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RESUMO 

 

  

     Estudo de desenho infantil vem cada vez mais sendo investigado por diversos profissionais, 

como pedagogos e psicólogos, com intuito de entender um pouco do mundo de cada criança. 

Para a criança, o grafismo é o resultado de uma tendência natural, expressiva, representativa, 

que revele seu mundo particular. A evolução do grafismo se faz em ritmo pessoal, com um 

sentido que lhe é próprio. Entretanto, existem semelhanças nas representações gráficas de todas 

as crianças, dando origem, assim, a estágios regulares. 

        Esta pesquisa busca expor os meios e pensamentos á frente desta proposta “Grafismo” em  

sala de aula, como ferramenta de ajuda e encorajamento do desenvolvimento infantil, portanto 

alguns pensadores como: Monereo (2016), Ferraz e Fusari (1999), Hanauer (2011), Brasil, Rcnei 

1998, foram envolvidos neste processo de investigação assim encontrando novas análises dos 

desenhos infantis, para que assim possa ser investigados casos de abusos ou violações de direitos. 

Como alguns resultados do trabalho, pôde-se perceber que: o grafismo é a representação gráfica 

da realidade da criança; é preciso deixar a criança vivenciar aquilo que está aperfeiçoando; e a 

criança vai evoluindo de acordo com o seu aprendizado. Verificou-se, nesse sentido, que as 

crianças desenham de acordo com o que elas estão sentindo naquele momento. Ao compreender 

e encaminhar os cursos de Artes para o desenvolvimento dos processos de percepção e 

imaginação da criança estar-se-á ajudando na melhoria de sua expressão e participação na 

ambiência cultural em que vive. 

 
Palavras-chave:  Ensino Infantil; Desenvolvimento; Desenho; Grafismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Children's drawing studies have been increasingly investigated by various professionals, such as 

pedagogues and psychologists, in order to understand a little about each child's world. For 

children, graphics are the result of a natural, expressive, representative tendency that reveals 

their particular world. The evolution of graphics takes place at a personal pace, with a sense of 

its own. However, there are similarities in the graphical representations of all children, thus 

giving rise to regular stages. 

        This research seeks to expose the means and thoughts ahead of this proposal "Graphism" in 

the classroom, as a tool to help and encourage child development, therefore some thinkers such 

as: Monereo (2016), Ferraz and Fusari (1999), Hanauer (2011) ), Brazil, Rcnei 1998, were 

involved in this investigation process, thus finding new analyzes of children's drawings, so that 

cases of abuse or violations of rights could be investigated. As some results of the work, it could 

be seen that: the graphics is the graphic representation of the child's reality; it is necessary to let 

the child experience what he is improving; and the child evolves according to their learning. In 

this sense, it was found that children draw according to what they are feeling at that moment. By 

understanding and directing the Arts courses for the development of the child's perception and 

imagination processes, one will be helping to improve their expression and participation in the 

cultural environment in which they live. 

 

Keywords: Early Childhood Education; Development; Design; Graphics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infância é um ciclo de grande importância no desenvolvimento do ser humano, é 

a fase que a personalidade começa a se formar, habilidades especiais começam a manifestar- 

se, os gostos, os desejos e inúmeros outros adjetivos que constituem cada ser. 

Este trabalho tem como questão problema: o grafismo em descobertas de traumas em 

crianças, esta maneira de identificação através do desenho é eficaz? como professores podem 

auxiliar neste processo?  

O desenho não deve ser baseado na concepção transmissiva de educação. Não se deve 

exigir à criança como ela deve desenhar, ela precisa ser independente para expressar a sua arte. 

O método tradicional valorizava a cópia, a repetição e a perfeição. Essas exigências não foram 

aplicadas somente à escrita, mas também ao desenho. Isso implica que, a forma mecanizada de 

tratar esta atividade retrai o interesse da criança e o seu interesse pela tal. 

A expressão natural do desenho nas crianças é substituída por sentimentos de enfado e 

cansaço. Por isso o ato de desenhar não pode ser coadjuvante na educação infantil, porque 

ocupa lugar relevante em seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Aprender a 

desenhar é tão importante quanto aprender a falar ou a escrever, já que o desenho é um modo 

de representar externamente a construção interna das estruturas espaciais que resultam de  uma 

interação com o real (IAVELBERG, 2013, P. 5). 

