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Para o Arthur...
Que me faz perceber a criança que existe em mim...
Que é capaz de me fazer mudar o mundo por ele...
Que me ensina o que a vida tem de melhor...
Que me ensinou o que é realmente o amor...
“Que possas ser rei sem jamais perder a simplicidade,
Que possas sorrir sem perderes a capacidade de chorar,
Que possas ser Homem, sem perder a criança que há em ti,
E, principalmente, meu filho, que possas ser Feliz!”
(Autor desconhecido)
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A criança é feita de cem. A
criança
tem
cem
mãos,
cem
pensamentos, uma centena de maneiras
de pensar, de brincar, de falar. Uma
centena. Sempre de uma centena de
modos de escutar, de admiração, de
amar, cem alegrias para cantar e
compreender, cem mundos para
descobrir, cem mundos para inventar,
cem mundos para sonhar. A criança tem
cem linguagens (e um cem cem cem
mais). Mas Roubaram-lhe noventa e
nove. A escola e a cultura lhe separam a
cabeça do corpo. Dizem-lhe: de pensar
sem as mãos, de fazer sem a cabeça,
para ouvir e não falar, de compreender
sem alegria, de amar e de maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe:
para descobrir o mundo já existe e de
cem roubara-lhe noventa e nove. Dizemlhe: que o trabalho e o lazer, a realidade
e a fantasia, a ciência e a imaginação, o
céu e a terra, a razão e o sonho são
coisas que não estão juntas. E assim eles
dizem que a criança que as cem não
existem. E a criança diz: Ao contrário,
as cem existem!
Loris Malaguzzi
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RESUMO

O presente estudo tem por finalidade tratar das questões referentes ao desenho infantil
enquanto caminho e possibilidade de expressão da criança na Educação Infantil. As
discussões são pautadas nos pensamento de Vygotsky e Merleau-Ponty enquanto atividade
inteligente e sensível da criança, cujas teorias, apesar de divergirem em alguns aspectos,
mostram similaridade quando tratam do desenho enquanto forma de expressão, percepção e
imaginação da criança. Tendo em vista a relevância do desenho para a criança, principalmente
no contexto educativo, é que se focaliza o modo como ele tem sido trabalhado no contexto
escolar e se tem sido utilizado de maneira a colaborar no processo de aprendizagem da
criança. Procura-se, neste trabalho, evidenciar a importância da criança enquanto sujeito/ser
com necessidades e características próprias, assim como a importância da arte para a
formação da mesma. Para tanto, busca-se, num primeiro momento, entender a complexidade
da infância e sua historicidade, além de buscar em seu processo de desenvolvimento histórico,
como a Educação Infantil é vista pelas políticas públicas e legislação, a fim de entender as
práticas do desenho dentro de instituições escolares na atualidade. Num segundo momento, é
discutida a importância do desenho infantil para a formação da criança enquanto sujeito
social, na perspectiva de Vygotsky e seu ser no mundo, na visão de Merleau-Ponty. Por
último, utilizando uma abordagem teórica pautada no estudo de caso e na análise de conteúdo
de Bardin, foi analisada a prática de uma professora de Educação Infantil da rede pública de
São João del-Rei, verificando-se de que forma o desenho é utilizado dentro da sala de aula de
modo a contribuir para o processo criador e expressivo da criança. Portanto, com base nos
resultados obtidos, considera-se que o desenho infantil demonstra o movimento do pensar da
criança em uma forma lúdica de se comunicar e se expressar e está evidentemente presente
no dia a dia da sala de aula. No entanto, esta práxis do educador encontra-se presa a
obstáculos que precisam ser derrubados e sobrepostos com atividades que demonstrem o
verdadeiro valor significativo do desenho para a criança.

Palavras-chave: Infância. Educação Infantil. Desenho infantil. Educador.
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ABSTRACT

This study aims at dealing with the questions concerning the infant drawing as a way through
which a child expresses themselves in Infant Education. The discussions are grounded on
Vygotsky‘s and Merleau-Ponty‘s views on a child‘s sensitive and intelligent activities.
Though divergent in some aspects, such theories bear some similarities when it comes to
drawings as way of expression, perception and imagination of a child. Bearing in mind the
relevance of drawing to a child, mainly in the educational context, it is necessary to focus on
the way drawing is approached in an educational environment and how it is being used so as
to add to a child‘s learning process. Not only is the aim of this work to highlight the
importance of children as an individual with their own needs and characteristics but also the
importance of art as a child‘s upbringing. To that end, it is essential at a first glance to
understand the childhood complexity as well as verify through its historical development
process how Infant Education is observed by Educational Public Policies and Legislations so
that one can understand the practice of drawing in present educational institutions. By the
same token, it aims at discussing the importance of infant drawing to build a child‘s character
as a social individual through Vygotsky‘s perspective and their own world according to
Merleau-Ponty‘s views. Lastly, by using a theoretical approach based on Baldin‘s Case Study
and Content Analysis, an Infant Education teacher‘s practice at a public sector school in São
João del-Rei was observed, which provided evidence of how drawing is used in class so as to
foster a child‘s expressive and creative process. Hence, based on the data collected, it is
possible to consider that infant drawing shows the ludic thinking process of a child to
communicate and express themselves is present in the daily school environment. However,
this practice is still restricted by obstacles which need to be broken down and seen through by
activities which demonstrate the real significant value of drawing to a child.

Key words: Childhood. Infant Education. Infant Drawing. Educator.
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INTRODUÇÃO

Eu quero desaprender para aprender de novo.
Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar meus sentidos.
(Rubem Alves)

Era uma vez...

