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A ARTE E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Heliana Rodrigues da Silva

Resumo
A arte atravessa os tempos, criando e contando o passado e recriando o presente. A arte
está presente a nossa volta e com ela compomos a história de uma sociedade e
conseguimos preservar uma cultura de um povo, porque esta propicia o estudar e
compreender uma civilização, pelo resgate de seus objetos artísticos, como: cerâmicas,
esculturas, pinturas, entre outros.
Palavras-chave: arte; educação; história.

Summary
Art crosses time, creating and telling the past and recreating the present. Art is present all
around us and with it we compose the history of a society and we manage to preserve a
culture of a people, because it allows the study and understanding of a civilization, through
the rescue of its artistic objects, such as: ceramics, sculptures, paintings, between others.
Keywords: art; education; story.

Introdução
A Arte é uma atividade humana das mais antigas, são valores estéticos (beleza,
equilíbrio, harmonia, revolta) que resumem emoções, sentimentos e a cultura, ligada a
uma percepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do criador da obra
quanto dos que a apreciam, podendo cada uma dessas obras ser considerada única e
diferente.
Podemos perceber através de pesquisa que a história da arte é muito complexa, porque
acompanha o desenvolvimento da humanidade, por isso é dividida em vários períodos.
Inicia-se na pré-história, onde não temos registros escritos, pois vem antes da escrita e
tudo que sabemos sobre ela foi através de pesquisas de antropólogos e historiadores. A
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arte na pré- história é um período rico em inovações. Os homens na pré-história criaram
a arte como parte de sua vida cultural. As principais manifestações de cultura nessa
época é a arte rupestre que são pinturas feitas nas paredes de pedra das cavernas, entre
os desenhos há cenas do cotidiano, animais, homens e mulheres e pintura de símbolos
com significados ainda desconhecidos. Os materiais utilizados para a pintura nessa
época é o fragmento das rochas, extrato de folhas e sangue de animais. Essa arte é de
fundamental importância para o estudo da Pré-história, pois fornecem dados e
informações para o entendimento do desenvolvimento cultural desta época.
Trabalhar com as emoções e sentimentos é muito importante para o desenvolvimento
dos alunos. A arte ainda é pouco comum nas escolas, técnicos realçam potencialidades
do método para identificar problemas. A ausência de estímulos pode levar a criança a um
atraso no desenvolvimento da coordenação motora fina. Os recursos artísticos ajudam a
manter a atenção, a curiosidade e o interesse das crianças, vislumbrando-se a
possibilidade de obter os resultados desejados no desenvolvimento das crianças. O
sistema nervoso é dotado de maior plasticidade durante o seu desenvolvimento e este
depende da qualidade dos estímulos externos proporcionados. As respostas e ações dos
indivíduos são frutos de uma organização adequada das informações que apresentam
nos sistemas sensoriais (visuais, auditivos, táteis, olfativos, gustativos, vestibulares e
proprioceptivos), pois é através dos sistemas sensoriais que fazemos experiências de
nós mesmos e estabelecemos o contato com o mundo. Quando recebemos tais
informações precocemente e vividamente estamos facilitando o processo necessário
para a aprendizagem, além de possivelmente contribuir no auxílio preventivo de
dificuldades motoras que influenciam a aquisição de aprendizagens futuras. A arte pode
proporcionar vivências que auxiliam no desenvolvimento psicológico e motor,
preparando as crianças para a vida futura.
As crianças têm se apresentado cada vez mais agitadas, com dificuldades seja de
relacionamento, comportamento, aprendizagem, dentre outras, na escola, em casa, na
rua etc, levando a sociedade a refletir sobre a situação atual e indagar sobre os meios
de reverter tal realidade, disso podemos sugerir a seguinte problematização, de que
maneira

