluno acha que desenhar é copiar ou pintar um desenho já pronto. Já deve 
estar acostumado com tais atividades. 
 
Essa criança foi acostumada a fazerem tudo por ela, e a profª é muito 
tradicional, não deixa os alunos se expressarem sozinhos. 

 
Muitas vezes o aluno é condicionado a fazer determinadas coisas. Geralmente, 
o professor diz o que fazer e como fazer! Até as cores do desenho a ser 
pintado são determinadas pelo professor que diz: “A flor é vermelha e o talo é 
verde!”. O aluno sempre é levado a uma atitude mecânica de sempre 
reproduzir os comandos do profº. Quando é levado a refletir, a criar, a 
imaginar, fica perdido e diz que não sabe desenhar. 

 
Depende, eu iria observar a prática da professora na sala de aula, suas atitudes 
em relação à turma, o que ela exigia no dia-a-dia, suas normas. Porque muitas 
vezes a maioria dos professores que trabalham com educação infantil exigem 
certas atitudes dos alunos que a faixa etária não permite.  

Aqui nesses exemplos, os formandos apontam três questões que se entrelaçam no 

cotidiano escolar, isto é, a questão da cópia, do condicionamento e das atividades mecânicas. 

Quer dizer, essas atividades estariam contribuindo para a criança deixar de desenhar.  

Será, então, que quando uma criança diz: “não sei desenhar” é porque foi bloqueada 

por esses fatores da escola como afirmam os formandos? Será que o fato do aluno ser 

regulado, diariamente, por intermédio das ações atitudinais e procedimentais, como temos 

demonstrado, não contribui para que ocorra tal fenômeno?  

A finalização deste capítulo ocorre com a exposição do Quadro 21, a seguir, que 

apresenta um resumo sintético das três correntes históricas apresentadas. E em conformidade 

com os exemplos dados, demonstra as diferentes reações atitudinais dos participantes desta 

pesquisa em relação as diferentes formas de manifestação dos rabiscos de Emilio. Percebe-se 

claramente o vínculo entre as dimensões conceituais e atitudinais ou vice-versa. 
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Quadro 19: Dimensão atitudinal dos modelos formativos 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS LOGOCENTRISTA EXPRESSIONISTA FILOLINGUISTA 

Concepção Realismo visual Livre expressão Linguagem visual 

Tendência Conservadora Moderna Pós-Moderna 

Valores Beleza, perfeição Liberdade 
sentimentos 

Criatividade 

Ênfase Intelecto 
reprodução 

Sensibilidade 
criatividade 

Percepção 
Despertar o olhar 

Sujeito Mini-adulto Pequeno artista Criador-consumidor crítico 

Foco  As regras Qualidades difusas Processo desenvolvimento  
Postura Adultocêntrica Infanticêntrica Ontocêntrica 

Justificativa Mimética Expressionista Perceptiva 

 

Garatuja Erro ou falha Problema Ponto de partida 

Lúdico e cópia Contra Contra A favor 
Bloqueio Discriminação Discriminação Acolhimento 



 156

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – DISCUSSÕES 
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O objetivo deste capítulo é discutir o levantamento de dados conforme as questões 

apresentados no capítulo anterior. Daqui por diante, será feito um esforço no sentido de tentar 

estabelecer uma triangulação entre as categorias de análise, o quadro teórico e o olhar crítico. 

Para tanto, os dados levantados passam a ser problematizados dentro de três grandes temas: 

no item 5.1 – REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO DE ARTE, aborda-se criticamente o 

problema da legislação; no item 5.2 – RECEPÇÃO DA ARTE, discute-se os conceitos gerais 

e específicos que se tem da Arte e sua filiação com as correntes históricas apresentadas no 

quadro; e finalmente, no item 5.3 – NOÇÕES BÁSICAS DO DESENHO INFANTIL, 

esboça-se uma reflexão crítica sobre a relação das dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais implicadas nessa área, destacando daí quatro questões cruciais ao desenho infantil: 

a garatuja, o lúdico, a cópia e o bloqueio. 

Objetivando realizar uma discussão dos resultados coerente com a natureza do espaço 

formativo, em especial as três situações de prática simulada constante nos instrumentos de 

coleta, o método de análise utilizado apóia-se na perspectiva da relação didática defendida por 

Zabala (1999).  
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Por sinal, tal abordagem foi recomendada no sentido de orientar os cursos de 

pedagogia, conforme indicado no trecho do documento abaixo:  

Os conteúdos definidos para um currículo de formação profissional e o 
tratamento que a eles deve ser dado assumem papel central, uma vez que é 
basicamente na aprendizagem de conteúdos que se dá a construção e o 
desenvolvimento de competências. No seu conjunto, o currículo precisa conter 
os conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências exigidas para 
o exercício profissional e precisa tratá-los nas suas diferentes dimensões: na 
sua dimensão conceitual – na forma de teorias, informações, conceitos; na sua 
dimensão procedimental – na forma do saber fazer  e na sua dimensão 
atitudinal – na forma de valores e atitudes que estarão em jogo na atuação 
profissional e devem estar consagrados no projeto pedagógico da escola. 
(PARECER CNE/CP 9/2001, p.31, grifo nosso) 

Portanto, com base no quadro teórico adotado e no referido método, será realizado um 

esforço no sentido de identificar a coerência entre o que se afirma conhecer e o que se afirma 

fazer na instância formativa, com relação ao desenho infantil. 

 

5.1 – REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO DE ARTE 

Com base no que é demonstrado pelo Quadro 17 (Legislação em Arte segundo os 

professores) e Quadro 18 (Legislação em Arte segundo os formandos), os dados da amostra 

apresentam três questões intrigantes.  

PRIMEIRA QUESTÃO: de acordo com o Quadro 17, das 6 (seis) professoras 

entrevistadas, apenas 1 (uma) mencionou os quatro principais instrumentos que regem, de 

modo geral, a área de Arte nessa instância formativa. Quer dizer, é absolutamente 

impressionante que 5 (cinco) das professoras entrevistadas não tenham mencionado 

documentos oficiais tais como a Nova LDB, Lei nº 5692/96 - de caráter determinativo; nem o 

RECNEI/98 - de caráter norteador; e muito menos o PARECER Nº 05/2005 - de caráter 

deliberativo. Ou seja, essas professoras admitiram conhecer os PCN’s, apontando-os quase 
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que exclusivamente como instrumentos responsáveis pela legislação em Arte, ao invés dos 

três principais instrumentos como já explicado. Entretanto, como mostram os resultados, 

apenas duas das professoras entrevistadas apresentaram referências aproximadas dos aspectos 

abordados sobre o desenho da criança nos PCN’S (BRASIL, 1997, passim), a exemplo do 

“percurso criador do aluno” (p. 48) e dos “elementos básicos da linguagem visual” (Id., p.62, 

96). Por que ocorre este problema? Será isto um dos efeitos da “flexibilização”, como citado 

por Demo (1999, p.26) anteriomente? 

SEGUNDA QUESTÃO: de acordo com o Quadro 18, do contingente de formandos 

dos 7 (sete) cursos de Pedagogia / Normal Superior de Recife e Olinda, TODOS 

DESCONHECEM o RECNEI/98 e o PARECER Nº 05/2005. Desse contingente, 59,829% 

respondeu N/R ou N/S. Do restante desse percentual, em torno de 13,67% disseram conhecer 

os PCN’s e em torno de 26,49% a Nova LDB - Lei nº 5692/96. Portanto, isto significa que a 

grande maioria dos formandos de pedagogia / normal superior desconhecem a legislação 

existente em nosso país sobre Arte-Educação. Esse problema dos formandos não reflete o 

mesmo problema dos professores? 

TERCEIRA QUESTÃO: ocorre que ao confrontar os mesmos quadros, salta aos olhos 

um dado perturbador: por que será que do percentual relativo de formandos respondentes mais 

da metade, ou seja 26,49%, menciona a Nova LDB, enquanto que no percentual das 

professoras ocorreu só um caso? Será que esse quantitativo de formandos ficou mais sabido 

que suas professoras em matéria de legislação? Será isto uma forma de rejeição inconsciente 

das mesmas pela inserção da Arte no currículo? 
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5.2 – RECEPÇÃO DA ARTE  

Dentro dos limites desse trabalho, vamos aqui tentar explicar sobre como a Arte é 

vista pelos participantes da pesquisa. 

5.2.1 – CONCEITOS GENÉRICOS 

Como resposta a primeira questão desta pesquisa, obtivemos de uma parcela das 

participantes, respostas calcadas em conceitos amplos. Umas afirmaram: “Arte é vida” ou 

“Arte é tudo”. Outras disseram: “ensinar é uma Arte”, que “todo professor é um artista” ou 

que “Arte é uma terapia ocupacional”. Que tão belas verdades mentirosas. Será possível 

definir algo tão distante assim como a Arte da vida, Arte de tudo, Arte do universo? Então, 

como explicar que se possa definir a Arte do Cosmos e, ao mesmo tempo, seja ignorada a 

Arte de um universo tão próximo e particular, de um sujeito que, aliás, é seu principal objeto 

de trabalho, ou seja, o caso da Arte do desenho da criança?  