Uma frase digna de uma linda história de conto de fadas com final feliz! Por isso,
inicio esta pesquisa com um pouquinho da minha, que não é conto de fadas, mas é uma
história, não foi feita para crianças, mas foi feita com crianças e não sei ao certo quando ela
termina, mas me lembro vagamente de como ela começa. Talvez não haja um final com o
ordinário ―felizes para sempre‖, pois acredito que os príncipes encantados não existem e,
mesmo que existissem, ninguém vive feliz para sempre, sobretudo nós, educadores, tendo em
vista as condições de trabalho, salário e as políticas públicas às quais estamos submetidos.
Pois bem, minha trajetória acadêmica teve início em 2003, quando ingressei no curso
de Pedagogia na Universidade Federal de São João del-Rei. Não me questionem o porquê
dessa escolha, pois apaguei completamente da minha memória o dia em que resolvi fazer
vestibular para Pedagogia. Passei quatro anos na universidade tentando me encontrar...
No começo, mergulhei no universo das crianças com necessidades especiais, fiz dois
anos de um curso de libras, mas, quando entrei pela primeira vez na APAE, em uma sala
abarrotada de crianças com síndrome de down, me dei conta de que aquele não era meu dom.
Pronto. Parei, pensei e cheguei na Sociologia, quando encontrei o professor Écio, recém
chegado da Arábia, Afeganistão ou qualquer lugar parecido, falando de escolarização de
classes populares, Bourdieu e o habitus, ―aquilo que nos trai‖, me encontrei. Nesta época,
trabalhava período integral no jornal mais popular da cidade, a Gazeta de São João del-Rei,
que ocupava muito meu tempo e pouco me sobrava pra me dedicar aos estudos, coisas de
estudantes de classes populares... Um dia, depois da apresentação de um trabalho, professor
Écio me chama em um canto e me diz: ―Ou você bem trabalha ou você bem estuda‖. Pronto
de novo. Encrenquei com a Sociologia (sem ofensas ao Professor Écio, nunca mais me
esqueci dessa frase. O único problema é que só fui entender o verdadeiro significado dela
depois de muito tempo!).
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Troquei de emprego, saí do Jornal e fui para a TV – TV Campos de Minas que, por
incrível que pareça, conseguiu me sugar ainda mais. Continuei ―vagando‖ pelo curso até
chegarem, no último ano, Lucia Helena e Socorro, fresquinhas do doutorado. Que delícia
discutir alfabetização com a Socorro e a Emília Ferreiro e brincar de roda nas aulas da Lucia
Helena! Mas a essa altura parecia não dar mais tempo... Larguei o emprego e fui tentar
monitoria para as disciplinas do Wanderley e da Lucia Helena no último semestre. Não
consegui. Mais tarde, em uma festa para arrecadação de fundos para a festa de formatura, me
encontro com o Wanderley, que me olha e diz: ―Não te aprovamos porque achamos que
monitoria é muito pouco pra você‖. Embirrei de vez. Formei-me, em 2006, apresentando um
TCC sobre Foucault e a Ordem do Discurso, conduzida, pelas minhas duas inseparáveis
amigas, Manu e Alexandra, e sabe-se Deus porque embarquei nessa também. Pois bem,
cheguei ao fim, aos trancos e barrancos, na ―turma do fundão‖, mas cheguei. Mas a história
não termina aqui, na verdade ela começa aqui.
No início de 2007, consegui um emprego em uma escola de Educação Infantil como
ajudante de professora para ganhar uma ninharia que mal dava pra pagar a passagem, se eu
bobeasse ia ter que pagar pra trabalhar, até que fui chamada pra trabalhar em uma ONG, onde
eu seria professora de reforço escolar de crianças de 5 a 10 anos. Seria... porque durante um
ano, fui professora de reforço, Inglês, Informática – para crianças, adolescentes e adultos, e de
dança, com direito a montagem de coreografia para apresentação de fim de ano. Também
ministrei umas aulas de Artes e de Educação Física para uma turma de adolescentes pagando
medida corretiva imposta pelo juizado de menores. Levei ―bolada na cara‖, uma pedrada na
cabeça (nada que uns pontinhos não fossem capazes de resolver) e saí com minha moto toda
arranhada. Como dei conta disso tudo? Também não sei...
No ano seguinte, no auge do desespero por ter que continuar nessa instituição, fui
chamada para nomeação no concurso que havia prestado para a Prefeitura de São João del-Rei
como professora de Educação Básica. Que alívio! Chega a hora das escolhas das vagas...
Primeira candidata, Marina Neves, e a moça pergunta: ―Pra qual escola você quer ir?‖ De
adolescentes rebeldes eu estava traumatizada! Também não sei por que, mas acabei
escolhendo a escola em que trabalho até hoje, uma creche que atende em período integral
crianças de 6 meses a 4 anos. No primeiro dia de trabalho, a supervisora me leva até uma sala,
com 13 crianças de 2 anos e diz: ―Essa é sua sala‖. Pronto, mais uma vez!
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Aprendi a trabalhar com a ajuda de pessoas muito especiais que jamais poderei
esquecer e encontrei meu lugar na Educação Infantil. Descobri meu verdadeiro dom. Agora,
daqui eu não saio e daqui ninguém me tira!
Trabalhei por três anos seguidos (2008-2010) como professora regente nessa escola.
Apesar da liberdade de escolha, acabei me adaptando a turmas com crianças de dois anos,
maternal II.
Não muito diferente de outras instituições, eu era ―obrigada‖ a dar atividades
mimeografadas para as crianças. Considerava aquilo um absurdo! As crianças mal
conseguiam segurar o lápis e, se conseguiam, não tinham a menor ideia do que estavam
fazendo. Pra fazer os trabalhinhos, era necessário fazer com um de cada vez e ainda era
preciso segurar a mãozinha deles para rabiscarem ou passar tinta nas atividades. E a
supervisora ainda dizia: ―Tem que fazer porque temos que mostrar aos pais, eles vão ficar
muito felizes!‖.
Foi assim até o dia em que ―minha ficha caiu‖, quando li a epígrafe de Rubem Alves,
citada acima, em um curso de capacitação de professores da rede municipal. Sem que a
supervisora soubesse, eu e minha companheira de turma, Leninha, fomos deixando essas
atividades e os projetos temáticos com datas comemorativas de lado para fazer desenhos
livres com as crianças... Eu deixava escrever no chão, fazíamos desenhos no papel pardo,
pinturas diversas e também comecei a trabalhar mais com a brincadeira, musicalização e
jogos. Foi em uma dessas turmas que recebemos a Letícia, a menina que desenhava diferente
dos outros.
Nessa etapa do desenvolvimento da criança, a maioria delas rabisca, mas a Letícia,
com a mesma idade das outras crianças, ela não rabiscava, ela já estava fazendo garatujas.
Quando vi aquilo uma luz se acendeu. Encontrei meu objeto de pesquisa, o desenho infantil.
Após ter percorrido uma trajetória acadêmica em que o desenho, especificamente,
não foi foco de discussões, cheguei à conclusão de que não seria possível articular minhas
―curiosidades‖ sozinha. Pressionada pelas imposições escolares de que atividades
mimeografadas eram mais importantes que a livre criação da criança, através do desenho ou
qualquer outra forma de arte, foi preciso que eu criasse estratégias para aqueles que estavam
me acompanhando, os educandos.
Foi quando ingressei no Mestrado em Educação da UFSJ, na turma de 2011.
No segundo ano do curso, recebi o maior presente que uma mulher poderia: me
tornei mãe. Ganhei um filho maravilhoso que hoje é a razão pela qual eu não desisti. A
15

gravidez e as atividades maternais fizeram com que eu me atrasasse para a defesa, além da ida
do meu orientador para cursar o pós-doutorado na França, fazendo com que meu objeto de
pesquisa fosse reformulado. No entanto, a professora Lucia Helena me acolheu e me ajudou a
caminhar para que essa parte da minha história chegasse ao fim.
Ainda não sei se posso terminar com o vivemos felizes para sempre, porque essa
história ainda não terminou...

E a pesquisa assim se fez...

Pensar o desenho infantil de crianças de zero a seis anos foi um desafio a ser
enfrentado, tendo em vista a importância do desenho como possibilidade de expressão da
criança, particularmente no contexto educativo. Também se fez necessário analisar o modo
como tem ele sido trabalhado nas salas de aula e se este tem sido utilizado de maneira a
colaborar no processo de aprendizagem do aluno, ou, se, simplesmente, é trabalhado sem fins
específicos.
No entanto, o maior desafio desta pesquisa foi pensar o desenho infantil buscando,
no pensamento de Vygotsky e Merleau-Ponty, pontos significativos de suas reflexões sobre
esta forma de expressão da criança e, deles, extrair considerações a serem pensadas no âmbito
da educação.
O que se propõe nesta dissertação é evidenciar o desenho infantil como possibilidade
de construção e invenção do conhecimento, buscando um pensar e um fazer coerentes com as
reais necessidades da criança, através de uma investigação minuciosa da realidade das práticas
que se dão nas escolas, de forma a atender às reais curiosidades e necessidade de aprendizado
dos educandos.
Para tanto, esse processo foi embasado não somente em uma perspectiva ou linha de
pensamento, mas fundamentado em uma bibliografia mais ampla, em busca de conceitos,
principalmente da Filosofia e da Psicologia. Entendendo que, como afirmam Leite & Gobbi
(2002), o desenho não pertence às instituições de educação, parti para o diálogo com
diferentes campos do conhecimento de forma a estruturar esta pesquisa numa perspectiva da
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diferença, das cem linguagens1 infantis, buscando propostas sob diferentes olhares sobre o
tema abordado.
E, nesse sentido, o referencial teórico confronta ideias de nomes consideráveis da
psicologia pedagógica e da filosofia, como Vygotsky, que identifica e descreve as etapas
gráficas do desenho infantil, dentro dos períodos de desenvolvimento cognitivo da criança,
onde cada estágio é definido por diferentes formas do pensamento, no entanto, considerando
seus desenhos como produto de sua atividade de criação e imaginação. Já, Merleau-Ponty,
refere-se ao desenho da criança como prolongamento da percepção infantil e ensaio de
expressão de si e do mundo. O desenho infantil exprime a afetividade antes mesmo do
conhecimento, e é para a criança uma expressão de mundo.
Esta pesquisa justifica-se, como