o

desenho

infantil

colabora

no

desenvolvimento

e

no

diagnóstico

psicopedagógico?
Sendo assim, podemos compreender as representações artísticas das crianças, e as
respectivas expressões emocionais como: sentimentos, frustrações e emoções
explícitas por meio das artes, partindo do pressuposto de que quando a criança desenha,
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está expressando vivências do seu cotidiano. A Criança tem para com o desenho uma
forma livre de se expressar e também contextualizar o mundo onde vive, sendo assim, o
mesmo serve de subsídio para que o educador possa ter condições de intervir em algum
problema que a criança apresente no ensino- aprendizagem, os quais podem ser
identificados através do desenho, cria-se aqui um pressuposto de que ainda há ausência
de um olhar mais específico com relação à produção artística dos alunos, para tanto
decidi aprofundar os estudos sobre o desenho infantil e suas peculiaridades.
O assunto é de relevância, pois conhecer o processo evolutivo do traço infantil de forma
global, tanto artística, como psicológica é de suma importância para identificar o
significado pedagógico e fazer relações entre o desenho e suas ligações com a
formação do ser humano, desenvolvendo a capacidade criadora do aluno ao longo de sua
carreira escolar, para que o intelecto e a imaginação não se separem e que através do
desenho o professor possa conhecer a personalidade, limitações e receios dos alunos.
Contudo, é possível reconhecer o desenho como um instrumento de grande valia para o
diagnóstico psicopedagógico da criança, utilizando-o para observação e trabalho
cognitivo através de um mecanismo sólido e com o objetivo do desenvolvimento integral
de todo o processo de ensino aprendizagem.

Linguagem do desenho infantil

Segundo SANS (2001), o desenho infantil está relacionado à educação, a qual visa
desenvolver as potencialidades do ser humano nos aspectos físicos, emocionais,
sociais, intelectuais e motores, de modo a preparar o educando com autonomia, senso
crítico e atuação consciente no futuro, portanto, o desenho fará parte desse
desenvolvimento, sendo, desta forma de suma importância na área escolar. O desenho é
uma linguagem, a criança gosta de desenhar e quando desenha, ela cria ao redor de si
um espaço de jogo, seguido de comentários e canções, é sempre um espaço de criação,
lúdico. Para a criança o ato de desenhar é também uma brincadeira.
A criança desenhando está afirmando a sua capacidade de designar. Desenha
brinquedos, brinca com os desenhos. É seu o desenho da sua pipa, o risco da
amarelinha, o castelo de areia, as estradas por onde andam seus carrinhos, a
planta da sua casinha. É desenho a maneira como organiza as pedras e folhas ao
redor do castelo de areia, ou como organiza as panelinhas, os pratos, as colheres
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na brincadeira de casinha. Entendendo por desenho o traço no papel em
qualquer superfície, mas também a maneira como a criança concebe o seu
espaço de jogo com os materiais de que dispõe. Observando a brincadeira livre
das crianças pode-se notar diferenças individuais na maneira de dispor seus
brinquedos no espaço. Na maneira de desenhar o seu espaço. (MOREIRA,
1984, p.16-17)

Quando a criança desenha, seus pensamentos e sentimentos se manifestam. Pois
também é possível constatar que as crianças, com algum comprometimento a nível
intelectual, apresentam acentuado comprometimento no desenho.
Segundo DOYLE (2002), há um período de concentração no processo criativo, período
em que o ato e pensamento fundem-se numa única entidade, período em que o criador
se liberta da repressão e do medo, um período de uma resposta intensa e liberada. A
escola transmite e orienta o modo de agir, fazer e simbolizar das crianças no contexto
social, no qual vivem, enfatizando a criatividade dos estudantes.
Paulo de TARSO (2001), educador de arte infantil, o qual valoriza o desenho da criança
no ensino, afirma que deve-se estimular a criatividade, incentivando o aluno a relatar
características de suas criações, o que contribuirá para que o mesmo torne-se assim,
mais criativo. Para o autor, ao criar, o homem evolui, o que contribui para que aconteça
plenamente seu desenvolvimento de potencialidades e talentos, porém, educação sem
criatividade não é uma educação plena.
Sobre a criatividade KNELLER (1978), no seu livro “Arte e Ciência de Criatividade” relata
que:
Criatividade não é um processo isolado, mas um componente de muitas
espécies de atividades. A mente há de exercitar-se para pensar criadoramente
ao mesmo tempo em que prepara-se para o fazer logicamente (...) devemos,
sem dúvida desenvolver a capacidade criadora do aluno ao longo de sua
carreira escolar, para que o intelecto e a imaginação não se separem.
(KNELLER, 1978, p. 95)