Como mencionado por Lavelberg, (2013) o desenho não deve ser utilizado apenas como 

apoio na educação infantil, ele deve estar associado também a leitura e a escrita, visto que estes 

conhecimentos se complementam. As crianças nas fases do jardim e creche não devem ser 

impostas a escreverem e a lerem com perfeição, elas devem ser estimuladas a desenvolverem 

suas habilidades psicomotoras e motoras fina, ritmo, dentre outros. 



1.1 Objetivo geral 
 

Explanar a importância do grafismo infantil 

 
1.2 Objetivos específicos 

 

● Analisar o processo grafismo e escrita 

● Conceituar através da análise do grafismo, possíveis abusos 

● Reescrever a capacidade de um profissional da área, para poder devolver a integridade 

física e mental da criança. 

 

1.3 Problema 

Nesse sentido, como problemática matriz, este trabalho se coaduna com o seguinte 

questionamento: Como o professor pode promover o desenvolvimento do grafismo em sala  de 

aula?  

1.4 Hipótese 

O que acontece quando a criança desenha, bem como seu desenvolvimento por meio do 

grafismo. Ainda mais, quando se percebe que nas escolas este universo não é reconhecido como 

meio de desenvolvimento. Os desenhos são utilizados apenas para finalizar conteúdos 

trabalhados em andamento e não há um olhar mais sensível e curioso perante os desenhos dos 

alunos.  

1.5 Justificativa 
 

O tema traz muitos debates na Educação Infantil, considerando que o assunto traz o 

início do letramento, além de ser uma forma de expressão para as crianças. Estes direitos são 

regidos pela Lei de Diretrizes Básicas, entretanto, muitas vezes são aplicados em sala de aula 

superficialmente. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Analisando o processo grafismo e escrita 

 
O grafismo é algo natural no desenvolvimento das crianças, é através de desenhos que 

a criança representa o seu universo interno, desempenha personagens e inventa regras, 

mantendo uma relação de propriedade com os seus desenhos (PEREIRA, e SILVA, 2010). Para 

Derdyk (1989) os rabiscos provêm de uma intensa atividade do imaginário. Todo o  corpo se 

concentra nesta ação, e a comunicação acontece entre o corpo e o papel. 

A criança possui a necessidade de se expressar e consegue fazer isso através dos 

desenhos, pois de alguma forma “[...]mente consciente, mas também, e de maneira mais 

importante, faz referência ao inconsciente[...]” (BÈDARD, 1998). Portanto, entende-se que 

esses desenhos são partes de uma comunicação não verbal das crianças. Sendo assim, Bédard 

(2010, p.8), ressalta que “sem perceber, a criança transporta seu estado anímico ao papel. Não 

é conveniente obrigá-la a desenhar se ela não sente a necessidade de fazê-lo. Deve desenhar 

por prazer e não por obrigação” 

Além disso, os autores Santos e Batistas (2017) entendem o desenho como um 

passaporte para um mundo de imaginação, livre expressão e autoconhecimento. Da mesma 

forma que a brincadeira é a linguagem que a criança tem para se relacionar com o Mundo. 

Sendo assim, os autores ressaltam a importância de oferecer às crianças contato com  materiais 

diferentes, como papéis de várias texturas, pincéis, lápis e canetas de espessuras diferentes, 

tintas coloridas, a variedade estimula novas ideias e perspectivas. 

Vale ressaltar que os pais, responsáveis e professores devem estimular a criança, 

importante também não comparar os desenhos e compreender que este foi feito por um ser  em 

desenvolvimento, claro que se deve mostrar e auxiliar no uso de materiais disponíveis, Pillar 

(1996) afirma que o regente pode aprender muito sobre o modo da criança de pensar, atitudes 

e comportamento apenas observando os desenhos. Ademais autora afirma que quando, em um 

desenho, os braços de uma figura humana saem da cabeça e não do tronco, por exemplo, 

significa que a criança ainda não tem construído internamente em seu pensamento o esquema 

corporal de uma figura humana, e, isso ajudará nas inferências docentes e, consequentemente, 

a melhorar a prática pedagógica. 