já mencionei anteriormente,

devido

às

―curiosidades‖ encontradas em minha prática diária como professora de Educação Infantil,
que me fez e me faz pensar diariamente nas questões que envolvem o desenho infantil e o seu
envolvimento no processo de aprendizagem dos alunos: como o desenho é visto por
educadores da infância? Porque, em pleno século XXI, o mimeógrafo ainda assume tanta
importância dentro das instituições? Qual o sentido de pautar as aulas em datas
comemorativas? Essas inquietações evidenciam o desenho como forma de enriquecimento do
processo educativo, provocando-se um olhar mais aguçado para a Educação Infantil,
revelando possibilidades para o fazer pedagógico, onde o professor possa utilizar o desenho
como estratégia de ensino com a criança.
As

experiências

desta

pesquisa

possibilitarão,

certamente,

reflexões

que

amadurecerão ao longo dos estudos e descobertas diante desse processo, levando-se em conta
que a Educação Infantil requer formação e capacitação ao longo dos anos, no sentido em que
o professor tenha realmente competência e comprometimento com a prática docente na
infância. E, ainda, possibilitar novas fontes de pesquisas e recursos no que se refere ao
desenho infantil, a fim de contribuir para o campo. Por isso, serão conduzidos,
conscientemente, os objetivos com a finalidade de direcionar as ações educativas no
favorecimento e compreensão desse pequeno ser.
No primeiro capítulo, Reflexões acerca da infância, Educação Infantil e ArteEducação no Brasil, a infância é abordada em seu aspecto histórico, assim como as políticas
públicas e a legislação voltadas para a criança, a Educação Infantil e a Arte-Educação no país.
Busco, nesta primeira etapa, uma contextualização histórica a respeito do cenário educacional
1

Loris Malaguzzi, poema Ao contrário, as cem existem.
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no Brasil, evidenciando suas principais tendências em relação à arte e à Educação Infantil,
assim como algumas reflexões acerca da atual situação do ensino e aprendizagem da criança
tendo como base as atividades artísticas.
O segundo capítulo, Arte na Educação Infantil: O desenho como possibilidade de
expressão da criança, a importância do desenho infantil para o desenvolvimento da criança,
principalmente em idade escolar, é abordada, evidenciando a visão de vários autores e
teóricos que tratam do assunto. Em seguida, busco, no pensamento de Vygotsky e na filosofia
merleaupontyana, pontos significativos que possam contribuir para o campo de estudo: o
desenho infantil no contexto escolar e a prática das professoras de Educação Infantil, a fim de
encontrar caminhos que possam guiar professoras de Educação Infantil, extraindo da
expressão gráfica da criança possibilidades que revelem seu desenvolvimento de maneira
tangível, buscando refletir sobre seu verdadeiro significado na Educação Infantil e como tem
sido trabalhado dentro da sala de aula.
No terceiro e último capítulo, O olhar para a infância: Vivendo com a arte na
Educação Infantil, trago algumas das constatações obtidas em uma pesquisa de campo
realizada em uma escola de Educação Infantil do município de São João del-Rei, mais
especificamente em uma turma de Educação Infantil I, com o intuito de verificar se as práticas
das professoras de Educação Infantil contribuem para a formação e o desenvolvimento da
criação da criança, analisando qual a importância do desenho infantil tanto para esta quanto
para educadoras. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que se procura mostrar o que tem
sentido para as crianças, extraindo os significados do contexto no qual ocorrem as
manifestações a serem pesquisadas.
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Infância, de contínuo nascer,
ela é a possibilidade de quebrar essa
inércia repetitiva do mesmo que seduz a um
mundo de nascimento. Ela simboliza a
possibilidade de uma ruptura radical com a
repetição do mesmo, a expectativa de uma
repetição livre e complexa, do radicalmente
novo, do que não pode ser inscrito na
lógica do estabelecido. Assim, o nascimento
não engendra apenas um ser vivo, mas a
possibilidade de nascer de todos os seres já
nascidos

e

por

nascer,

de

não

se

abandonarem na inércia do estado das
coisas, de se espantarem com aquilo que
nem sequer pode ser chamado com os
nomes já nomeados. Uma faculdade, uma
potência, uma força, isso também é
infância.
(WALTER KOHAN, 2003)
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CAPÍTULO 1

REFLEXÕES ACERCA DA INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E ARTEEDUCAÇÃO NO BRASIL

Esta pesquisa, cuja problemática situa o desenho infantil como possibilidade de
aprendizagem e desenvolvimento da criança em seu processo de educação, tendo como
fundamento as reflexões de Vygotsky e Merleau-Ponty acerca da arte, traz à tona a
necessidade de uma compreensão mais ampla sobre o tema.
Para iniciar esta reflexão, antes de nos voltarmos diretamente às práticas do desenho
propriamente ditas, busco, neste capítulo, entender a complexidade da infância e sua
historicidade, além de buscar em seu processo de desenvolvimento histórico, como a
Educação Infantil é vista pelas políticas públicas e legislação, a fim de entender as práticas do
desenho dentro de instituições escolares na atualidade.
Considero que não há como identificar e compreender as abordagens utilizadas
dentro na sala de aula atualmente, sem antes buscar suas origens, com o intuito de obter na
história da infância uma articulação do ensino e aprendizagem da arte com o contexto escolar
e as origens das ideias que integram as principais metodologias atualmente aplicadas no
Brasil, a fim de subsidiar teórica e metodologicamente a pesquisa iniciada nas escolas, a
elaboração de propostas de utilização do desenho enquanto instrumento de aprendizagem na
prática dos professores.
É preciso esclarecer que este relato não visa abordar, em profundidade, a história da
infância, Educação Infantil e arte no Brasil, mas apenas levantar quais seriam os pressupostos
das principais abordagens metodológicas atualmente aplicadas no país, procurando identificar
suas relações com diversas situações da educação escolar, a fim de verificar sua origem e
melhor compreendê-la.