O desenho da criança, além de estimular a criatividade, auxilia nos meios de
comunicação e expressão, a fim de transmitir o seu “eu” e relacionar-se com o meio no
qual vive. Sendo um importante meio de representação da criança, apresenta-se como
uma atividade fundamental, pois a partir dele a criança expressa e reflete sobre seus
sentimentos, percepções e descobertas. Para GOLDBERG (1999), tudo o que está ao
redor interage, criando um sistema de representação muito rico e de extrema relevância
Heliana Rodrigues da Silva
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para a criança.
Segundo VYGOTSKY apud Oliveira (1995), a capacidade do indivíduo de lidar com
representações que substituem o próprio real possibilita que ele se liberte do espaço
e tempo presentes, fazendo relações mentais na ausência das coisas, imaginando,
fazendo planos e tendo intenções. As representações mentais da realidade exterior são,
na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do homem com
o mundo.
O desenhar para a criança é tão natural como qualquer outra atividade. O que importa
para ela é o momento da ação. Assim como brinca, associa, simboliza, ela também
desenha, de forma espontânea. A criança age impulsivamente, numa curiosidade
natural, as intenções são avaliadas anteriormente à ação. Ao desenhar a criança
descobre suas próprias normas numa relação do ver, do saber e do fazer. As artes
plásticas contribuem para a formação intelectual, pois é, fundamentalmente, uma
educação perceptiva e têm uma importância decisiva.
Aspectos importantes na estrutura e expressão do desenho
Segundo DERDYK (1989), a criança quando está desenhando interage com o meio
ambiente, experimenta novas realidades e as relaciona com o mundo. O desenho da
criança é muito importante para seu desenvolvimento, pois ao desenhar ela pode
expressar o que pensa, sente, percebe, vê etc. “O desenho é brincadeira, é
experimentação, é vivência”. (DERDYK, 1989, p. 63)
As crianças desenham de diferentes maneiras, basta terem em mãos algum material que
pode deixar um sinal. Através do desenho a criança vai expondo suas 28ranqü, assim o
desenho é um momento no qual a pessoa, ainda que brincando, também vai moldandose.
O desenho é para a criança um meio para expressar-se.
A arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções. Pode
tornar-se como um apoio que procura naturalmente ainda que de modo
inconsciente, cada vez que alguma coisa os aborrece; uma amiga à qual as
crianças se dirigirão, quando as palavras se tornarem inadequadas.
(LOWENFELD, 1977, p. 19)

Desta maneira quando observamos uma criança desenhando, podemos perceber que
no momento em que desenha, quer mostrar aos outros aquilo que está no seu interior.
“A criança desenha para falar de seus medos, suas descobertas, suas alegrias e
tristezas”. (MOREIRA, p. 20)
Heliana Rodrigues da Silva
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Na medida em que ela vai se desenvolvendo, o desenho também passa a ter uma
característica própria. No início a criança desenha pelo simples fato de satisfazer seu
gosto, de poder colocar um sinal próprio, depois ela vai dando forma, nome,
questionando aquilo que ela foi capaz de produzir.
“De fato é normal que uma criança na qual a inteligência se desenvolve
satisfatoriamente, chegue a interrogar-se sobre a maneira como os objetos se
apresentam aos seus olhos, desde que desenha as observações que pode
fazer”. (LUQUET, 1969, p. 10)