Não estamos aqui nos referindo à totalidade da expressão desse sujeito, mas apenas 

sobre as noções básicas de sua primeira forma de representação iconográfica. Uma forma de 

representação que, como vimos em nosso quadro teórico, sua origem se perde no tempo. 

Antes mesmo que se inventasse o papel e o lápis ou que Rousseau reinventasse os in-fans, 

nossos Emilios primitivos provavelmente já rabiscavam nas rochas, em ossos, na areia ou na 

pintura corporal. Então, ao invés de se afirmar eloqüentemente que “Arte é vida”, talvez seja 

mais produtivo tentar compreender a partir de que ponto da vida uma criança encontra a Arte.  

Quanto a dizer que “Arte é tudo”, sim e não. Dialeticamente, Arte pode ser tudo, mas 

nem tudo pode ser Arte. Em Arte-Educação, por exemplo, Arte não é fazer festinhas, 

tampouco se presta a “datas comemorativas”, a servir para “prender a atenção dos alunos” ou 

como “terapia ocupacional”. Embora possam ser verdadeiros os efeitos terapêuticos da Arte, 
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no entanto, acreditamos que não seja esse o papel da Arte dentro do espaço formativo. Arte 

não prende, liberta. Arte não impõe, propõe. Enfim, de que adianta afirmar que “ensinar é 

uma Arte”, que “O professor tem um pouco de artista” ou que “Trabalhar com criança 

também é uma Arte” e pouco ou nada conhecer sobre o campo da Arte, em particular, sobre a 

Arte infantil? 

Ainda nessa primeira abordagem, vários participantes atribuíram à Arte o papel de 

despertar a criatividade, a expressão, a imaginação e o desenvolvimento do aluno, além de 

relacioná-la a várias atividades da criança e da escola, como brincar, desenhar, contar história, 

trabalho com músicas, pinturas, expressão corporal ou teatro. Se bem que essa aparente 

liberdade ou ludicidade, como já se havia suspeitado desde antes, é bastante discutível. 

5.2.2 – CONCEITOS ESPECÍFICOS 

ARTE COMO EXPRESSÃO: é o conceito enfatizado pela maioria dos participantes 

que, com maior ou menor intensidade, foi relacionado à liberdade ou à vontade do ‘eu’; aos 

sentimentos, à emoção e aos desejos; à criação e à imaginação ou à pureza. É presumida a 

individualidade do sujeito no mundo por intermédio de suas idéias e sentimentos, conforme a 

tendência moderna apresentada no quadro teórico.  

ARTE COMO LINGUAGEM: é o conceito que apareceu em apenas duas entrevistas e 

de modo bastante vago em alguns formandos, devido às circunstâncias justificadas. Foi 

relacionado com os “pressupostos teóricos” dos PCN’s, com o “desenvolvimento da criança” 

e com a “mediação”. De todo modo, a proposta da Linguagem visual defendida por essas 

professoras se inscreve na tendência pós-moderna do ensino de Arte, como já visto no 

segundo capítulo.  
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Talvez aqui neste ponto um pesquisador-aprendiz apressado ou, quem sabe, do tipo 

caçador de diploma, encerrasse o trabalho. Certamente resultaria num desserviço à Educação. 

Entretanto, por trás dessa aparência, é possível encontrar algumas surpresas. Na medida em 

que foi solicitado aos sujeitos participantes dizer o que considera ser importante destacar no 

trabalho de Arte com crianças, percebeu-se que havia algo por revelar. 

5.2.3 – DESTAQUES  

AS QUALIDADES DIFUSAS, isto é, a criatividade, a imaginação e a liberdade, foi a 

primeira e mais destacada das alternativas, estando relacionada ao conceito dominante de Arte 

como expressão. Quando se diz difusas é porque tais qualidades são abordadas de modo 

genérico. Por exemplo, fala-se muito em imaginação e criatividade, mas dificilmente esses 

termos são definidos. 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA CRIANÇA, isto é, a percepção, a 

sensibilização, o despertar do olhar e “o desenvolvimento da criança como um todo”, foi a 

segunda alternativa apresentada, estando relacionada ao conceito da Arte como Linguagem. 

Defende-se aqui uma visão integral ou global da criança.  

O USO MECÂNICO DA ARTE, aparentemente uma terceira alternativa, surgiu como 

uma novidade, talvez uma novidade muito antiga. Aqui se defende que a Arte deve ser 

utilizada de modo prático. Isto foi afirmado de modo explícito nesta entrevista: “Arte é apenas 

uma estratégia [...] um acessório que eu vou usar”. Já o modo implícito apareceu no caso de 

outra entrevistada que, após justificar que não dispunha de tempo para trabalhar Arte, referiu-

se depois a estas recomendações que faz à sua turma sobre o desenho infantil: “[...] tem que 

estimular o desenho de estórias; de bons textos literários, pra acostumar a criança a fazer essa 

apreciação estética, não é. Não só do visual, não é, mas do próprio texto”. Em outras palavras, 
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demonstra-se aqui um exemplo de como a Arte ou o desenho infantil não é trabalhado em si 

mesmo, isto é, enquanto linguagem própria. Quer dizer, não há tempo para se trabalhar essa 

forma de comunicação inerente à criança. No entanto, a mesma é utilizada para a construção 

de outras linguagens. Nesse caso, atribui-se ao desenho uma função “tipo bombril”. Dentro 

desse contexto, ele serve para quase tudo. O problema é que serve apenas para salvaguardar 

os interesses dos adultos, menos os da própria criança. 

A primeira surpresa, portanto, é que os defensores da primeira e terceira alternativas, 

quer dizer, dos valores difusos da expressão e do uso mecânico da Arte, são praticamente os 

mesmos que se auto-identificaram com o conceito de Arte como Livre-expressão. Entretanto, 

numa análise mais aprofundada, a postura desses participantes revelou-se ainda bastante 

discutível. Isto ficará mais nítido adiante.  

Quanto aos dados dos formandos, a grande maioria segue a tendência enfatizada pelos 

professores, destacando-se as qualidades difusas da expressão.  

 

5.3 – NOÇÕES BÁSICAS DO DESENHO INFANTIL 

A – ORIGEM 

1ª) JUSTIFICATIVA MIMÉTICA: esta forma transpareceu naturalmente nas 

explicações ou comentários de vários participantes, tais como nestes exemplos: “Tu achou o 

teu desenho bonito?”; ou ”Se achar uma coisa bonita, pode copiar também [...]”; ou “Algo que 

vai se expressar e vai mostrar beleza”; ou “Quando se podia criar coisas lindas”; ou “Na sala 

de aula tem que ser a criança e não vai sair isso bonito, vai sair lambuzado”. Fica bastante 

claro que os sentidos evocados se referem a determinadas regras. Estas se baseiam em 
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critérios de Beleza e Perfeição estéticas oriundas da mimese grega, os quais servem como 

base conceptiva do Realismo visual. 

2ª) JUSTIFICATIVA EXPRESSIONISTA: esta é a explicação mais comum para dar 

conta da origem do desenho ou, talvez, para outros assuntos. A frase “é a expressão de 

sentimentos” ou “expressar o pensamento do que está sentindo”, por exemplo, parece ser uma 

fórmula eventualmente utilizada para responder qualquer questão sobre Arte. Iguala-se aos 

chavões como “Arte é tudo” ou dizer que “Arte é criatividade” e não saber definir o que é 

criatividade. Do contrário, ao fazer garatujas com um ano e meio de idade, a criança estaria 

pensando? Piaget determinou o estágio sensório-motor (0-2 anos). Sendo assim, pelo menos 

de início, a garatuja não poderia ser uma ação do pensar como se afirma.  

3ª) JUSTIFICATIVA GENÉTICA: percebe-se que a explicação genética é igualmente 

genérica. Sua coerência argumentativa resume-se ao fato de atribuir ao desenvolvimento 

biológico a etapa da garatuja e ponto final. Mas, como visto no quadro teórico, as etapas de 

Luquet (1913, 19927) e Piaget-Inhelder (1948) são “insuficientemente explicativas”. 

(MÈREDIEU, 2004, p. 22). Trata-se, então, da justificativa genético-genérica ou “GG”. Na 

verdade, um modo de explicação superficial que não dá conta de explicar a origem do 

desenho da criança. Estando o aspecto biológico limitado às funções inferiores, pouco se 

conhece sobre a relação de importância do desenho infantil com o desenvolvimento das 

atividades mentais superiores. (VYGOTSKY apud FERREIRA, Op. cit.).  