1.1

OS PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ARTE NO BRASIL

Os contextos desenhados sobre a Educação Infantil no Brasil têm sido delineados
recentemente, somente com a institucionalização do ensino de crianças de 0 a 6 anos. Durante
muito tempo, essa educação foi pensada no espaço doméstico, sendo responsabilidade da
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família na qual a criança estava inserida. A própria expressão Educação Infantil foi adotada
recentemente no Brasil, trazida pela Constituição de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de 1996, que caracteriza instituições pré-escolares para o atendimento de
crianças até os 6 anos de idade (KUHLMANN JR., 2010, p. 7).
Infância e Educação Infantil têm sido foco de muitos pesquisadores2, na tentativa de
entender o porquê da atual situação da criança no Brasil e de certas escolhas feitas pela
sociedade ao longo do tempo. Esse esforço, aqui, também se faz necessário, levando-se em
conta o quão importantes são as transformações que estão acontecendo no Brasil em relação
ao universo infantil, o lugar que as crianças vêm ocupando dentro da sociedade como
cidadãos e como se fazem valer as políticas públicas e legislação para este público.
Estudos sobre a história da infância surgem, no Brasil 3, como possibilidade para
muitas reflexões e críticas a partir da obra de Philippe Ariès, publicada em 1960, trazendo
imagens e concepções acerca do conceito de infância, dos séculos XII ao XVII, época de
diversas transformações históricas. Ariès (1981) afirma que, provavelmente, até o século
XVII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que
essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não
houvesse lugar para a infância nesse mundo. Até então, a trajetória da criança era somente de
exploração e discriminação.
De acordo com o estudo de Ariès (1981), somente no final do século XVII é que
acontecem as mudanças em relação aos cuidados e à afetividade com as crianças. Essa
mudança se dá através dos poderes públicos, da escola e da Igreja, que proíbe o infanticídio.
As condições de higiene foram melhoradas e as crianças passaram a ser responsabilidade das
mulheres.
Assim, surge também a escola. Todavia, não havia idade certa para entrar na escola,
já que ela não era feita com o propósito educacional. Como esclarece Ariès,

2

Um dos primeiros grupos a ser reconhecido por seus estudos sobre a infância iniciou-se na década de
80, na Fundação Carlos Chagas, SP, e é formado pelos seguintes pesquisadores: Fúlvia Rosemberg, Maria Lucia
de A. Machado, Maria M. Malta Campos, Moysés Kuhlmann Júnior e Fúlvia Rosemberg. Atualmente, podemos
destacar também os estudos de Mary Del Priore, Tizuko Morchida Kishimoto e Sônia Kramer.
3

Sônia Kramer, na forma de dissertação de mestrado defendida em 1981, publicada em livro em
seguida, intitulando-se ―História e Política da Educação Pré-Escolar no Brasil – uma crítica à educação
compensatória‖ foi uma das primeiras a criticar a obra de Àries e uma das obras que marcaram as subsequentes,
como por exemplo, a dissertação de mestrado de Rosa Lutero de Oliveira, em 1985 e a tese de Tizuko Morchida
Kishimoto, em 1986.
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A escola não era destinada às crianças, era uma espécie de escola técnica destinada à
instrução dos clérigos (...). Ela acolhia da mesma forma e indiferentemente as
crianças, os jovens e os adultos, precoces ou atrasados, ao pé das cátedras
magisteriais (1981, p. 124).

Del Priori (2010) afirma que as escolas jesuítas no início da colonização eram poucas
e para poucos. O ensino público só foi instalado na segunda metade do século XVIII, de
forma ainda precária, no governo de Marquês de Pombal. A autora ainda afirma que, até o
final do século XIX, o trabalho infantil ainda continuava sendo a melhor alternativa para as
famílias pobres enquanto uma minoria, da elite, recebia aulas particulares.
Até 1808, a arte também não era conhecida nas escolas para crianças, era somente
ensinada aos adultos através de oficinas para artesãos.
Em 1816, a Missão Artística Francesa chega ao Brasil através de D. João VI. Foi
criada, então, a Academia de Belas-Artes, que, após a proclamação da República, passou a ser
chamada de Escola Nacional de Belas-Artes, onde era ensinado o desenho, mas privilegiando
como material didático a utilização de modelos europeus e a cópia fiel através de figuras e
imagens reproduzidas (mimeografadas ou fotocopiadas). Pode-se destacar a Escola como uma
grande influência para o ensino das artes alguns anos mais tarde.
Somente no final do século XVIII é que a consciência da importância da educação
para os pequenos vai ganhando força e significação. Essa situação começa a se transformar
após a independência do Brasil, em 1822, quando surge a questão da construção de um
sistema nacional de instrução pública, indo ao encontro das novas ideias da época, em que a
instrução era vista como meio de trazer a modernidade (MENARDI, 1996).
No contexto educacional geral, a influência britânica fez-se sentir por quase um
século através do Colégio Pedro II4. O mesmo aconteceu em relação à Arte-Educação. A
atividade artística não era inserida no currículo das escolas em nenhuma etapa da educação
pública, já nas escolas secundárias privadas, o desenho era ensinado com ênfase no retrato e
na cópia precisa de estampas (BARBOSA, 2008).
A década de 1870 é marcada pela intervenção médico-higienista que influenciou
muito as questões educacionais, apesar de as iniciativas serem provenientes de grupos
privados, como educadores, associações beneficentes e muitos grupos de médicos, que
voltaram suas práticas diretamente para a população infantil. Além das intervenções jurídico-

4

O Colégio Pedro II foi criado segundo modelo britânico de disciplina rígida e estudos clássicos,
voltado exclusivamente para crianças de classe alta, estabelecendo modelos secundários no país por quase um
século (1808-1870) (BARBOSA, 2008).
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policiais, que tinha como foco a proteção da criança moralmente abandonada, e religiosa, que
também objetivava combater o alto índice de mortalidade infantil tanto no âmbito familiar
quanto institucional.
Foi também nesse mesmo período que se iniciou, através dos liberais, uma intensa
divulgação sobre a importância do desenho na educação de massa, apontando-o como matéria
mais importante do currículo primário e secundário.
A importância dada ao ensino do desenho, nesse período, tece repercussões na escola
através de Rui Barbosa, considerado um dos mais fiéis intérpretes da corrente liberal
brasileira. Buscando nas ideias do americano Walter Smith ideais para a implementação da
educação artística como umas das bases mais sólidas da educação popular, instituiu, no
currículo, o ensino do desenho nas escolas públicas a fim de enriquecer o país através do
desenvolvimento industrial e educação técnica. Ana Mae Barbosa o descreve da seguinte
maneira:
Na sua concepção pedagógica, o desenho tinha um lugar de enorme destaque no
currículo secundário e especialmente no currículo primário, e nenhum educador
brasileiro que se tenha dedicado ao estudo do processo da Educação em geral
deteve-se tão minuciosamente sobre o ensino do Desenho ou o ensino da Arte como
Rui Barbosa (1986, p. 44).

Pouco depois da divulgação dos Pareceres de Rui Barbosa (Abril de 1882) sobre o
ensino do Desenho na Educação Primária, surge o primeiro Manual do Desenho Geométrico,
intitulado Geometria Popular, para as escolas primárias, escrito por Abílio César Pereira
Borges (Junho de 1882), utilizado em todas as escolas primárias durante toda a primeira
metade do século XX, chegando a sua 41ª edição (BARBOSA, 1986).
Tanto o Manual quanto os pareceres de Rui Barbosa sobre o Ensino Primário tinham
suas ideias apoiadas em Walter Smith, baseadas nos estudos das linhas e formas geométricas.
Contudo, os Pareceres de Rui Barbosa foram ―enriquecido[s] por outras fontes
bibliográficas‖, dando ao desenho o lugar de maior destaque no âmbito da Educação Primária.
Para ele, o desenho também podia ser aprendido através da percepção e dos sentidos. O
desenho foi por ele difundido nas escolas públicas, seguindo materiais froebelianos5, até o fim
da década de XX (BARBOSA, 1986, p. 56).

5

Para Froebel, o processo visual poderia acontecer não somente através do ensino verbal e oral, mas
através de um processo de desenvolvimento intelectual através do uso dos sentidos e da percepção individual
(BARBOSA, 1986).
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No que diz respeito à criança, nasce então, em 1899, a primeira instituição voltada
para a infância – o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro, e que,
posteriormente, difundiu filiais pelo Brasil e recebeu grandes premiações. O Instituto,
fundado pelo médico Arthur Moncorvo Filho, em 1929, já possuía 22 filiais por todo Brasil,
sendo 11 delas com creches (KUHLMANN JR., 2010). O IPAI-RJ tinha como objetivos:
(...) atender aos menores de oito anos; elaborar leis que regulassem a vida e a saúde
dos recém-nascidos; regulamentar o serviço das amas de leite; velar pelos menores
trabalhadores e criminosos, atender às crianças pobres, doentes, defeituosas,
maltratadas e moralmente abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de
infância (KRAMER, 2011, p. 52).