Ao desenhar a criança mostra o que pensa sobre a realidade que está a sua volta e
revela sua maneira de ver o mundo.
O Desenho Infantil e a Prática Pedagógica
Segundo FERREIRA (1998), é grande a responsabilidade do professor na construção de
um ambiente favorável ao desenvolvimento do desenho infantil. É certo que o prazer
encontrado pela criança no desenho deixará de existir se não forem permitidas a
exploração de sua função expressiva e a realização de seu potencial criativo. Precisamos
repensar as expectativas que temos referentes ao desenho da criança, assim como o
diálogo que estabelecemos com ela a respeito da sua produção gráfica. Além disso,
precisamos discutir as oportunidades concretas para o fazer artístico na Pré-escola.
Alguns professores são insatisfeitos com sua própria prática. Desencantados com o
modelo chamado “tradicional”, empenham-se em desenvolver um trabalho mais
interessante com o desenho e com as artes plásticas. Para tanto, buscam inovar,
transformando as atividades de colorir modelos prontos ou de desenhar a partir de temas
sem significado, superando a ideia de que o desenho se desenvolve pela cópia de
modelos, esses professores questionam o uso do mimeógrafo. Aliás, este é um tema que
emerge na maioria das escolas. Em algumas redes, são os próprios professores que,
descontentes, passam a usar cada vez menos os desenhos mimeografados; em outras, o
mimeógrafo é simplesmente proibido, sem que se discuta os princípios que norteiam o
seu uso. O maior argumento que se tem contra a cópia de modelos e desenhos
mimeografados é de que são prejudiciais à criatividade da criança, que bloqueiam sua
imaginação.

Heliana Rodrigues da Silva
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Entretanto, a defesa da criatividade e da livre expressão nem sempre se sustenta em
bases sólidas o suficiente para garantir que seus representantes desenvolvam uma ação
muito diferenciada da prática dos defensores da cópia, ou para evitar que caiam no
espontaneísmo. Percebe-se, nos professores empenhados em reestruturar sua prática,
uma preocupação com os objetivos e com o significado das atividades propostas às
crianças. No caso específico das atividades de desenho, traz preocupações significativas.
Buscando superar as atividades mecânicas de colorir modelos prontos ou de desenhar a
partir de temas aleatórios, os professores procuram estabelecer relações entre as
atividades de desenho e as situações vivenciadas pelo grupo ou com os conhecimentos
desenvolvidos em outras áreas, evitando que as atividades fiquem sem sentido.
Desenhar a parte que mais gostou da história, desenhar a visita ao zoológico, desenhar a
borboleta que encontrou no quintal, desenhar a família etc. Estes são exemplos de
situações que ilustram o desenho sendo trabalhado como instrumento para registro de
experiências e de conhecimentos.
Mesmo reconhecendo o real avanço desta prática em relação àquela, calcada na cópia
de modelos prontos, advertimos para a forma unilateral como trata a linguagem. Enfatizase o desenho como meio ou recurso e descuida-se do desenho enquanto conteúdo,
linguagem específica. Considerando que a expressão por meio de determinada
linguagem será mais plena quanto maior forem a familiaridade e o domínio que o sujeito
tiver desta, é necessário pensar situações em que o objetivo seja a própria linguagem, em
que o desenho não apareça “aplicado” a outros temas e conhecimentos, mas seja a
finalidade específica da atividade. Deve-se buscar o espaço desta atividade no cotidiano
escolar.
FERREIRA (1998), propõe que, como conteúdo curricular da pré-escola, o desenho e as
outras formas de expressão plástica sejam desenvolvidos tanto em seu caráter
interdisciplinar como em sua especificidade.
O estudo da representação gráfica infantil está baseado na sua percepção, associado à
apropriação e compreensão de seu mundo imediato.
Segundo DI LEO (1985), desenhar é um assunto muito pessoal. Cada desenho é o
reflexo da personalidade do indivíduo que o criou.
Para LUQUET (1979), seguidor das teorias construtivistas de Piaget:
O desenho infantil, enquanto manifestação da atividade da criança permite
penetrar na sua psicologia e, portanto, determinar em que ponto ela se parece
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ou não com o adulto. Isto porque ao desenhar um determinado tema ou objeto a
criança inspira-se não no modelo objetivo que tem diante dos olhos, e sim na
imagem que tem em seu espírito no momento em que desenha. (LUQUET, 1979,
p. 213-214)