4ª) JUSTIFICATIVA ALFABÉTICA: três professoras não conseguiram falar sobre o 

desenho infantil sem dissociá-lo da escrita. No primeiro caso, descreveu-se a garatuja como 

um “tipo de comunicação que mais tarde pode se transformar na escrita”. No segundo caso, 

que é uma “necessidade, já que [a criança] não pode usar a palavra escrita para se comunicar”. 
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E no terceiro caso, afirmou-se que “elas [as formandas] só conseguem relacionar a garatuja a 

Emilia Ferreiro”. Basicamente essas afirmações se sustentam em duas hipóteses.  

A lógica da primeira hipótese pressupõe que o objetivo do desenho é se transformar na 

escrita. Ora, como visto no preâmbulo do primeiro capítulo e depois no tópico “1.2 – 

Grafismo e originalidade do ser criança”, o desenho antecede a escrita no plano filogênico 

e ontogênico. Ou seja, em relação a nossa espécie, as inscrições do Paleolítico Superior são os 

primeiros registros iconográficos da humanidade, fato comprovado por historiadores como 

Baumgart (1999) e Proença (1997), por exemplo. E de acordo com Cagliari (1996), Derdyk 

(1994), Man (2001), entre outros, o alfabeto surgiu a partir da evolução dos hieróglifos. Sendo 

assim, o desenho é um elemento primordial enquanto a escrita surgiu a posteriori devido à 

evolução dos ideogramas. A rigor, o desenho não é escrita porque a antecedeu, embora seja 

considerado uma forma de escritura como sugeriu Mário de Andrade (apud DERDYK, 1994, 

p. 100). Já no caso da escrita, sendo derivada, trata-se de uma forma de desenho. Na verdade, 

o desenho é que lhe dá materialidade. A escrita é um fato visual e o desenho é o seu 

significante. Nesse caso, será que a ausência de fundamentação não responde, em grande 

parte, pelos preconceitos e equívocos existentes em relação ao desenho infantil? Acaso 

haveria algum temor que se saiba que a escrita se origina da Arte do desenho? 

Já no caso da segunda hipótese, pressupõe-se que a criança só desenha porque não 

sabe escrever. Sendo assim, tal lógica sugere que tão logo a criança comece a escrever pára de 

desenhar. Portanto, dentro dessas circunstâncias, será que já não se decreta o fim do desenho 

infantil? Ora, isto parece uma completa distorção dos fatos. Antes da escrita existir, o homem 

já desenhava. Depois, “Todas as crianças começam com rabiscos, mesmo que sejam chinesas 

ou esquimós, americanas ou européias”. (KELLOG, 1967 apud LOWENFELD-BRITTAIN, 

1977, p.120). Afora isto, foi citado o exemplo dos desenhos de areia, das tatuagens e da 
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pintura corporal dos povos primitivos. Considerando esses fatos, tais idéias não parecem ter 

sustentação. Sendo assim - e apenas nesse sentido - essas hipóteses alfabéticas são falsas.  

Entretanto, a considerar os contextos formativos onde não se oferece o ensino de Arte 

ou onde, mesmo existindo, não se aborda a questão do desenho infantil, essas distorções 

tornam-se preocupantes. Além disso, como demonstram os dados, os autores desse tipo de 

afirmação não conhecem a origem da escrita e são partidários do Realismo visual. Portanto, é 

bem provável que o vácuo decorrente da ausência da fundamentação teórica sobre as origens 

do desenho infantil motivem a permanência dessas falsas hipóteses, que semeiam dúvidas, 

preconceitos e equívocos no que diz respeito ao desenho infantil.  

Sobre a questão da origem, os dados dos formandos apresentaram 37 (trinta e sete) 

casos de N/S ou N/R, o que pode ser considerado como preocupante. Afora isso, 50 

(cinqüenta) casos de justificativa expressionista genérica, seguindo a predominância da ênfase 

na expressão. Já as explicações de menor índice, que se relacionam aos rabiscos e a Pré-

História, são tão genéricas quanto a justificativa “GG” citada anteriormente.  

De início, apenas 4 (quatro) formandos relacionaram a origem do desenho com a 

origem da escrita. E desses, 2 (dois) tiveram dúvidas ou pareceram inverter a ordem de 

filiação. Entretanto, como demonstrado no Quadro 16, o número desse grupo aumentou de 

modo significativo, isto é, para 11 (onze) casos.  

B – AS ETAPAS GRÁFICAS 

No caso das explicações dadas sobre as etapas, evoca-se aqui a pesquisa nº 3, ou seja, 

a tese de Ribeiro (2003). Nesta foi elaborado um instrumento composto por indicadores das 

fases, isto é, dos estágios de vários autores conhecidos como ali é citado. Em particular, essa 

questão foi deixada em aberto justamente para verificar se tal conteúdo integra o currículo dos 
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cursos pesquisados. Isto contribuiu para entender, talvez, essa outra faceta dos conhecimentos 

necessários à compreensão do desenho infantil. Nesse caso, das 6 (seis) professoras 

entrevistadas, houveram 4 (quatro) respostas tipo N/R ou N/S. As outras 2 (duas) assim 

responderam.  

JUSTIFICATIVA GENÉTICA: de modo genérico, uma professora explicou que são 

duas etapas: uma que nomeou como “desordenada”, isto é, constituída de rabiscos sem 

nenhuma intenção. E outra que chama de “ordenada”, isto é, constituída de rabiscos com 

intenção. Referiu-se à primeira figuração humana da criança como “homem-bola” e que a 

intenção figurativa ocorre a partir dos 4 (quatro) anos de idade. A outra entrevistada resumiu 

sua resposta, dizendo: “É desordenada, depois ela vai se ordenando, vai ficando verbalizada e 

vai chegando ao contorno das formas, depois a cena e tal”. Notou-se também que ambas 

denominaram as primeiras representações circulares da criança como “células”. Além de 

realizarem descrições bastante simples, as fontes não foram citadas.  

Como visto no quadro teórico, Lowenfeld-Brittain ([1947]1977, passim) explica que a 

passagem do “[...] cinestésico para o pensamento imaginativo. [...] acontece por volta dos três 

anos e meio” (p.123). Além disso, chama atenção sobre o problema da interpretação do 

adulto, sendo recomendado que “[...] Os círculos e as linhas verticais devem ser vistos como 

círculos e linhas verticais e não como criações simbólicas ou como tendo um significado 

diferente do que são – garatujas”. (Id., p.133). O mesmo é defendido em Greig (2004), a obra 

mais recente consultada. Este autor confirma que a intenção figurativa da criança inicia aos 3 

(três) anos e meio de idade. Nesse caso, a diferença é que o autor propõe uma nomenclatura 

para cada tipo de representação. Segundo ele, a forma circular evolui para a chamada “figura-

continente” e a primeira forma de representação humana é chamada “figura-girino”. Portanto, 

o fato de usar um termo, por sinal oriundo da biologia, para se referir às formas circulares da 
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criança, talvez configure uma dimensão procedimental imprópria para o trabalho de Arte com 

crianças. Seria o caso, talvez, de se adotar um consenso terminológico. 

Quanto aos dados do contingente de formandos sobre a questão das etapas, obteve-se 

84 (oitenta e quatro) respostas tipo N/R ou N/S, o que reflete o mesmo problema da maior 

parte das professoras. Quer dizer, cerca de apenas um quarto dos participantes responderam 

efetivamente e, mesmo assim, os dados refletem de modo geral as tendências anteriores. 

Porém, de modo particular, as justificativas desse grupo de participantes parecem demonstrar 

maior nitidez. Desse modo, ao responder a referida questão, passaram a revelar maiores 

detalhes sobre as duas hipóteses fundamentais já referidas anteriormente.  

A HIPÓTESE MIMÉTICA: aqui nesse caso, tipifica a concepção do Realismo visual, 

pois a noção de Beleza transparece até na descrição das etapas, como neste exemplo: 

“Rabiscos, figuras mal feitas, figuras se aperfeiçoando e figuras aperfeiçoadas como 

pinturas”. Ao considerar a lógica subjacente a tal descrição, observe-se o sentido metafórico 

das palavras numa escala ascendente: “Rabiscos”, “figuras mal feitas”, “se aperfeiçoando” e 

“aperfeiçoadas como pinturas”. Ora, desse modo, chega-se à conclusão que o termo 

“pinturas” deve significar BELEZA assim como o termo “Rabiscos” deve significar FEIÚRA. 

Se o exemplo que acaba de ser apresentado demonstra que os rabiscos da criança são 

considerados como sinônimos de feiúra por esses seguidores do Realismo visual – o que não 

parece ser novidade - então, de onde vem especificamente esse conceito? Acaso na História 

da Educação já não houve algum antecedente?  

A HIPÓTESE ALFABÉTICA (Ver Quadro 16 - Modelo 2): apresenta alguns 

exemplos que podem talvez indicar como os conceitos equivocados sobre o desenho infantil 

têm se transformado em procedimentos práticos. Em primeiro lugar, note-se que praticamente 

todos os 11 (onze) casos ali representados em 7 (sete) exemplos pressupõem que a evolução 
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do desenho é se transformar em escrita. De modo mais específico, só o segundo, terceiro e 

quinto itens do referido quadro parecem respeitar a seqüência natural do surgimento da escrita 

na criança. Já os demais itens ou suprimem o desenho ou a escrita se antecipa ao mesmo. 