O  desenho  é  parte  da  aprendizagem  da  criança,  com  isso  é  possível  trabalhar  a 



criatividade, Moreira (2009), entende que, o desenho é a primeira forma de escrita da criança. 

A desenvolver coordenação motora fina e grossa, entre outros diversos fatores importantes para 

o desenvolvimento integral cognitivo, Lowenfeld (1977, p. 96) destaca que ao ver alguém 

desenhando, ela começa imitar os traços, e os pais, e os professores devem continuar 

incentivando a continuar, pois, isso é importante para autoconfiança. 

Segundo Leite (2003, p.141), a criança ao descobrir o desenho a sente prazer  e vontade 

de “ir, vir, nomear, desenhar, olhar, rabiscar, narrar, colorir, cantar, mexer que faz com que o 

sujeito recrie, a todo instante, o significado do mundo em que se insere” 

O grafismo abre as portas para diversos caminhos na mente da criança, a capacidade 

simbólica potencializa a capacidade da criança de criar''. Desta forma, “A internalização de 

símbolos permite-lhe a transposição de uma situação a outra, de um objeto a outro, permite- 

lhe imaginar em uma situação diferente da qual se encontra para resolver algum problema” 

(PEREIRA e SILVA, 2010). 

A autora Bogalho (2019) aduz que logo após o desenho, a criança inicia com os 

grafismos, associando algumas figuras com os movimentos das letras. Quando se chega na 

experiência de letramento ofusca a espontaneidade gráfica, “o que antes era uma atividade 

lúdica e personalizada, passa à reprodução de sinais criados por gerações anteriores que 

convencionaram a associação de sons a esses signos gráficos” (PEREIRA, 2007). Se 

aprofundar no letramento é de suma necessidade e também é natural, entretanto, é inegável que 

a criança perde um pouco a liberdade de criar e realizar, passando assim, apenas a copiar e 

repetir traços. 

Desenhos possuem suas próprias regras e estruturas, através dele é possível dar 

significado a qualquer ação humana (FILHO, 2005), ao desenhar a criança está colocando no 

papel como ela vê o mundo externo, e de alguma forma, o interior também. Desenho é 

comunicação. O desenho é tão importante para a humanidade, os homens das cavernas 

deixaram suas marcas, e até hoje são estudados. Complementarmente, Machado (2007, p.17) 

coloca o desenho como “desenho é a arte de representar formas através de linhas ou traços 

sobre uma superfície”. (MACHADO, 2007, p.17). E ainda ressalta: 

Ao apresentar, graficamente, imagens mentais daquilo que era visto, o homem das 

cavernas representou, e criou sons, símbolos, para se comunicar, e conforme o tempo 

foi se ajustando à realidade e se superando de modo cada vez mais eficaz, tendo a 

arte, incluindo o desenho, como recurso no seu processo de crescimento e registro do 

mundo. 

 

2.2 Conceitua através da análise do grafismo, possíveis abuso 



Entende-se o grafismo como uma atividade antiga, usada até mesmo na pré-história, a 

autora Bogalho (2019) aduz que está prática antes eram desenvolvidas nas rochas, objetos 

amovíveis, cornos, entre outros. Para a sua execução, esses povos recorriam à arte rupestre, 

pintura ou textura, o que permitia a criação de diversificadas representações. 

Segundo Guth (2013, p.17) crianças por se tratar de um ser com direitos, assim como  o 

adulto, possui desejos e vontades, desta forma descreve: “Assim como os adultos, a criança 

tem formas de expressar o que almeja, cabendo ao adulto se dispor a aprender estas formas e, 

através da participação interativa, criar condições ideais de interlocução”. E ainda, a autora 

destaca que o grafismo é iniciado no período em que o sujeito ainda é criança e vai ganhando 

formas conforme o desenvolvimento do próprio, com suas experiências vivenciadas e com  sua 

maneira de “ver” o mundo. 

Dessa maneira, para Amorin e Claro (2017, p 888), desenho infantil tem se tornado  um 

tema de investigação de diversos pesquisadores, em razão da quantidade de informações que o 

desenho pode representar. Para Meridieu (2006, p.2) com esta expansão, as áreas de psicologia, 

pedagogia e estética acabaram se beneficiando, em razão dos estudos trazerem diversas formas 

de entender o mundo infantil. 