O final do século XIX e início do século XX foram marcados por discussões de
correntes liberais e positivistas, sendo, entretanto, o positivismo o grande responsável por
maior parte da reforma republicana e da orientação educacional, entretanto, ―substituídos
progressivamente por modelos implantados por escolas de missionários americanos que
passaram a influenciar decisivamente a legislação educacional‖ (BARBOSA, 2008, p. 42).

1.2

A EDUCAÇÃO E A ARTE A PARTIR DO SÉCULO XX

Na Europa, surgem várias iniciativas com interesse na área da psicologia, visando,
principalmente a educação. Segundo Campos (2005), podemos destacar os estudiosos Alfred
Binet e Théodore Simon (França), que buscavam nas crianças com problemas escolares,
instrumentos para que essas disfunções pudessem ser diagnosticadas, trabalhos dos quais
resultaram as escalas de medidas de inteligência, influenciando estudos posteriores ao longo
do século, inclusive na América do Norte. Alguns nos depois, Édouard Claparède e Pierre
Bovet (Suíça) estabelecem o Instituto Jean-Jacques Rousseau, anexando a ele uma escola
experimental para crianças; Lev S. Vygotsky (Rússia Soviética), alguns anos mais tarde
começa a estruturar uma teoria do desenvolvimento linguístico e psicossocial das crianças a
ser utilizada na educação; a teoria da psicanálise, de Sigmund Freud (Áustria) exerce,
também, forte influência na educação devido a suas consideráveis críticas em relação à
criança.
No Brasil, ao mesmo tempo, grandes reformas educacionais baseadas no positivismo
foram trazidas juntamente com os conflitos republicanos e abolicionistas. Os liberais
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conseguiram sua reforma, no entanto, acatando imposições positivistas, dando a escola um
caráter duro, de ordem e disciplina, inerente aos ideais dessa corrente.
Paralelo ao cenário político, o país assiste ao prolongamento do movimento da
Psicologia enquanto ciência positiva, iniciada na Europa no final do século XIX, chegando ao
país através do movimento higienista nas primeiras décadas do século XX. No Brasil, essa
influência incidiu especialmente nas áreas da educação, através do que chamamos de
pedagogia experimental.
Tratava-se de colocar à disposição das instituições médicas, educativas e das
famílias os novos conhecimentos produzidos nos laboratórios e hospitais
psiquiátricos, visando ao mesmo tempo intervir no planejamento e na gestão dos
sistemas de ensino ampliados, e prevenir os distúrbios mentais e desvios
psicossociais provocados pelas intensas mudanças culturais que as modernas
sociedades urbano-industriais vinham experimentando (CAMPOS, 2005, p. 01).

Surgem então as primeiras investigações sobre as características da expressão e
capacidade mental da criança através do desenho. Barbosa (2008) afirma que a livre
expressão da criança passa a ser valorizada como instrumento de investigação de seus
processos mentais, permitindo, ainda, as primeiras condenações aos modelos impostos através
da verbalização ou observação, cabendo à criança buscar seus próprios modelos a partir de
sua própria imaginação.
Embora o discurso escolanovista promulgasse a valorização da criança e a salvação
do país através desses pequenos, a educação pré-escolar estava longe do ideal, visto que as
crianças eram tratadas basicamente em caráter médico, ―essa criança era considerada como
um ser único, sem qualquer referência a sua classe social‖ (KRAMER, 2011, p. 54). A partir
de 1930, segundo a autora, o contexto político, social e econômico nacional sofre
consideráveis modificações, trazendo, assim, uma nova forma para as instituições voltadas
para a educação.
A Revolução de 30, a substituição da política do café-com-leite pelo Estado Novo, a
crescente industrialização do país e uma série de iniciativas corporativas que vinham se
desenhando no cenário nacional desde os anos 20 e assumindo nos anos 30 nítida feição,
acabaram por despertar o interesse das autoridades em relação às crianças (KRAMER, 2001).
Esse cenário trouxe consigo o reconhecimento da criança enquanto sujeito de características
próprias e a aceitação de que o ensino voltado para crianças deveria submeter-se à maneira
pela qual ela reage ao mundo.
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Baseado na constatação de que criança possui qualidades e habilidades específicas, o
educador Franz Cizek (1865-1946) estabeleceu, na Áustria, as premissas de uma nova teoria
pedagógica, que passou a ser conhecida como Livre Expressão. Apesar de várias críticas, o
método, conhecido como livre fazer ou laissez-faire, desde então, foi aplicado em vários
Programas baseados na metodologia desenvolvida por Cizek (GOMBRICH, 1995).
Segundo Campello (2001), as ideias de Cizek vinculadas à livre expressão da criança
ganharam força, chegando ao Brasil através de Mário Pedrosa, na introdução ao catálogo da
Exposição Infantil do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em dezembro de 1952.
Ela [a criança] não pode ser submetida a um rígido curso de educação técnica
externo. Fiquem os adultos para um lado e não imponham a nenhuma criança suas
idéias e métodos exclusivos para marmanjos. À criança deve ser deixada a
possibilidade de escolher o material com que exprimir-se. A experiência com o
material escolhido deve ser levada até o amadurecimento de acordo com o ritmo
próprio de seu desenvolvimento. Nada de acelerar esse processo artificialmente, ou
alterá-lo para satisfazer os adultos. E nunca, insistia Cizek, se louvem a destreza, a
perícia, em detrimento ou à custa de idéias criadoras‖. (PEDROSA apud
CAMPELLO, 2001, p. 34)

Gombrich (1995, p. 448) afirma que a revolução na educação moderna se deu por
meio do ensino da arte a crianças, quando, no início do século XX, ―os professores de arte
começaram a descobrir quão mais poderiam extrair das crianças se abandonassem os métodos
tradicionais de instrução disciplinada e inexpressiva‖. O autor aponta que um dos fatores
decorrentes dessa mudança se deu em relação à valorização da arte infantil através do
movimento Cizek, vinculado à livre expressão.
Em meio a disputas políticas, econômicas e culturais, vários movimentos em prol da
educação básica devem ser assinalados. Dentre eles, Ferraz & Fusari (2001) destacam a
fundação da Associação Brasileira de Educação – ABE (1924) e o lançamento do Manifesto
dos Pioneiros da Escola Nova (1932)6, tendo como signatários do documento profissionais
vindos dos mais diversos campos sociais, tais como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira,
Cecília Meireles, Lourenço Filho, Antônio Sampaio Dória, Pascoal Leme, entre outros.
No que diz respeito às artes, não se pode deixar de mencionar a Semana de Arte
Moderna (1922), que expandiu por todo o país o movimento modernista, através de
exposições e apresentações que difundiam inovações artísticas.

6

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova pode ser encontrado em diversas publicações recentes,
como em GONDRA, José G.; MAGALDI, Ana Maria. A reorganização do campo educacional no Brasil:
manifestações, manifestos e manifestantes. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003.