Quer dizer, esse quadro demonstra que mais da metade dos formandos apresentam sérias 

dúvidas em relação à origem do desenho e da escrita. Assim, talvez em função dessa carência 

teórica, cometem esse tipo de equívoco. E como já foi comentado anteriormente, será que 

nesses casos já não se pré-determina o fim do desenho infantil? 

5.3.1 - DIMENSÃO PROCEDIMENTAL 

Sobre a questão dos métodos de apoio, afora um caso tipo N/R ou N/S, as demais 

professoras se dividem em três tipos de grupos: da prática mecânica, do pequeno momento 

teórico e do teórico-prático.  

ÊNFASE NA PRÁTICA: chama atenção algumas singularidades e aproximações entre 

dois casos aparentemente extremos. Em um deles, o curso que não oferece nenhuma 

disciplina em Arte. Entretanto, alega-se explicitamente que a “Arte permeia todas as 

disciplinas” e afirma defender a Livre-expressão. Daí, pautado nesse discurso, justifica 

utilizar a Arte de modo mecânico como “estratégia” e/ou como “acessório” para auxiliar as 

outras disciplinas, conforme observado na Questão 3. 

No outro caso, pelo contrário, temos o curso que oferece duas disciplinas regulares em 

Arte. Inclusive, a professora responsável é defensora da Livre-expressão. Entretanto, devido à 

sua especialidade, focaliza seu trabalho em dramaturgia. Por sinal, foi registrado o fato da 

mesma ignorar o conteúdo sobre as etapas do desenho infantil de uma apostila que elaborou 

para suas turmas. Talvez isso explique suas respostas evasivas em relação à origem e etapas 

do desenho infantil, fato repetido nos dados dos formandos. Além disso, uma  vez que a coleta 
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foi realizada em sua sala de trabalho, foi possível observar sua produção de materiais 

didáticos em conjunto com os formandos. São diversos tipos de materiais decorativos para a 

sala e/ou de apoio para as aulas, como painéis, cartazes, etc. Materiais confeccionados, 

sobretudo com emborrachados, conforme modelos padronizados, xerocados e/ou copiados, 

bem ao gosto do chamado “desenho pedagógico”.. Nesse caso, tal situação não é comum a 

todos os cursos dessa área?  

Ao comparar as duas realidades pedagógicas mostradas acima, percebe-se que a 

existência de uma disciplina regular em Arte e até a presença de um(a) Arte-educador(a), por 

si só, necessariamente não garante o status do desenho infantil na instância formativa, 

sobretudo quando este não tem formação em Artes visuais ou, pelo menos, a necessária 

fundamentação para atender essa prioridade dos interesses e necessidades da criança.  

ÊNFASE TEÓRICO-PRÁTICO: refere-se ao caso das duas professoras que defendem 

a Linguagem visual, sendo que uma delas é a que iria iniciar suas aulas no segundo semestre. 

Suas respostas revelam que suas ações didáticas tomam por base a Abordagem Triangular de 

Barbosa (1998), onde se propõe contemplar três dimensões em Arte, ou seja: o fazer artístico, 

a apreciação e a contextualização. Dado as circunstâncias da coleta desses dois casos, como já 

explicado, não foi possível confrontar os dados das professoras com os dos educandos. 

Espera-se que novas pesquisas surjam nessa área a fim de se verificar que impactos a Arte-

Educação, sobretudo a proposta da Alfabetização visual, contribui efetivamente com essa 

instância formativa. Porém, aqui nesse caso, indaga-se sobre como será possível realizar a 

transposição didática da Abordagem Triangular para as crianças da Educação Infantil.  

Estando o leitor habituado às dimensões conceituais ora defendidas pelos participantes 

desta pesquisa, já foi demonstrado que por vezes os três grupos se reúnem em dois grandes 

blocos. Nesse caso, geralmente uma parte dos filiados da Livre-expressão agrega-se ao 
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Realismo visual, a tendência conservadora dominante. Tal fenômeno ganha visibilidade na 

prática, como é o caso da dimensão procedimental abordada há pouco.  

5.3.2 - DIMENSÃO ATITUDINAL 

Pede-se licença poética aos leitores para substituir os nomes fictícios dos alunos X, Y 

e Z. Isto se justifica porque, desde o início, trata-se da mesma criança que vivencia situações 

didáticas diferentes.  

a) A GARATUJA 

Emilio, esse garoto entre 4-5 anos, mostra sua garatuja a professora, mal ela acabara 

de ler uma estória que, segundo havia explicado, devia ser interpretada livremente pelos 

alunos. O grupo de participantes, um contingente de 6 (seis) professoras e 117 (cento e 

dezessete) formandos, assumiu virtualmente o lugar da professora. Pelo visto, a dimensão 

conceitual de cada um deu lugar a diferentes atitudes que, em resumo, relacionam-se com três 

tipo de posturas didáticas: a postura adultocêntrica, a postura infanticêntrica e a postura 

ontocêntrica.  

A POSTURA ADULTOCÊNTRICA: origina-se do modelo logocentrista. Quer dizer, 

com base no ‘Logos’, na razão do intelecto e nas regras da mimese, os defensores do 

Realismo visual assumem dois tipos de atitudes: a discriminação e a cobrança. Para esse 

grupo, conforme os dados levantados, a garatuja por si só já é considerada como uma 

representação de feiúra. Portanto, sendo considerada como algo impróprio e incômodo, a 

mesma é vista como uma falha do aluno. Isto explica o motivo da discriminação inicial, desde 

que o Emilio foi considerado: ansioso, apressadinho, hiperativo, falta de atenção, falta de 

concentração ou não preparado. E essa discriminação às vezes transforma-se em atitudes 

extremas. Por exemplo, uma professora culpa a formulação da pergunta pelo surgimento 
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dessa forma de grafismo e refere-se à mesma de forma depreciativa, ao dizer: “[...] termina 

gerando também isso, né: a criação de rabisco ou qualquer coisa”. Outra chama o rabisco de 

‘lambusado’. E houve um caso em que se afirmou: “aquele desenho só fala da lua”. No 

contexto em que o termo foi empregado, o autor referiu-se à loucura. Do lado dos formandos, 

houve dois casos dessa natureza: em um, o rabisco de Emilio foi tratado como um caso de 

“distúrbio mental ou psicomotor”; em outro, o mesmo foi alcunhado de DM, isto é, deficiente 

mental.  

Certamente, 99% dos autores do quadro teórico adotado ficariam revoltados e/ou 

envergonhados, caso pudessem testemunhar tamanha barbaridade, principalmente saindo da 

boca de professores e futuros professores. Portanto, quando professores e formandos dão 

esses exemplos, devem-se perguntar: o que será que alimenta tais idéias? Será que tal 

discriminação preconceituosa se trata de casos isolados? Ou será que esses exageros têm 

alguma ligação com determinado “Monstro horrível” que já apareceu na História da 

Educação?  

Em seguida, observa-se as atitudes de cobrança. E por que isto ocorre? Ora, a 

cobrança se justifica porque o Realismo visual pauta-se pelo cumprimento de regras, 

conforme explicado por Arriaga (2006). Não se entende o motivo porque Emilio descumpre 

uma ou outra regra. Nesse caso, Emilio cometeu uma “falha” pela série de adjetivos que já 

foram explicados e daí pressupõe-se que o mesmo precisa de ajuda. Ocorre que a ajuda, nesse 

caso, é convencê-lo a realizar a figuração e atender a expectativa da professora. A fala do 

adulto, nesse caso, torna-se um instrumento regulatório pernicioso contra Emilio. Mas, pelo 

que parece, haveria uma estratégia preventiva no sentido de eliminar tal ‘falha’. Isto ocorreria, 

por exemplo, através do “desenho pedagógico”, tal como foi explicado por esta professora-

participante: 
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É exatamente... Eu acho que é a expressão da não aceitação da garatuja da 
criança. Como é muito ruim a criança mostrar aquele desenho confuso, ou 
seja, sem nenhuma forma definida pro adulto, muitas vezes ele pra não vê 
aquilo, ele dá o desenho pronto pra criança colorir dentro. Porque aí, de 
alguma maneira, existe um contorno lá. Mesmo que ela pegue o lápis - e é o 
que uma criança de dois anos, um ano e pouco, três anos, vai fazer – e risque 
aquilo tudo ali, sem cumprir muito aqueles limites, mas pelo menos na cabeça 
do adulto que deu, existe uma forma ali por trás daquele risco. Então, eu acho 
que, não respeitar a criança é exatamente não considerar que essa garatuja é 
uma expressão autêntica, legítima, de um desenho que ela quer desenhar 
naquele momento, né. 