Entende-se que o desenho é uma das maiores formas de expressão das crianças, 

entretanto, para entender o seu real significado é necessário que quem está analisando considere 

traços, cores, e entenda também o que se pode passar, em exemplo, se existe uma criança 

inserida em uma família disfuncional relacionada com práticas delinquentes, seus desenhos ir-

se-ão verificar conteúdos cujo valor simbólico, corresponderão à realidade dessa criança, a 

mesma coisa acontece quando ao ter uma família harmônica e amorosa  (AMARAL, 2008). 

O abuso sexual infantil pode ser definido como a exploração sexual de uma criança, 

sendo ações ocasionadas por uma pessoa que esteja em um estágio psicossexual mais avançado 

do desenvolvimento (Williams, 2003). Em casos assim, a criança gera estímulo sexual no outro, 

não sendo necessária a penetração. “Assim, a realização de toques, carícias, sexo oral, ou 

situações em que não há contato físico, como voyerismo, assédio e exibicionismo, são 

considerados abuso sexual” (MEDEIROS, 2013). 

Sendo assim, dentro da Educação Infantil, é necessário que os educadores e regentes 

sempre se atente aos desenhos, pois algumas vezes é possível identificar dificuldades ou algum 

tipo de violência que a criança está sofrendo, como Bèdard (1998) aduz sobre se atentar ao 

simbolismo e as mensagens que o desenho transmite e não em sua perfeição estética. 



Entretanto, segundo Brino e Williams (2003) muitas vezes professores  não conseguem 

entender ou não sabem como reagir a sinais de abusos, os autores afirmam haver carência de 

informações a respeito do tema e que os professores não relatam condutas adequadas frente ao 

quadro, como, por exemplo, a denúncia a órgãos competentes. 

Para F. Boutonier (apud AMARAL, 2008) são três expressões que podem evidenciar  o 

abuso sexual 1) a expressão bruta, com reproduções dos órgãos genitais ou do ato sexual; 2) a 

expressão realista, mais conforme aos hábitos e costumes da vida social, a sexualidade 

manifesta-se no vestuário nas formas corporais; 3) a expressão alegórica ou simbólica, onde o 

desenho deve ser interpretado dado ao carácter particularmente sexual dos objetos 

E ainda, Azevedo (2001), destaca que no contexto de psicoterapia, normalmente a 

criança abusada sexualmente desenha figuras humanas que tenha ênfase nos órgãos sexuais, 

como mostra imagem, mas que não apresente mãos e pernas, ou que estas estejam em tamanho 

menor quando comparado ao restante do corpo. 

Sendo assim, compreende-se como de suma importância o olhar cuidadoso da 

instituição de ensino sob o desenho, no entanto, o desenho ainda é visto como uma atividade 

que apenas serve para entreter a criança, e acaba por não receber o devido valor na formação  e 

no desenvolvimento motor, social, emocional, cognitivo e linguístico da criança 

(SOUSA,2003). 

 

 
2.3 Reescrevendo a capacidade de um profissional da área, para poder devolver a 

integridade física e mental da criança. 
 

Os educadores do Ensino Infantil devem conhecer cada etapa do desenvolvimento 

gráfico-infantil, para ajudar e desafiar as crianças nessa caminhada, e ainda, segundo 

Lowenfeld e Brittain (1977) as crianças devem ter os materiais necessários para desenvolver 

suas ideias, como: papel, giz de cera, caneta hidrográfica, entre outros materiais, entre outros 

adequados para a idade. 

A autora Cox (2012) ressalta que o educador deve sempre estimular a imaginação das 

crianças; trazer temas que motivem todas as crianças do grupo a desenharem, e ainda ressalta 

ser necessário dar a liberdade, para desenharem conforme o seu ato criador. Por fim, aduz que, 

o educador não deve: impor qualquer critério estético ao desenho da criança; criticar a criança 

e o seu trabalho; sugerir um modelo para as crianças desenharem. 