26

Os modernistas Mário de Andrade e Anita Mafaltti ganham destaque no que se refere
à arte infantil. O poeta se dedicou a diversas publicações e atividades sobre a arte da criança
no Departamento de Cultura de São Paulo, enquanto Anita Mafaltti disseminou vários cursos
de arte através de métodos aprendidos na escola americana (BARBOSA, 2008).
Não só os autores citados acima, mas vários intelectuais da época (Fernando de
Azevedo, Osório César e Flávio de Carvalho) foram também motivados pela produção
artística infantil, levando-os a colecionar as produções gráficas das crianças7. Esse interesse
culminou na Semana dos Loucos e das Crianças, exposição realizada em São Paulo, em 1933,
no Clube dos Artistas Modernos, com grande repercussão inclusive no Rio de Janeiro
(FERRAZ & FUSARI, 2001).
No entanto, com a chegada da ditadura de Getúlio Vargas (1935-1958), o grupo da
Escola Nova se afasta da liderança educacional. Segundo Ana Mae Barbosa, os métodos
propostos pelo Movimento da Escola Nova foram sendo diluídos, assim como o interesse pela
arte-educação nas escolas, ―comprovada pela diminuição de artigos e informações sobre o
assunto nos jornais diários e nos jornais sobre educação e pela valoração de estereótipos na
sala de aula.‖ (2010, p. 43).
Todavia, com a redemocratização do país, os princípios do Movimento da Escola
Nova começam a ser recuperados e autores como John Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert
Read passam a influenciar, também, as mudanças que ocorrem nas atividades de arte dentro e,
até mesmo fora, da sala de aula.

A Pedagogia Nova: As influências de John Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert
Read no Ensino de arte no Brasil

O professor de Arte-Educação Elliot Eisner (1997) afirma que várias obras
significativas para o ensino de arte foram publicadas a partir da década de 40 do século XX.
Dentre elas, podemos destacar Art in the Classroom, de Natalie Robinson Cole; Teaching in
Art, de Victor D‘Amico; Creative and Mental Growth, de Viktor Lowenfeld, Education
Through Art de Herbert Read e as produções de John Dewey. Embora se diferissem em vários
7

O interesse de Mário de Andrade pela iconografia infantil levou-o a colecionar desenhos que hoje
pertencem ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo e a incluir exemplos de arte
infantil no curso de História da Arte que ministrou na Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro
(CAMPELLO, 2001)
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aspectos, é possível afirmar que todas elas apontam comumente para a importância da arteeducação a fim de facilitar o processo de atividade criadora da criança, apesar de afirmar que
a obra de maior impacto no campo da arte foi a de Viktor Lowenfeld.
No Brasil, três nomes repercutiram de forma considerável no ensino das Artes: John
Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert Read.
Considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, John Dewey (1859-1952)
revolucionou o sistema educacional da época através de suas novas propostas pedagógicas
liberalistas, possibilitando diversas modificações no modelo educacional vigente no país.
Trazida como opção de oposição à Pedagogia Tradicional, a Escola Nova ou Progressista
tinha como pilar a ideia de que a escola deveria atuar como instrumento de elevação da
sociedade através da valorização das qualidades pessoais, capacidade de raciocínio e espírito
crítico de cada indivíduo.
As influências de Dewey chegaram ao Brasil, principalmente através de Anísio
Teixeira, que estudou com o filósofo na Universidade de Colúmbia, em 1928, e ocupou vários
cargos importantes na administração educacional brasileira. Apesar de ter sido o principal,
Teixeira não foi o único. Podemos ainda citar Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e,
segundo Barbosa (2008), Nereu Sampaio que, apesar de pouco conhecido no Brasil, propôs
uma tese apresentada na Escola Normal do Distrito Federal, em 1929, intitulada Desenho
espontâneo das crianças: consideração sobre sua metodologia, como um dos maiores
intérpretes de Dewey, rendendo grande influência na reforma educacional de Brasília.
Ana Mae Barbosa, nos livros Arte-Educação no Brasil e Influências de John Dewey
no Ensino da Arte no Brasil nos dá grandes contribuições sobre as influências das ideias de
John Dewey no país. A autora analisa criteriosamente as fases do pensamento do filósofo,
principalmente, as que se referem ao ensino da Arte8. E é, segundo descreve a autora, a
terceira fase do sua teoria, proposta no livro Experience, Nature and Art que Dewey considera
uma conexão orgânica entre educação e experiência pessoal, onde a apreciação das artes é um
instrumento capaz de transformar o conhecimento, já que, ao propor uma experiência, o
educador deve buscar meios para que tais experiências sejam valorizadas.
De maneira geral, a filosofia deweyana

8

Para saber mais sobre as fases de desenvolvimento do pensamento de John Dewey consultar
BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino de Arte no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008.
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(...) remete a uma prática docente baseada na liberdade do aluno para elaborar as
próprias certezas, os próprios conhecimentos, as próprias regras morais. Isso não
significa reduzir a importância do currículo ou dos saberes do educador. O educador
não tem que estar somente atento ao princípio geral de que as condições do meio
modelam no aprendizado do aluno, mas também de reconhecer que nas situações
concretas, as circunstâncias conduzem a experiências que produzem o conhecimento
(PEREIRA ET AL., 2009, p. 155-156).

Segundo Ferraz & Fusari, o princípio mais adotado por Dewey é o da ―função
educativa através da experiência, cujo centro não é nem a matéria a ensinar, nem o professor,
mas sim o aluno em crescimento ativo, progressivo‖ (2001, p. 36). Dessa forma, tanto os
alunos quanto os professores teriam experiências a serem compartilhadas de forma concreta,
pois quando se experimenta e vivencia, a aprendizagem se torna um ato de construção.
Cabe afirmar que, apesar da contradição ao modelo tradicional, o movimento da
Escola Nova não significou uma ruptura com os ideais anteriores e sim uma inovação nas
práticas educacionais da época.
O educador austríaco Viktor Lowenfeld (1903-1960), depois de migrar da Áustria
para os Estados Unidos, influenciado pelas ideias freudianas, publicou, em 1947, o livro
Creative and Mentral Grouth, escrito em co-autoria com W. Lambert Brittain, traduzido para
o português mais tarde (1977) com o título de Desenvolvimento da Capacidade Criadora.
Sob forte influência da pedagogia escolanovista e contra a pedagogia tradicional,
Lowenfeld e Brittain desenvolvem uma teoria expressionista, baseada nas ideias de Jean
Piaget, especialmente no que diz respeito à criança em suas diferentes fases de
desenvolvimento e da formação da consciência estética e criadora de cada indivíduo.
Sobre essa afirmação, os autores, no início do primeiro capítulo apontam:
Em nosso atual sistema educacional, a maior ênfase incide sobre a
aprendizagem da informação dos fatos. Em grande escala, a aprovação ou
reprovação num exame ou curso, a passagem de ano ou mesmo a permanência na
escola dependem do domínio ou da memorização de certos fragmentos de
informação os quais já são conhecidos do professor. (...) O mais perturbador é que a
capacidade para repetir fragmentos de informação pode ter muito pouca relação com
o ―membro cooperante e bem ajustado à sociedade‖, que pensávamos estar
produzindo.
Não queremos dar a impressão de que a humanidade é salva pelo mero
desenvolvimento de um bom programa de criação artística, nas escolas públicas;
mas os valores significativos num programa de arte são os mesmos que podem ser
básicos para o desenvolvimento de uma nova imagem, de uma nova filosofia ou
mesmo de uma estrutura inteiramente nova do nosso sistema educacional. Um
número cada vez maior pessoas reconhece que a aptidão de aprendizagem difere de
uma idade para outra e de um indivíduo para o outro, e que essa aptidão para
aprender envolve não só capacidade intelectual, mas também fatores sociais,
emocionais, perceptuais, físicos e psicológicos. O processo de aprendizagem é muito
complexo e, portanto, talvez não exista um único método de ensino que se possa
considerar o ―melhor‖. (LOWENFELD & BRITTIAN, 1977, p. 15).
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Lowenfeld preconiza a figuração da criança dentro de determinadas situações, de
forma em que ela se encontre participando efetivamente desta para que possa, a partir do
desenho ou pintura, representar o vivido, sem preocupação com técnicas ou cópias. É através
da criação artística que somos capazes de chegar ao mundo de expressão e comunicação da
mente infantil, assim como as variadas formas de exploração do mundo exterior, além de
adquirir autonomia e senso crítico. Corroborando com o autor, Souza afirma:
Quanto mais a criança adquirir vivência de si mesma e da sua circunstância, tanto
mais desenvolverá, por meio da experiência artística, o senso de independência,
liberdade e democracia, o impulso criador, a maturidade emocional e intelectual, a
personalidade nos múltiplos aspectos (SOUZA, 2005, p. 82).