Por último, é importante lembrar, que quem assume uma postura adultocêntrica se 

auto-determina como centro da relação didática. Isto acontece porque, nesse caso, os 

interesses e necessidades naturais de Emilio devem se adequar às regras do bom gosto 

estético. 

A POSTURA INFANTICÊNTRICA: origina-se do modelo expressionista, dos valores 

difusos da Livre-expressão como foi explicado. É certo que o grupo identificado com essa 

linha pareceu que ia colocar Emilio no centro da relação didática, mesmo com algum exagero. 

Mas, para surpresa geral, quando expostos às situações-problemas, o grupo se dividiu. Quer 

dizer, a dimensão conceitual com base nos valores difusos da Livre-expressão bifurcou-se em 

duas vertentes porque surgiram duas atitudes distintas: uns justificaram que aquela foi a forma 

da criança representar a estória. Outros, pelo contrário, acharam que houve algum problema 

emocional com o aluno e passaram a culpar o professor ou a escola. Ora, essa tomada de 

atitude de procurar um culpado pressupõe que parte do grupo, seguindo os passos da anterior 

concepção, considera igualmente a garatuja como algo errado ou impróprio. Nesse caso, há 

uma “fala” dúbia que oscila entre a crítica adultocêntrica e a supervalorização do ego de 

Emilio. Talvez esse achado represente uma chave desse intrincado problema, pois o conceito 

de Livre-expressão como já foi visto pressupõe uma liberdade idealizada. Então, talvez 

forçado pela falta de contextualização dos princípios a que defendem, esse idealismo 

romantizado cede ao predomínio do Realismo visual. 
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A POSTURA ONTOCÊNTRICA: origina-se do modelo filolinguista. Neste, os 

defensores da Linguagem-visual enfatizam o processo de desenvolvimento integral ou global. 

As dimensões atitudinal e/ou procedimental desse pequeno grupo em relação à manifestação 

da garatuja difere dos anteriores, como demonstrado nos resultados, uma vez que Emilio é 

posto no centro da relação didática. Ao que parece, não há estereótipos, nem censuras. E por 

que isto ocorre? Ora, isto se deve a três fatores: primeiro, porque a garatuja é reconhecida 

como uma forma de expressão natural da criança; segundo, porque é uma etapa necessária ao 

seu desenvolvimento mental; e terceiro, não se vê nas respostas dadas nenhuma forma de 

preocupação com a figuração realista. O foco é o processo de desenvolvimento como um 

todo, de onde se destaca “a percepção” e “a construção do olhar”. Daí porque se justifica que 

“é um ponto de partida do trabalho” e se trabalha “a interação”. Pressupõe-se, então, a 

existência de várias formas de inteligências (GARDNER, 1981), assim como várias formas de 

apropriação do conhecimento. Essa dimensão conceitual dá lugar a atitudes e procedimentos 

favoráveis ao desenvolvimento pleno da criança, onde o instrumento da fala é sinônimo de 

apoio, de acolhimento e de incentivo às várias formas de expressão, dentre elas os grafismos. 

Ainda sobre a garatuja de Emilio, os dados mostram que os formandos dividem-se em 

dois grupos: o primeiro grupo utiliza a justificativa genético-genérica, a explicação tipo GG, 

já explicada anteriormente. O segundo grupo utiliza a justificativa do desempenho didático, 

ou seja, ora se critica a competência do professor, o método ou seqüência didática ou a 

carência do ensino de Arte. Isto demonstra que esse tipo de procedimento pressupõe a 

garatuja como uma “falha” do aluno. Portanto, tal atitude teria sua origem na concepção 

reinante do Realismo visual. A partir das três últimas categorias apresentadas, notou-se que 

alguns formandos começaram a reagir criticamente a essa problemática presente em sua 

realidade. Dentre essas respostas, por exemplo, alguns afirmam que: “o desenho livre não faz 

parte da rotina do aluno X [Emilio] que deve estar acostumado a pintar desenhos já propostos 
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pela professora”. Nesse caso, confirma-se aqui o problema há pouco explicado pela 

professora. Quer dizer, a garatuja ou o desenho em construção de Emilio é substituído pelo 

“desenho pedagógico”.  

b) O LÚDICO E A CÓPIA 

Na altura dessa discussão, espera-se que o leitor esteja familiarizado e seja capaz de 

acompanhar a análise dessa intrincada rede de complexidade. Ao expor os mesmos 

participantes à segunda situação simulada, onde Emilio manifesta o seu grafismo de forma 

lúdica – ludicidade que inclui a apropriação ou cópia – os três grupos dividem-se em dois 

blocos. Por exemplo, das 6 (seis) professoras entrevistadas, 4 (quatro) dão sinais de serem 

favoráveis ao lúdico e à cópia e 2 (duas) são contra. O que interessa então é compreender o 

que justifica suas posições contra ou a favor. 

BLOCO CONTRA: uma professora afirma que Emilio é “disperso” e que se trata de 

um “problema fundamental do aluno”. Ou seja, atribui-se a Emilio aquela “falha” já discutida, 

segundo reza o descumprimento das regras do Realismo visual. Essa tendência é seguida por 

37 (trinta e sete) formandos que, de modo parecido, aponta alguma dificuldade no aluno. A 

outra professora diz que é uma “reação de não aceitação e de medo”. Quer dizer, remete para 

a esfera do emocional, uma justificativa típica da Livre-expressão. Essa tendência é 

acompanhada por 35 (trinta e cinco) formandos que, preservando a autonomia de Emilio, 

apontam falhas no desempenho didático. O problema é que esses argumentos pressupõem que 

a atividade lúdica de Emilio, assim como foi com a garatuja, é incorreta. Ora, de início, tanto 

a maioria das professoras quanto desse grupo de formandos se auto-afirmaram como 

defensores da liberdade e da expressão. Enfim, da autonomia do aluno. Porém, quando 

colocados numa simulação de prática pedagógica onde Emilio exerce um pouco de sua 

ludicidade, tal atividade é recriminada e reprimida. Aqui nesse ponto, evocam-se os 
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comentários anteriores sobre a desconfiança do uso apenas compensatório desses valores 

difusos da expressão. Quer dizer, fala-se uma coisa e se põe em prática o oposto. Isto 

caracteriza uma grave contradição.  

BLOCO A FAVOR: nesse grupo de professoras favoráveis ao lúdico e a cópia, 

juntam-se partidários de todas as concepções. Isto se verifica nas justificativas. Uma 

professora, por exemplo, remete ao juízo de valor do Realismo visual, quando afirma: “[...] se 

achar uma coisa bonita pode copiar [...]”. Outra, duvida de que exista cópia ao dizer: “não sei 

como é que uma pessoa copia o desenho, muito menos uma criança”. Das defensoras da 

Linguagem visual, uma justifica que “o processo de apropriação se dá de diferentes formas”, 

outra que “Ia talvez despertar nele um desejo de não só copiar, também se expressar através 

dele próprio”. Nesse caso, em oposição ao bloco anterior, demonstra-se haver uma atitude de 

tolerância, de apoio e de compreensão com o processo e a autonomia da criança. Entretanto, 

enquanto no outro bloco há menos professores e mais formandos, aqui a situação se inverte: 

há mais professores e foram identificados apenas 9 (nove) formandos favoráveis a essa 

tendência. Portanto, considerando esses dados, é possível dizer que essas formas de 

manifestação do desenho infantil, seja como ludicidade seja como apropriação, encontram-se 

à mercê dessas concepções no âmbito da instância formativa. Nesse caso, podem ser 

reprimidos e/ou estimulados. Em todo caso, não será uma contradição proibir a cópia 

espontânea do desenho da criança, que na verdade é mais uma forma de apropriação e 

reconstrução, e, ao mesmo tempo, impor a cópia da escrita? 
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c) O BLOQUEIO 

Conforme os dados vistos nos resultados, considera-se que em relação ao problema do 

bloqueio os participantes estão dividos em dois grandes grupos com categorias atitudinais 

bem definidas. À falta de melhor idéia, nomeia-se provisoriamente cada um desses como 

grupo de discriminação e grupo de acolhimento. 

GRUPO DE DISCRIMINAÇÃO: em primeiro lugar, é aquele já bem conhecido, isto 

é, formado pelos que ora tratam o grafismo infantil de modo pejorativo, a exemplo do “isso” 

ou “qualquer coisa” dito por uma das professoras entrevistadas; ora acusam o aluno de ser 

“tímido” ou “não querer fazer mal feito”, assim como de ser um “coitado” que falta 

“maturação”. O que não se consegue entender é que essas professoras usam a Arte de forma 

mecânica, isto é, como “acessório” na produção de materiais estereotipados para auxiliar 

outras disciplinas, como os desenhos pedagógicos usados em cartazes e no caso de uma 

apostila de Arte, que, aliás, parece servir de enfeite; em segundo lugar, usam a Arte como 

“estratégia” de aula onde é estimulado “[...] o desenho de estórias, de bons textos literários, 

pra acostumar a criança a fazer essa apreciação estética”, como foi visto; e em terceiro lugar, 

assumem posturas adultocêntricas na cobrança de fidelidade mimética da representação. No 

entanto, como se isto ainda fosse pouco e contrariando a lógica e a ética, os protagonistas 

dessas ações ainda acusam Emilio de ser o próprio culpado por deixar de desenhar 

precocemente.  