Sousa (2003), aduz que um dos maiores erros cometidos pelos adultos está relacionada 

a tentar ensinar a criança a desenhar, tentando demonstrar à criança o que  espera 



que ela desenhe. Para Piaget (1978), a expressão gráfica é a exteriorização da personalidade,  é 

realizada através do jogo simbólico, manifestando as vontades e as necessidades subjetivas de 

cada indivíduo, então, se a criança expressa-se pelo prazer e pela necessidade que tem de  se 

expressar, sem se preocupar com os juízos técnicos e estéticos. 

E ainda, Iavelberg (2013, p. 15) aduz que muitas vezes o desenho é ensinado como  um 

ato de repetição e cópia, o que não permite que os alunos de fato se expressem e mostrem suas 

habilidades: 

Na escola tradicional, o meio ditava a regra de acomodação da criança a modelos para 

aprender a desenhar, por intermédio da repetição de exercícios de treino de 

habilidades, a questão técnica ocupa vasta área no que se entendia por criação em 

desenho, com ênfase no produto. 

 

Entende-se assim, que o papel dos professores de educação infantil torna-se essencial 

no processo de ampliação dos repertórios e das possibilidades designativas. E então, regente, 

não possui apenas o papel de um facilitador do ato de desenhar, mas também, alguém que 

intencionalmente apresenta desafios visando que as crianças encontrem suas próprias soluções 

estéticas aos problemas apresentados, ampliando seu vocabulário na linguagem do desenho. 

Além de oferecer os recursos necessários para o alargamento das experiências e conhecimentos 

das crianças. 

Durante todo o processo de aprendizagem, deve ter um relacionamento afetivo entre o 

educador e o educando, principalmente na Educação Infantil em razão desta modalidade básica 

de ensino ser onde a criança tem a sua primeira vivência e estabelece as primeiras interações 

sociais e vínculos afetivos (DIAS, 2018). 

E ainda, para segundo Costa (2006), o ato de desenhar algumas vezes pode deixar os 

alunos atormentados em razão das críticas adultas, o que faz com o que a criança perca 

confiança e em seu mundo imaginário, desta maneira, eles se sentem inseguros, acham seus 

desenhos ridículos e o erro é um temor. 

Segundo o Art.4.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI – (BRASIL, 2009), a criança é sujeito histórico e de direitos e que é nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Gestores e professores devem-se se  atentar 

aos aspectos trazidos, para que desta forma, essa diretriz assegure que dimensão afetiva estará 

presente de forma indissolúvel com outros aspectos pedagógicos sendo o expressivo, motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. 

O  estudo  do  desenho  é  defendido  pelo  Referencial  Curricular  Nacional  para     a 



Educação Infantil (BRASIL, 1998), o desenho é entendido como uma forma de linguagem, 

expressa signos históricos e sociais, que possibilita ao homem significar o seu mundo. E ainda, 

o desenho não deve ser entendido como um simples instrumento mecânico, projetando a ação 

de desenhar ou um momento de entretenimento, mas sim como uma produção que favorece o 

desenvolvimento das áreas vitais e culturais, podendo ser um instrumento de investigação 

(SANTOS; SILVA, 2013). 

Além de BNCC-EI (BRASIL, 2017, p.36), considerar que “as aprendizagens e o avanço 

das crianças têm como eixos estruturantes as interações e brincadeira, proporcionando-lhes os 

direitos de conviver, colaborar, explorar, brincar, apresentar-se e conhecer-se” 

Moreira (2002) aduz ser desenhado, que a criança constrói em torno de si um espaço de 

jogo, silencioso e concentrado ou ruidoso e seguido de comentários e canções, sendo sempre 

um espaço de criação. Lúdico. A criança desenha para brincar. E ainda Sousa (2003) ressalta 

que o desenho representa para a criança uma ação de expressão, onde é possível demonstrar as 

suas paixões, temores, afetos, entre outros, estados sentimentais e emocionais conforme 

imagem I abaixo.  

 

 

 
Imagem 1 - Esquema Etapas do Grafismo 



 

Fonte: Ferreira (2013) 

 

 

Adicionalmente, o grafismo é o primeiro passo para que a escrita ocorra, em razão de 

auxiliar na motricidade do aluno, além disso, como trabalho deste, na Educação Infantil, o 

aluno tende a ter uma caligrafia melhorada e caprichada. 