As crianças apresentam diferentes maneiras de desenhar. De acordo com BACHELARD
(1985), o desenho infantil é a materialização do inconsciente na forma de imagens, obras
de arte de crianças, que ao modo delas, registram na folha de papel, elementos presentes
em suas vidas, do cotidiano, dando ao desenho um sentido próprio, como é possível
observar também, utilizando a ideia de BOFF (1997), o qual diz que cada um lê e relê
com os olhos que possui, isto porque cada pessoa compreende e interpreta as coisas a
partir do mundo em que habita.
O que a criança desenha está ligado a sua realidade ambiental numa associação de
elementos tangíveis ou não e presentes em suas vivências, representando algo das
dimensões concretas ou imaginárias do meio ambiente. Desta forma, o desenho é realista,
mas não só representa o real imediato do pensamento racional, mas representa também
as influências culturais e o pensamento simbólico, partes integrantes de suas tradições,
principalmente no caso de sociedades tradicionais. A respeito dos conteúdos subjetivos e
objetivos abarcados pelo desenho. MERLEAU- PONTY elucida-nos a diferença entre o
desenho da criança e do adulto:
Seu desenho é ao mesmo tempo mais subjetivo e mais objetivo que o do adulto.
Mais subjetivo porque ele libera-se da aparência; e mais objetivo porque tenta
reproduzir a coisa como ela é realmente, enquanto que o adulto só a representa
umúnico ponto de vista, o seu. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 220)

Essa forma de representação é uma expressão do mundo vivido e não uma simples
imitação, ela se expressa ao ser registrado na folha de papel todo o seu imaginário, suas
representações oriundas da percepção do seu entorno. Merleau-Ponty afirma que “o
desenho infantil prolonga a percepção infantil”. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 223)
Desta maneira, “o desenho infantil é uma representação simbólica, pois o símbolo comporta
uma relação de identidade com o que simboliza, suscitando a sua presença concreta”
(MORIN, 1999,
p. 173), tecendo, assim, uma teia de significados do pensamento objetivo e
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subjetivo. A importância do desenho como símbolo, realiza-se por ser
materialização de uma cultura. DURAND (1988), instiga-nos a essa afirmação,
quando se refere ao símbolo: A simbólica se confunde com o desenvolvimento de
toda a cultura humana. Na irremediável ruptura entre a fugacidade da imagem e a
perenidade do sentido que o símbolo constitui, precipita-se a totalidade da cultura
humana, como uma mediação perpétua entre a Esperança dos homens e sua
condição cultural. (DURAND, 1988, p. 110)

De acordo com DI LEO (1985), tanto ao escrever, como ao falar, se é limitado pela
inabilidade de apresentar o todo simultaneamente. Apenas as artes visuais podem
oferecer o todo de uma só vez. “Melhor que a fala os desenhos podem expressar sutilezas
do intelecto e afetividade, que estão além do poder ou liberdade de expressão verbal”. (DI
LEO, 1985 p. 13)
A interpretação do desenho infantil não pode de forma alguma fugir da realidade e do
contexto da criança, o desenho como símbolo depende da cultura em que a criança está
inserida como também de sua própria história pessoal:
Assim como o conteúdo manifesto em um sonho torna-se significativo, quando
relacionado com as associações pessoais de quem sonha, assim também os
símbolos, conscientes ou inconscientemente desenhados, encontram significados
apenas quando vistos no contexto da história pessoal do desenhista. (DI LEO,
1985,p. 18)
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