Igual tendência se destaca nos dados dos formandos. Quanto às justificativas 

mencionadas sobre o bloqueio, é interessante observar o que dizem. Uma participante explica 

que: “o adulto disse que tava feio ou que tava errado, ou que não era assim” e, nesse caso, 

Emilio “já incorporou aquilo”; outra admite que a “escola talvez imponha padrões e 

modelos”; e outra diverge ao dizer: “Algumas questões, vamos dizer, mais proibitivas em 
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relação ao desenho são construídas fora da escola”. Sem sombra de dúvida, todas essas 

estratégias de pressão e de censura ora apresentadas contribuem para explicar o bloqueio 

psicológico do desenho da criança. Entretanto, sejam filiadas às correntes históricas do 

Realismo visual ou da Livre-expressão, esses participantes parecem que não conseguem 

enxergar a si mesmos como agentes do processo formativo.  

GRUPO DE ACOLHIMENTO: embora sendo minoria, este é formado pelos que 

tratam o grafismo infantil de modo oposto. Por exemplo, em um caso explica-se que o aluno 

“tá se sentindo limitado, reprimido”, a professora indica a sua atitude a seguir: “[...] Eu ia 

tentar descobrir né porque houve esse bloqueio”. Isso demonstra que as ações atitudinais 

descritas aqui são de franco apoio ao ‘eu’ e a expressão da criança. As ações de natureza 

afetiva como, por exemplo, “chegar bem perto” ou “sentar do lado”. Além disso, o 

indispensável incentivo e encorajamento através da fala. O outro caso procede de modo 

semelhante, exceto quando explica que: “[...] Essa pode ser uma criança que é cobrada no 

contexto familiar pra fazer o bonito, o certo”. Ou seja, devido à postura adultocêntrica já 

referida. Mas, em seguida, ela afirma: “É que... esse estigma que a gente tem. Tem que fazer. 

Tem que fazer bonito [...]”. Essa explicação parece sugerir que existe um “estigma” do 

Realismo visual em nossa cultura, ao qual seríamos todos suscetíveis. Apesar desse fato ser 

possível, entretanto, levando-se em conta a presença em paralelo das outras concepções, o que 

poderia levar uma corrente a prevalecer sobre a outra? Nesse caso, será que a ênfase do 

Realismo visual se auto-justifica apenas pela tradição? Ou será que isto ocorre porque, como 

indicam os dados desta pesquisa, existem poucos cursos que oferecem Arte na Educação 

Infantil? Mas, além disso, também não há uma carência sobre as noções básicas do desenho 

da criança?  
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A instancia formativa deveria superar o arcaísmo da visão adultocêntrica mimética 

assim como a moderna visão expressionista infanticêntrica. Dentro do contexto atual, não é 

possível continuar seguindo essas perspectivas ultrapassadas, cujas visões fragmentárias do 

sujeito permite que o desenho infantil seja tratado ora como “obra de Arte” ora como 

“meleca”. É preciso conhecer a visão ontocêntrica das correntes progressistas, que tenta 

renovar a proposta da pessoa integral, onde o desenho infantil é visto em sua rede de 

complexidade tal como propôs Vygotsky: atividade mental superior, signo cultural de 

comunicação e instrumento de mediação entre o ‘eu’, o mundo e o ‘outro’ (FERREIRA, 2003, 

p.44). Sobretudo, é preciso entender que o desenho – esse instrumento importante no processo 

de desenvolvimento de Emilio – é uma forma de representação construída, que resulta das 

pulsões, das interações intra-interpsicológicas, das ‘imagens residuais’, das emoções, entre 

outros aspectos. E como já foi dito: o desafio epistemológico do século XXI é a relação entre 

o pensamento visual e o pensamento verbal. (BARBOSA, 1998, p.137) 

A atitude de pedir explicações merece, também, ser questionada. Em princípio, é 

preciso perguntar: o que justifica solicitar explicações a Emilio? Se é porque fez garatujas ou 

um desenho qualquer, então, a que objetivos se relaciona esse tipo de pedido? Será porque a 

professora não consegue entender o que significa aquele emaranhado de linhas? Se for isto, 

então não será por falta de fundamentação teórica? Por acaso, os que conhecem as etapas do 

desenho infantil não parecem ter esse tipo de preocupação. Então, será justo pedir explicações 

ao aluno sobre algo que a professora não sabe? Ou será justo pedir explicações porque a 

representação feita por Emilio não corresponde ao modelo de Arte que defende a professora? 

Afinal, o pedido de explicação a quem interessa? Deve atender aos interesses e necessidades 

de quem? É interessante notar que essa atitude pedagógica de cobrança, na maioria dos casos, 

vem daqueles que defendem o Realismo visual. Portanto, deve-se pedir explicações ou apoiar 

as atividades de Emilio? Deve-se apoiar o seu processo de desenvolvimento integral ou 
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satisfazer as deficiências intelectuais do professor? Sobre essa questão, lembra-se aqui o que 

foi recomendado há mais de dois séculos por Rousseau, ao afirmar que “[...] Antes da idade 

da razão a criança não recebe idéias, mas imagens” (CERIZARA, 1990, p.120). Além disso, 

que o modo de falar, as atitudes e os exemplos são mais importantes que o discurso. Será que 

os formandos têm consciência sobre o problema da dinâmica intra-interpsicológica presente 

nas intermediações entre sujeitos? De que a fala se destaca como instrumento privilegiado, 

servindo como mediadora ora dos processos de internalização ora dos processos de auto-

regulação, como explicado por Vygotsky? (apud FERREIRA, 2003). Se considerado esses 

aspectos, talvez fosse possível despertar uma consciência coletiva sobre o que, de fato, vem 

ocorrendo em relação ao desenvolvimento da percepção infantil. Imaginem os leitores sobre 

os possíveis prejuízos que as críticas e as cobranças da tendência adultocêntrica podem causar 

na mente e na percepção do pequeno Emilio. Submetido diariamente a esse tipo de pressão, 

por exemplo, sua constituição físico-mental pode não resistir à pressão do adulto. O que se 

quer dizer é que o instrumento da fala, como nos exemplos dados, pode representar um 

processo que contribui para inibir precocemente a expressão do desenho da criança, tolhendo 

a sua criatividade. Em certos casos, é intrigante saber que aqueles que mais estudam a 

comunicação e as propriedades da palavra, além desconhecer as suas origens, façam uso da 

mesma como instrumento de crítica, regulação e repressão do desenho infantil. 

A regulação também ocorre via indireta, através dos referenciais simbólicos do mundo 

adulto originados da cultura e reforçados no espaço formativo, a exemplo da decoração da 

escola e de toda forma de representações gráficas impressas e/ou atividades didáticas, onde o 

desenho do adulto se impõe como referência visual para a criança. Já a forma direta, parece 

ocorrer através da regulação do currículo, dos conteúdos, das atividades e das atitudes 

pedagógicas, onde o desenho – segundo indicado pela maioria do grupo pesquisado – não 

parece ser trabalhado em si mesmo. Entretanto, ao mesmo tempo, a Arte é um coadjuvante 
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importante da Educação, um meio privilegiado, através do qual os saberes chegam à mente da 

criança. A forma repressora, no caso, ocorre não só através dos comentários discriminatórios, 

como também no descaso em relação à produção espontânea do aluno. O pedido de 

explicações sobre o significado dos grafismos – tanto o conteúdo da pergunta quanto o tom 

em que se fala – contribui para reprimir os estágios gráficos, assim como os estados mentais, 

pelos quais a criança necessita vivenciar. Nega-se, entretanto, o desenvolvimento da 

percepção visual e da imaginação criadora da criança. Em seu lugar, impõe-se a cópia de 

modelos estereotipados. Ao que parece, é dentro desse contexto de reprodução que se constrói 

o sujeito.  
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Embora seja possível que se tenha contemplado no capítulo anterior alguma parte dos 

objetivos pretendidos, tenta-se esboçar nestas considerações finais uma síntese capaz de 

responder as questões gerais a que se propôs esta pesquisa.  

A partir do cruzamento de dados da revisão bibliográfica com a amostra coletada no 

lócus formativo dos sujeitos, isto é, nos cursos de pedagogia / normal superior de Recife e 

Olinda - PE, a síntese das discussões sobre os resultados permitem responder aos objetivos 

desta pesquisa, mediante as reflexões apresentadas a seguir. 