Santiago et al (2020) afirma que o grafismo em seus primórdios acontecem sem 

intenção, sendo apenas uma imitação das crianças que já viram outras pessoas realizarem o 

mesmo, acabando copiando e repetindo. Dessa forma, este estágio é classificado por Lowenfeld 

como “Rabiscação Desordenada ou Garatuja", caracterizada entre os dois ou quatro anos, e por 

seus rabiscos na exploração do espaço da folha. 

Muitas vezes quando a criança escolhe uma cor para representar determinada figura não 

é exatamente a cor do objeto verdadeiro, isso traz a necessidade do regente questionar para que 

assim, compreenda o significado atribuído às garatujas (PEREIRA, SILVA). 

Logo após chega a fase pré-esquemática, que ocorre de quatro a sete anos, no 

pensamento imaginativo tem como característica principal o fato de a criança conseguir dar 

forma a seus desenhos, criando modelos que têm a ver com o mundo a sua volta   (PEREIRA, 



SILVA). Greig (2004, p. 47) relata que “[...] o domínio recém-adquirido do quadrado é aplicado 

usualmente a casa e, de forma cada vez mais clara os pequenos círculos ou as pequenas cruzes 

ocupam seu papel de porta e janela”. 

Para Bombonato, Farago (2016) segundo Lowenfeld o terceiro estágio é o 

“Esquemático”, que ocorre entre os sete e nove anos. Neste momento, grafismo está 

aprimorado, considerando que a criança vem trabalhando a motricidade, a criança já não 

ultrapassa tanto as margens da folha e os desenhos acabam sendo mais realistas, agora é 

possível notar um chão, céu, sol, os desenhos geralmente representam seu meio, lugar onde 

vive, por onde está cercada. 

 
Para Castell (2012) o pensamento cinestésico, pode ser explicado como a etapa da 

motricidade criadora na totalidade, ou seja: ao movimento corporal, ao desenho do movimento 

- rabiscos ou garatujas – sem tentativa de representação, de um modo generalista. As autoras 

Bombonato e Farago (2016, p.6) todos esses rabiscos e desenhos “já pode ser entendida em sua 

vida futurista, pois estas manifestações que elas nos trazem são consideradas como uma 

verdadeira “pré-história”. 

O autor aduz que entre os dois anos de idade a criança passa por uma fase “a evolução 

harmônica passa, portanto, pelos rabiscos de base aos dois anos, com um relativo equilíbrio do 

círculo e do vaivém que, de resto é o caso mais frequente” (GREIG, 2004, p. 24). 

Nos primeiros contatos que as crianças possuem com a missão de traço sente prazer em 

fazer como “as marcas na areia da praia, o risco do caco de tijolo no muro e na calçada,  os 

furinhos feitos com o dedo na massinha, à impressão da mão cheia de tinta no papel, a marca 

da ponta do dedo no vidro embaçado” (DERDYK, 1993, p. 56). E ainda Vygotsky (2000) 

ressalta que, toda a atividade humana é mediada por ferramentas, instrumentos e signos.  

 
Imagem 2 - Fases do Grafismo 



 

Fonte: Castell 
(2012) 

 
 
 

Souza (2012) No início do estágio sensório-motor, a criança não consegue separar o 

sujeito do objeto e também não há objetos permanentes, é como se ela fosse parte do todo. 

Somente por volta dos 18 meses, aproximadamente, a criança começa a ter consciência das 

ações em relação ao próprio corpo; constitui-se a lógica das ações, ou seja, a criança percebe 

as coisas do mundo pelos sentidos e pelos movimentos. Através de consecutivas tentativas 

entre erros e acertos, a criança vai aperfeiçoando sua capacidade até conseguir adquirir a 

noção de permanência do objeto, por volta dos dois anos de idade aproximadamente. Neste 

momento, a criança passa da atividade sensório-motora para a representação simbólica 

Aos poucos, a criança começa a controlar  o  movimento  do  braço  e  das mãos.  Neste 

momento, ela realiza movimentos circulares e longitudinais, o desenho ganha intenção, apesar 

de não existir relação fixa entre o objeto e a sua representação. Este estágio foi chamado por 

Luquet (1969) de realismo fortuito e por Lowenfeld (1977) de garatuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura, realizada por meio de revisão 

bibliográfica, focado em realizar uma análise sobre o grafismo na Educação Infantil. De 

acordo com Boccato (2006) a pesquisa bibliográfica procura a resolução de um problema 

(hipótese) através de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. 