Lowenfeld

& Brittain também asseguram a existência de um mundo próprio para a

criança, de maneira que cada uma ―vê o mundo de forma diferente daquela como o representa
e, enquanto desenvolve, sua expressão muda‖ (LOWENFELD & BRITTAIN, 1977, p. 19). É
através da arte que a criança expressa seu nível de compreensão e desenvolvimento e quanto
menos padrões lhe forem impostos, mais rapidamente ela se desenvolverá.
A expressão plástica não visa produzir artistas, muito menos agradar aos olhos dos
adultos. Nas atividades de expressão da criança residem os processos de desenvolvimento
sensorial e, é a partir daí que se dá o produto final da atividade artística – o processo de
criação, os seus sentimentos, seu pensamento, as suas percepções, ou seja, as suas reações ao
ambiente.
Para eles, assim como não existem crianças iguais, não se podem encontrar desenhos
ou pinturas idênticas. Cada desenho reflete os sentimentos, a capacidade intelectual, o
desenvolvimento e a acuidade perceptiva, o gosto estético e o desenvolvimento social de cada
criança (LOWENFELD & BRITTIAN, 1977).
Em seu livro, os autores oferecem aos professores instruções de como devem
proceder às aulas de arte na escola, relacionando-as com a importância da auto-expressão e
auto-identificação, em suas devidas fases de desenvolvimento. Além da elaboração do
currículo, ele condena os livros ilustrados para colorir, ―pois são perniciosos à expressão
criadora da criança‖ (LOWENFELD & BRITTAIN, 1977, p. 68), e ainda aponta como os
professores devem proceder nas suas aulas, materiais e locais adequados para as mesmas.
Um dos aspectos mais relevantes de Viktor Lowenfeld está centrado no fato de que a
arte está intimamente ligada ao desenvolvimento mental e criador da criança e que o papel da
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escola seria o de mediador de descobertas e procuras de respostas, não somente a mediadora
de informações trazidas pelo professor.
Em 1954, Lowenfeld lança o livro A criança e sua arte – Um guia para os pais, com
o título original Your child and his arts – Um guide for the parents, onde várias
recomendações são feitas aos pais de como devem proceder com seus filhos e sua arte. Um
guia sobre o que deve e o que não deve ser feito em cada fase de desenvolvimento da criança
e a forma como a arte infantil deve ser entendida.
Ferraz & Fusari (2001) relatam que, desde ao anos 50, Lowenfeld já dirigia pesquisas
sobre a criatividade para o Departamento de Arte e Educação da Pennsylvania State
University, nos EUA e também, em 1955, entrou em contato com o Departamento de
Psicologia da University of Southern California, equipe dirigida por J. P. Guilford. Em ambos
os estudos verificou-se que o conceito de criatividade foi estabelecido a partir de uma visão
psicológica.
Outro autor que assume essa visão pedagógica com alicerces na psicologia é o
filósofo inglês Herbert Read (1983-1968). Ao assumir uma abordagem expressionista
proposta pela escola nova, o educador fundamenta sua tese em análises de desenhos
produzidos por crianças e adolescentes, apoiando-se na ideia de que a arte deve ser a base do
processo educativo. Para ele ―toda criança é um artista de qualquer tipo cujas capacidades
especiais, mesmo que insignificantes, devem ser encorajadas como contributo para a riqueza
infinita da vida em comum‖ (READ, 1982, p. 17).
A teoria de Read foi publicada em sua tese Education throught art (Educação pela
arte), em 1943, difundindo a concepção de arte baseada na expressão e na liberdade criadora.
Read tenta tornar viável o papel da arte na educação, apontando caminhos que o levem pera
sua aplicação cotidiana. Influenciado pelo choque da 2ª Guerra Mundial, para Read, Educar
pela Arte é Educar pela Paz, de forma que a educação deve englobar o processo de
individualização, submetida a uma concepção democrática, preservando o processo de
integração do individualismo com sua função na sociedade.
Read (1982) defende a concepção do valor da arte como meio educativo,
acreditando, que ―a arte deve ser a base da educação‖ (p. 2). Para ele, a arte pode ser vista
sobre dois pilares fundamentais: o princípio da forma, oriunda do mundo orgânico e do
aspecto objetivo universal de todas as obras de arte, e o princípio de invenção peculiar à
mente humana, que impele o homem a criar e a apreciar a criação de símbolos, fantasias e
mitos.
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O filósofo acredita que todo processo de desenvolvimento artístico deve estar
apoiado na Educação Estética, uma Educação para os sentidos, pois ele vai além de todos os
modos de expressão e a inteligência do homem vai além de todos os sentidos e, para ele, ― (...)
uma personalidade só será integrada na sua plenitude se os seus sentidos estabelecerem uma
relação harmoniosa e natural com um todo envolvente‖ (SILVA, 2008, p. 3-4).

Após definir o papel da educação e o conceito de arte, Herbert Read afirma sua teoria
baseada na Educação pela Arte, terminologia de sua autoria, onde o aluno e suas necessidades
são colocadas em foco, assim como a importância de uma educação menos expositiva e de
caráter menos diretivo, da qual também os professores fazem parte.
Suas teorias tiveram tamanha repercussão pelo mundo que, em 1954, em Paris, um
órgão consultivo da UNESCO foi fundado, denominado International Society for Education
throug Art – INSEA, cujo objetivo maior era promover a atividade criadora da arte na
educação, assim como inúmeras tentativas e consecuções de editores e fabricantes de
materiais didáticos e relativos à educação pela arte e ao ensino artístico.
No Brasil, a influência de Herbert Read se deu através da criação da Escolinha de
Arte do Brasil - EAB, em 1948, no Rio de Janeiro, por iniciativa do artista e jornalista
Augusto Rodrigues, recebendo também apoio de Anísio Teixeira e Helena Antipoff
(BARBOSA, 2003).
As Escolinhas de Arte alteram o panorama de arte e educação em diversas regiões do
país sendo difundidas por iniciativas de professores, alunos e ex-alunos, por todo território
nacional, chegando a 32 escolinhas no país. A partir de então, foram organizados encontros,
cursos, estágios, campanhas, publicações de textos, além de exposições em diversos países
(CAMPELLO, 2001).
Segundo a autora, as aulas eram caracterizadas pela ideia da livre expressão e
incentivo à criatividade, contrapondo o ensino oficial de artes tal como instituído no período
do Estado Novo, quando as aulas de desenho geométrico e cópia de estampas foram
introduzidas na escola primária e secundária com a finalidade de orientar ao máximo a
formação artística, adequando-a aos modelos e padrões vigentes.
Outra inovação da Escolinha de arte está nos materiais utilizados para as aulas de
arte nas escolas, assim como o giz-de-cera, argila, lápis, pintura a dedo, mosaico de papel,
bordado raspado, giz molhado, entre outras técnicas utilizadas até hoje (BARBOSA, 2003).
As Escolinhas promoviam a livre expressão da criança nas escolas convencionais
através de argumentos basicamente psicológicos que, segundo Barbosa, ―naquele momento
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parecia um discurso de convencimento no vazio, uma vez que os programas editados pelas
secretarias de educação e Ministério de Educação deveriam ser seguidos pelas escolas e
tolhiam a autonomia do professor‖ (2003, p. 2).
Ana Mae Barbosa (2003) ainda conclui que o movimento Educação pela Arte
possibilitou a recuperação da valorização da arte infantil e da concepção de arte baseadas na
livre expressão e liberdade criadora. Entre 1961 e 1973 as escolinhas eram as únicas
instituições a treinar arte-educadores no Brasil, voltando-se também para o púbico adulto.