 Em resposta ao primeiro objetivo específico, ou seja, às concepções de desenho 

infantil e suas filiações históricas: 

Considerando que, inicialmente, os sujeitos participantes se auto-identificaram de 

modo espontâneo com apenas duas das concepções do quadro teórico, isto é, a Livre-

expressão e a Linguagem visual. Entretanto, o aprofundamento das questões propostas e a 

análise final dos dados sinalizaram que a concepção da  Livre-expressão, vertente moderna 

romântico-idealista defensora dos valores difusos da expressão, a qual apareceu inicialmente 

como dominante, na verdade, divide o seu lugar com a concepção do Realismo visual, 

vertente conservadora que defende os valores da mimese grega; 
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Portanto, ainda que de modo provisório, os dados indicam que a tendência dominante 

desse lócus formativo parece ser híbrida, ou seja, um misto de arcaísmo e modernidade, uma 

vez que no discurso defende-se a Livre-expressão, porém, em situações de prática, aparece o 

Realismo visual. Sendo assim, a proposta Pós-Moderna da Linguagem visual, oriunda de 

correntes progressistas que defendem o desenvolvimento da percepção, aparece em último 

plano. Mas, embora nas circunstâncias atuais seja uma tendência minoritária, promete 

expandir-se para quatro cursos no segundo semestre do corrente ano. 

 Em resposta ao segundo objetivo específico, ou seja, a questão da legislação e 

regulamentação do ensino de Artes: 

Considerando que, quanto à regulamentação, dos 7 (sete) cursos pesquisados na 

época, apenas 2 (dois) estavam em situação regular perante a legislação; sendo que outros 2 

(dois) cursos sinalizaram a intenção de implantar disciplinas de Arte em suas respectivas 

matrizes curriculares, já a partir do segundo semestre letivo; 

Considerando que, quanto à legislação, os dados dos sujeitos-professores apresentam 

só um caso onde foi mencionado 4 (quatro) instrumentos referente à regulamentação do 

ensino de Artes. Os demais desse grupo indicaram os PCN’s, porém só em dois casos foram 

encontrados sinais que se orientam por tal instrumento. No caso dos sujeitos-formandos, 

obteve-se o percentual de 59,829% de respostas tipo NS / NR. O restante desse grupo 

apresenta o percentual de 26,49% que indicaram a Nova LDB e 13,67% que indicaram os 

PCN’s; 

Portanto, ainda que de modo provisório, esses dados mostram que 99% do grupo de 

sujeitos-professores desconhecem ou ignoram a Nova LDB, o RECNEI/98 e o PARECER 

Nº 05/2005; e que 100% dos sujeitos-formandos desconhecem o RECNEI/98 e o PARECER 
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Nº 05/2005. Isto indica que a quase totalidade desses participantes desconhecem ou ignoram 

os instrumentos legais dessa área, inclusive documentos oficiais de caráter determinativo, 

normativo e regulatório, ou seja, a legislação e regulamentação existente em nosso país 

responsável pelo ensino de Arte nessa instância formativa. Isto confirma as críticas de Demo 

(1999) e Barbosa (2003), entre outros, sobre a “flexibilização” e/ou descumprimento da 

legislação em vigor. 

 Em resposta ao terceiro objetivo específico, ou seja, às noções básicas do 

desenho infantil: 

Considerando que, ao indagar sobre as origens do desenho infantil nenhum dos 

participantes da pesquisa chegou a mencionar a existência das pulsões de Freud (1905); seja 

no sentido de sua relação com os interesses e necessidades da criança como visto em 

Claparède (1926), seja no sentido da relação dessa energia vital e psíquica com primeira fase 

gráfica ou fase das garatujas, como abordado em Mèredieu (2004) e Greig (2004);  

Considerando que, ao indagar sobre as etapas do grafismo infantil, do contingente de 

participantes apenas duas professoras fizeram uma ligeira e superficial descrição de duas fases 

da garatuja; inclusive utilizando termo impróprio, isto porque denota outro sentido, para se 

referir ao grafismo circular que é uma competência da área de Artes; além do caso de uma 

delas que afirmou ser a idade de quatro anos a entrada na figuração, dado que não confere 

com a idade de 3, 5 (três anos e meio) estabelecido no quadro teórico por Lowenfeld-Brittain 

([1947]1977) e Greig (2004); enfim, que nenhum dos participantes chegou a mencionar 

qualquer estudioso das etapas gráficas, quer seja do nosso Quadro 5 (Taxonomia das etapas 

gráficas) ou de outros autores; 
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Considerando que, em relação ao contingente de formandos, os dados sobre a origem 

mostram 10 (dez) casos relacionando os rabiscos aos primeiros anos de vida; e 9 (nove) casos 

relacionando-os a Pré-História; e em relação às etapas gráficas, houve um percentual de 

71,79% de respostas tipo N/R ou N/S; 

Considerando que a maioria dos participantes reagiu de forma discriminatória com 

relação a garatuja realizada pelo pequeno Emilio, enxergando-a como falha, revolta ou 

insubordinação; e que em alguns casos a mesma foi tratada de modo pejorativo, por exemplo, 

como “isso”, “lambuzado”, “qualquer coisa” ou como “um desenho da lua”; e por tê-la 

realizado o pequeno Emilio foi tratado, inclusive, como portador de “disfunção mental” ou 

“DM”, isto é, “deficiente mental”; 

Considerando, ainda, o fato de que a maioria dos participantes estranhou a forma 

lúdica de Emilio desenhar – em pé, sorrindo, andando, cantando e/ou copiando – atitude que 

inclusive contradiz o discurso da autonomia, da liberdade e da expressão, que afirmaram 

inicialmente defender; 

Portanto, ainda que de modo provisório, esses resultados indicam que a grande maioria 

dos participantes desta pesquisa desconhecem a relação entre as pulsões com a garatuja; do 

mesmo modo, as etapas gráficas do desenho infantil, com exceção parcial dos 2 (dois) casos 

mencionados; enfim, que nessa instância formativa praticamente se desconhece as noções 

básicas do desenho infantil, o que aponta para um problema crucial e preocupante, ou seja, 

que provavelmente as noções básicas do desenho infantil não são conteúdos abordados no 

currículo desses cursos.  
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 Em resposta ao quarto e último objetivo específico, ou seja, quanto ao comparativo 

entre professores e formandos no domínio dos conteúdos básicos do desenho 

infantil: 

Considerando que a instância formativa superior representa um lócus privilegiado da 

sociedade, constituindo-se como principal fonte de referência, da produção, fomento e 

disseminação de concepções e práticas; e que, em virtude desse status, na maioria dos casos 

os formandos seguem a tendência predominante de cada curso, independente de visões 

críticas particulares;  

Considerando que nos casos dos cursos onde inexiste ensino de Arte ou 

fundamentação específica sobre o desenho infantil, conforme foi demonstrado, esse espaço é 

ocupado pelas idéias e valores de duas correntes históricas, ou seja, a concepção da  Livre-

expressão, vertente moderna romântico-idealista defensora dos valores difusos da expressão e 

a concepção do Realismo visual, vertente conservadora que defende os valores da mimese 

grega; 

Considerando que a predominância das duas mencionadas correntes nesse contexto 

formativo são responsáveis pela adoção de posturas consideradas impróprias, sendo uma delas 

a postura adultocêntrica, onde o adulto torna-se o centro da relação didática e exige que 

Emilio adeque seus interesses e necessidades conforme suas regras estéticas; e a outra é a 

postura infanticêntrica, onde, pelo contrário, há uma supervalorização da ‘pureza’ e 

‘originalidade’ de Emilio; 

 Considerando, finalmente, que a predominância das mencionadas posturas 

antididáticas nesse contexto formativo são responsáveis por gerar e/ou reforçar as 4 (quatro) 

justificativas explicadas no capítulo anterior, ou seja, a justificativa mimética, que são regras 
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com base em critérios de Beleza e Perfeição estéticas; a justificativa expressionista, uma 

fórmula difusa para responder qualquer questão sobre Arte; a justificativa genética que é 

“insuficientemente explicativa” e a justificativa alfabética, que se nutre de duas hipóteses sem 

fundamentação consistente;  

Portanto, ainda que de modo provisório, os resultados indicam que a maioria do 

espaço formativo representado pelos cursos de pedagogia / normal superior de Recife e 

Olinda, PE, em franco descumprimento à legislação oficial existente no país que determina a 

obrigatoriedade do ensino de Arte nos referidos cursos, não vem oferecendo disciplinas que 

proporcionem ao formando de Pedagogia e Magistério o domínio das noções básicas sobre o 

desenho infantil. Assim, em decorrência desse fato, os formandos vêm tendo uma formação 

incompleta no que se refere à Arte Infantil, sobretudo porque são influenciados por correntes 

históricas arcaicas, que contribuem com a visão distorcida das 4 (quatro) justificativas 

anteriormente descritas. Tais justificativas são unilaterais, visto que apresentam visões 

particulares, são genéricas por não darem conta de explicar nem um nem outro caso e 

redutoras em relação à origem do desenho infantil e às etapas gráficas. Além disso, dão 

suporte às atitudes de discriminação e repressão e, desse modo, justificam os “mecanismos de 

exclusão” do desenho infantil, como abordado por Moreira (1999). 