A presente pesquisa teve como pergunta problema: Como o professor pode promover 

o desenvolvimento do grafismo em sala de aula? 

            Foram utilizados como critérios de inclusão para discussão dos dados, os trabalhos 

referentes ao assunto em acervos de bibliotecas on-line, periódicos e sítios do Ministério da 

Educação publicados entre 1940 e 2021, e como critérios de exclusão aqueles publicados em 

blog, fórum ou que não tiveram embasamento na pesquisa. 

Para a coleta de dados foram utilizadas as bases: Biblioteca Virtual do Ministério da 

Educação (MEC), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e as seguintes Revistas: 

inserir os nomes das principais revistas utilizadas na discussão. Foram utilizados os seguintes 

descritores: Ensino infantil. Desenvolvimento. Desenho. Grafismo. 

A organização da presente revisão ocorreu entre 12 de abril e 30 de novembro de 2021, 

proporcionando direcionamento para a pesquisadora em relação ao assunto abordado, de 

modo a que pudesse formular hipóteses na tentativa de busca de resolução de problemas 

frequentes relacionados à assistência prestada em estudos anteriores. 

Foram selecionados 36 trabalhos referentes ao tema, publicados entre os anos de 2000 

e 2021, sendo 16 artigos científicos, 5 dissertações, 5 livros, 3 tese e 7 Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC), além de legislação sobre DCNEI, BNCC. 

De posse das publicações, iniciou-se a leitura e triagem dos textos, ou seja, partiu-se 

para análise e interpretação do material conforme o tema escolhido, selecionados, enfim, para 

os resultados e discussão da pesquisa. Após este ter sido organizado e categorizado em áreas 

temáticas, iniciou-se a redação, desta forma, culminando o ciclo da pesquisa de revisão 

bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Para o autor Santiago (2020) et al “o desenho expressa as aquisições da criança no  

que diz respeito ao seu desenvolvimento infantil e por consequente também é uma forma de 

representar as mutações em relação à inteligência da criança”. a habilidade da criança em 

desenhar está intimamente relacionada com o desenvolvimento de suas capacidades 

intelectivas. É incontestável o valor da brincadeira para o avanço infantil. A criança está 

inclusa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos 6 direitos de 

conhecimento progresso da criança, brincar, conviver, participar, explorar, conhecer, e 

explorar. 

A esse respeito Sousa (2020) afirma que os primeiros rabiscos feitos pelas crianças 

consegue revelar suas etapas de acesso ao conhecimento, de suas experiências com o mundo 

da palavra, da apropriação da escrita e da leitura, justamente, por intermédio do desenho   que 

elas expressam suas necessidades, sonhos e anseios, além de revelarem muito de suas 

identidades e experiências sociais em fase de construção, Segundo Ferraz e Fusari (1999) no 

começa , às crianças bem pequenas consegue estar rabiscando pelo entusiasmo de rabiscar, 

porém à proporção que vai alcançando o movimento e compreendendo o visualmente que 

entre o gesticulação e as marcas que faz está uma união, suas ações vão a ser propositais, 

(SOUZA, 2021) estas características são primordiais que tanto a família quanto professores 

tenham conhecimento das fases do desenvolvimento gráfico infantil para poderem conhecer 

e compreender melhor este processo criativo de modo a estimularem as crianças 

adequadamente, 

Luquet (1969), a criança não reconhece os erros dos seus desenhos, estes no que lhe 

convém são fundamentais para o progresso da aproximação com a realidade, destaca-se que 

é através destes que elas conseguem chegar Tais objetos reais, SOUZA,(2010). Utilizam 

diversos traços, linhas, formas ovais, círculos, que conseguem ser identificados como 

membros de suas figuras, como: olhos, cabeça, braços, pernas, que futuramente 

conseguiram ser engrandecidos com diversos outros detalhes. 

Lowenfeld (1977, p. 96) A criança começa a querer imitar os traços de alguém que viu 

fazendo, os pais devem incentivar pretendendo o crescimento da sua autoconfiança, Silva, 

Pillotto e Mognol (2004, p. 196) o acordo entre diversos autores ao apontarem o material 

aplicado à disposição da criança para que através de suas criações ela possa se expressar e  

seja conveniente à idade da mesma. Os símbolos representam o mundo a partir das relações 

que a criança estabelece com as pessoas que fazem parte do seu contexto social, cultural e 

consigo mesma. 

Ferreira (2005) destaca que a criança precisa ser incentivada através da liberdade de 

invenção, o material deve ser adaptado e a área a ser usada deve ser igual às suas necessidades 



motoras. A etapa que a criança treina seus desenhos, conscientizando que, caso ela amasse ou 

rasgue os papéis não terão problema algum, visto que quando repreendida poderá se sentir 

reprimida e isso pode causar atraso na sua evolução, Novaes (1975)  considera que todas e as 

crianças são únicas nas suas formas de percepção, nos seus conhecimentos de vida e nas suas 

fantasias A capacidade simbólica potencializa a capacidade da criança de criar. A variação do 

potencial criador irá depender das possibilidades que lhe são oferecidas para poderem se 

expressar e do estímulo oferecido pelo contexto. 

Greig (2004) reside nos aspectos percebíveis da passagem das garatujas às figuras- 

girino. O autor apresenta dois rabiscos de base denominado movimento circulatório e 

movimento  de  vaivém,  característicos  por  volta  dos  dois  anos,  período  das  garatujas. 

A 

figura-girino, no que lhe concerne, apresenta aspectos irradiantes de seus membros, 

continentes de seu rosto e nele se reconhecem seus dois olhos, visto que é a combinação 

mental desses três elementos que marcam a entrada na figuração Bedard, (1998) o desenho 

representa, em parte, a mente consciente, mas também, e de maneira mais importante, faz 

referência ao inconsciente. O que nos interessa é o simbolismo e as mensagens que o desenho 

transmite-nos, não a sua perfeição estética. 

Lowenfeld e Brittain (1977) cita papel, giz de cera, caneta hidrográfica, entre outros 

materiais, como sendo compatíveis às crianças dessa idade. Acima de quatro anos é 

apropriado usar folhas coloridas, lápis-de-cor com a ponta mais grossa, canetas e no 

trabalho tridimensional oferecer argila e massa de modelar. Esses materiais podem 

colaborar no progresso das capacidades perceptivas, a respeito das fases do 

desenvolvimento infantil, afirma  que  o  conhecimento  das  mudanças,  nos trabalhos que  

aparecem  em  vários níveis  de  progresso  e  das relações  subjetivas  entre  a  criança  e  

seu  meio, é 

fundamental ao entendimento da evolução das atividades criadoras. Novaes (1972) 

considera que o ser humano cria, quando demonstrar novas formas existenciais, tanto para 

ele como para  o mundo.  Em se tratando  da  criança,  isso  se  observa no instante em que 

ela ultrapassa o ato de rabiscar, substituindo-o por outros grafismos que ampliam 

significados, culminando  no acesso  com  outras pessoas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse estudo propôs analisar o grafismo de uma criança, entende-se que este é um 

importante objeto para a Educação Infantil, sendo este uma das formas das crianças se 

expressarem. Além disso, foi citado que o grafismo é uma atividade bem antiga, e está 

presente durante toda a história, em pedras e rochas. Foi possível notar que a criança desenha 

conforme o que elas estão sentindo naquele momento, e também que esta expressão deve ser 



observada de perto pelo educador, considerando que isso pode mostrar um abuso. 

Apesar de toda essa importância, é notório que muitos educadores e instituições de 

ensino ainda não dão esta devida atenção usando o grafismo  apenas como mais uma forma  

de avaliar as crianças, através das pesquisas, a falta de conhecimento dos professores quanto  

a esse tema. Os educadores querem que as crianças copiem e realizem da forma certa, quando 

isto, é, na verdade, a mais pura forma de expressão. Foi estabelecida a seguinte pergunta da 

pesquisa do tema: Como o professor pode promover o desenvolvimento do grafismo em sala 

de aula? Com muito esforço considera-se que o objetivo foi alcançado a partir dos 

desdobramentos dos específicos. Analisar o processo grafismo e escrita, buscando escrever  

conceituar através da análise do grafismo.  
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