Ao levar em conta a prevalência desses resultados, há indícios de um quadro 

preocupante na educação infantil: o desenho da criança é desestimulado, seja através das 

críticas ou da negação de seu espaço próprio. Este fato decorre claramente da formação 

incompleta, responsável pelo despreparo teórico-prático dos futuros professores. Em outras 

palavras, o espaço do desenho infantil é ocupado pelo desenho estereotipado do adulto. Isto 

pode ser visto em todo o contexto da escola, desde a decoração das paredes, passando pela 

lição do caderno até o letramento, onde a professora desenha no quadro uma imagem para 
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cada letra. Essa prática, inclusive, contraria toda a fundamentação construída desde Claparède 

e os demais educadores da linha progressista. Evoca-se, nesse caso, o “Princípio Copernicano 

da Educação”, isto é, que os professores devem girar em torno dos interesses e necessidades 

do aluno – porque a criança é o centro – e não o contrário. A não ser assim, o aluno estará 

fadado a perder a sensibilidade. Afinal, a Educação Infantil é um espaço da criança ou do 

adulto? Terá se perdido para sempre a ‘desnaturalização’ proposta por Rousseau? Quer dizer, 

esse autêntico rito de passagem do mundo da criança para o mundo do adulto não deveria ser 

mediado pela tríade proposta por Vygotsky? Ou seja, considerando que no caso do desenho, 

enquanto elemento semiótico, este participa dessas três dimensões: interna - como função 

mental superior; externa - como signo e/ou símbolo próprio oriundo da cultura; interna-

externa – como função e signo, conteúdo e forma, significado e significante, presente nas 

relações do “eu” com o mundo e com o “outro”. (FERREIRA, 2003) 

Finalmente, após levantar essas diferentes visões sobre os rabiscos de Emilio, qual 

deverá ser a linha teórica e de conduta do ensino de Artes do século XXI? Emilio deve entrar 

na linha da escola? Ou será a escola que deve entrar na linha de Emilio? Não teria sentido 

existir uma Arte sem Educação, assim como não teria sentido existir uma Educação sem Arte. 

Sendo o homem artífice de sua potencialidade, como disse Rousseau, e sendo o desenho 

infantil um objeto epistemológico, como se depreende, deveriam ser revistas as concepções 

conservadoras discutidas neste trabalho, pois, em última análise, a instância formativa pode 

talvez se configurar como reprodutora de concepções arcaicas. Portanto, ao invés de recuar no 

sentido de um sujeito estanque, deveria avançar rumo ao desenvolvimento integral. 

Espera-se ter conseguido responder, de algum modo, as questões propostas. Mas, caso 

isto não tenha ocorrido a contento, o autor se dá por satisfeito em ter levantado questões que 

considera ser de tão alta magnitude, da qual espera despertar a atenção de todos sobre a 
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importância da complexidade do desenho infantil. Portanto, apesar do enfrentamento dos 

obstáculos, que não foram poucos, conclui-se este trabalho com a certeza de que valeu a 

dedicação exclusiva a este projeto de pesquisa. Do Emilio de outrora a Emilia de hoje, valeu a 

pena ter enfrentado tantos riscos para descrever esse breve rabisco.  
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ANEXO A 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
CE – PPGE / Didática de Conteúdos Específicos 

Orientadora: Profª Drª Patrícia Smith 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM DOCENTES DE PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO 
 
A) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 Instituição onde trabalha 
 Título(s) adquirido(s) 
 Local da formação 
 Idade 
 Disciplina que ensina 
 Tempo de trabalho 

 
B) QUESTÕES 
 

1) A disciplina que você trabalha tem alguma relação com o ensino de arte? 
 
2) Como você define “Arte infantil”? 

 
3) O que você considera mais importante no trabalho de arte com crianças? 

 
4) Na sua opinião, o que explica a garatuja das crianças? 

 
5) Fale sobre as etapas do grafismo infantil. 

 
6) Que métodos podem apoiar o desenho da criança? 

 
7) Que instrumentos legais regulam o ensino de arte para crianças? 

 
8) Uma professora se encontra numa turma na faixa-etária entre 4-5 anos e se propõe 

a ler uma história infantil. Informa aos alunos que, depois da leitura, cada um poderá 
se expressar individualmente sobre a mesma, inclusive desenhar. Na sua opinião, 
caso ocorresse às situações abaixo descritas, o que poderia justificar a atitude de 
cada aluno, do ponto de vista da produção artística do mesmo? 

 
Situação 1: o aluno X fica concentrado em sua mesa e começa a rabiscar. Mal a 
professora conclui a leitura, o mesmo corre em sua direção e mostra uma folha 
contendo um amontoado de riscos em várias direções, onde não se vê nenhuma 
figura, mas ele diz eufórico: “ - Desenhei a história, Tia!”. 
 

 
Situação 2: o aluno Y, pelo contrário, é muito inquieto. Enquanto desenha, ora sorri, 
ora fala sozinho. Às vezes se levanta, dança e se movimenta pela sala, mas depois 
retorna a sua mesa. Neste momento, alguém diz: “Tia, ele tá copiando o meu 
desenho!”. 
 
Situação 3: passado quase dez minutos após o final da história, o aluno Z se 
aproxima da professora com uma folha em branco e diz: “Tia, eu não sei 
desenhar...faz aqui pra mim!!??”.  

 



 203

ANEXO B 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE                   

CE – PPGE / Didática de Conteúdos Específicos 
Orientadora: Profª Drª Patrícia Smith 

 
QUESTIONÁRIO P/ FORMANDOS DE PEDAGOGIA / MAGISTÉRIO 

 
 
A) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
INSTITUIÇÃO:______________________________________________________ 
 
CURSO:___________________________________________________________ 
 
PERÍODO:__________________   TURNO:________________  ANO: _________ 
 
 
B) QUESTÕES 
 
9) Seu curso de graduação tem alguma relação com ensino de arte? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
10) Que conceitos vocês estudaram sobre “Arte infantil”? 
 
 
 
 
 
 
 
11) O que, na sua opinião, deve ser destacado no trabalho de arte com crianças? 
 
 
 
 
 
 
 
12) Explique, em suas palavras, a origem do desenho infantil? 
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13) Você conhece as etapas da expressão gráfica? Descreva-as. 
 
 
 
 
 
 
14) Que métodos você empregaria para auxiliar o desenho da criança?  
 
 
 
 
 
 
15) A componente Arte nesta disciplina se apóia em leis ou documentos oficiais? 

Você sabe quais são? 
 
 
 
 
 
 
 
16) Uma professora se encontra numa turma na faixa-etária entre 4-5 anos e se 

propõe a ler uma história infantil. Informa aos alunos que, depois da leitura, cada 
um poderá se expressar individualmente sobre a mesma, inclusive desenhar. Na 
sua opinião, caso ocorresse às situações abaixo descritas, o que poderia 
justificar a atitude de cada aluno, do ponto de vista da produção artística do 
mesmo? 

 
Situação 1: o aluno X fica concentrado em sua mesa e começa a rabiscar. Mal a 
professora conclui a leitura, o mesmo corre em sua direção e mostra uma folha 
contendo um amontoado de riscos em várias direções, onde não se vê nenhuma 
figura, mas ele diz eufórico: “ - Desenhei a história, Tia!”. 
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Situação 2: o aluno Y, pelo contrário, é muito inquieto. Enquanto desenha, ora 
sorri, ora fala sozinho. Às vezes se levanta, dança e se movimenta pela sala, 
mas depois retorna a sua mesa. Neste momento, alguém diz: “Tia, ele tá 
copiando o meu desenho!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situação 3: passado quase dez minutos após o final da história, o aluno Z se 
aproxima da professora com uma folha em branco e diz: “Tia, eu não sei 
desenhar...faz aqui pra mim!!??”. 
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ANEXO C 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 

Ao Coordenador do Curso de Pedagogia / Curso Normal Superior 
 
 
 
 
Vimos por meio desta solicitar a ajuda de sua instituição de Ensino Superior no processo de 
coleta de dados de Pesquisa de Francisco Ângelo Meyer Ferreira. Francisco é aluno regular 
do Programa de Mestrado em Educação da UFPE e sua dissertação versa sobre o ensino 
de artes na escola. 
 
Gostaríamos que sua instituição participasse deste estudo, através do consentimento para a 
realização de entrevistas com professores e alunos do Curso de Pedagogia / Normal 
Superior sobre a importância da arte na escola. Lembramos que guardamos sigilo sobre a 
identidade dos participantes da pesquisa e que disponibilizamos um diskete com todos os 
resultados ao final do estudo para a instituição parceira. 
 
Agradecemos antecipadamente pela ajuda neste processo e nos colocamos a disposição 
para quaisquer outras informações (88350945). 
 

 
 
 
 

Recife, 22 de junho de 2006. 
 
 
 

 
 

Profa. Patrícia Smith Cavalcante 
Orientadora de Francisco Angelo 

 
 