1.3

ORIGENS DE UM NOVO CAMINHO: A NOVA LDB E A ARTE NOS
CURRÍCULOS
O final da década de 50 e início de 60 – fim da era Vargas e governo de Juscelino

Kubitschek (1956-1961) foram marcados pela transferência da capital do país do Rio de
Janeiro para Brasília.
Mais que a simples transferência administrativa do Rio de Janeiro para o interior do
Brasil, esse projeto, feito por Lúcio Costa, significava a concretização de um
discurso político, artístico, cultural. Significava a materialização simbólica da
consciência de nação, adquirida a partir das condições da década de 50 (ROELS JR.
apud CAMPELLO, 2001, p. 48).

Em 1948, um programa de desenho para a escola secundária elaborado por Lúcio
Costa não surtiu grandes efeitos na época e nunca foi oficializado pelo Ministério da
Educação, mas passou a ter influências sobre o ensino da arte a partir de 1958. Neste mesmo
ano, a criação de classes experimentais foi regulamentada por uma Lei Federal, possibilitando
diversas experiências nos currículos das escolas. Barbosa afirma que ―a presença da arte nos
currículos experimentais foi a tônica geral‖. (2003, p. 3)
Com a arte agregada ao currículo, as escolas passaram a integrar vários métodos
inovadores de ensino da arte com outras disciplinas, realizando inúmeras experiências que
incluíam uma variedade de técnicas de pintura, desenho, colagem, etc.
Após treze anos de trâmite, a educação no Brasil se vê diante de uma nova LDB. A
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, datada de 1961, não especifica às
instituições de Educação Infantil nenhuma obrigatoriedade educacional. Em poucas linhas,
fala para quem se destina a educação pré-primária e deixa claro que sua necessidade de
existência não é para a educação das crianças, mas apenas de ajuda às mães trabalhadoras:
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Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será
ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância.
Art. 24. As emprêsas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão
estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os
poderes públicos, instituições de educação pré-primária. (BRASIL, Lei 4.024, 1961,
Capítulo I).

A nova LDB extingue a uniformização dos programas escolares, possibilitando a
contiguidade de experiências iniciadas em 1958. Contudo, a introdução da arte nos currículos
escolares não aconteceu efetivamente.
Com o golpe militar de 1964, muitas Escolas Experimentais e de Educação Infantil
foram fechadas. A partir de então, a arte nas escolas primárias acontecia somente através de
ilustrações e pinturas alusivas de datas comemorativas (BARBOSA, 2003).
Na década de 70, as creches e pré-escolas iniciaram seu processo de maior expansão,
carregando com elas seu caráter assistencialista e discriminatório, abarrotadas de críticas à
educação compensatória que passa a ser oferecida, baseada no movimento da privação
cultural. Essa teoria supõe que as crianças desfavorecidas de condições sociais poderiam ser
compensadas através do atendimento escolar (KRAMER, 2011).
Kramer (2011, p. 24), ao abordar o assunto, parte do princípio de que o poder
público, ao reconhecer a criança de forma padronizada, única e abstrata, idealiza uma
concepção de infância inferior, fazendo da criança um padrão único para atuação, de forma
que
(...) as crianças das classes sociais dominadas (economicamente desfavorecidas,
exploradas, marginalizadas, de baixa renda) são consideradas como ―carentes‖,
―deficientes‖, ―inferiores‖ na medida em que não correspondem ao padrão
estabelecido. Faltariam a essas crianças, ―privadas culturalmente‖, determinados
atributos ou conteúdos que deveriam ser nelas incutidos.

E, no intuito de suprir as diversas necessidades culturais, econômicas e financeiras,
são, assim, propostos diversos programas de caráter compensatório. A autora apresenta cinco
conjuntos de fatores que fizeram com que ocorresse um aumento considerável de creches pelo
Brasil, considerando seu caráter compensatório, vinculando-os à ordem sanitária e alimentar
(caráter higienista), à assistência social (voltado para as mães trabalhadoras de indústrias), às
novas teorias psicológicas (redescoberta dos trabalhos de Montessori, Piaget e Vygotsky
durante os anos 50) e às diferenças culturais e fatores propriamente educacionais. Neste
sentido, na avaliação de Kramer (2011), a escola funcionaria como uma mola propulsora da
mudança social, de forma que possibilitaria a democratização das oportunidades educacionais.
34

As propostas das instituições privadas funcionavam em horário parcial, dando ênfase
à preparação para o ensino regular, onde a sociabilidade e a criatividade infantil eram
privilegiadas, enquanto as instituições públicas atendiam às crianças das camadas populares,
com propostas de trabalho que partiam da ideia de carência e deficiência. Nesse sentido, é
nítida a diferença entre os processos de escolarização no âmbito das as diferentes classes
sociais (KRAMER, 2011).
Foi também neste período que algumas experiências foram realizadas em escolas
especializadas de ensino de arte, relacionando os projetos de arte de classes de crianças e
adolescentes com o desenvolvimento dos processos mentais envolvidos na criatividade, ou
com uma teoria fenomenológica da percepção ou ainda com o desenvolvimento da capacidade
crítica ou da abstração e, talvez mesmo, com a análise dos elementos do desenho
(BARBOSA, 2003).
No intuito de balancear a educação entre as crianças de ambas as classes, inicia-se
nesse período, um processo legislativo em busca de regulamentação para o atendimento das
crianças em fase pré-escolar.
Em 11 de agosto de 1971, em pleno Regime Militar9, é publicada uma nova LDB.
Esta nem ao menos trata da Educação Infantil, apenas citando:
Os sistemas de ensino valerão para que as crianças de idade inferior a sete anos
recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e
instituições equivalentes (BRASIL, Lei 5.692, 1971, Capítulo II, Artigo 19, § 2º).

Pode-se inferir, assim, que a Educação Infantil em termos de legislação não
apresenta formas de se viabilizar o atendimento às crianças de 0 a 6 anos, tendo em vista tanto
sua superficialidade, assim como as lacunas deixadas pela lei. Perdura a educação
compensatória, a não-obrigatoriedade por parte do Estado, além da necessidade de legislação
específica para a pré-escola.
No entanto, a reforma educacional trouxe consigo a obrigatoriedade da Educação
Artística no currículo escolar. Desde então, percebe-se a Educação Artística de maneira
indefinida e sem horizontes. O parecer nº 540/77 dispõe sobre a Educação Artística, que ―não
é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das

9

O Regime Militar (1964-1985) foi o período da política brasileira em que militares conduziram o
país, marcando a história do Brasil através da prática de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a
censura, a perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a repressão
àqueles que eram contrários ao regime militar.
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tendências e dos interesses‖ (FERRAZ & FUSARI, 2001, p. 41-42). As autoras ainda
destacam que
Os professores de Desenho, Música, Trabalhos Manuais, Canto Coral e Artes
Aplicadas que vinham atuando segundo os conhecimentos específicos de suas
linguagens, viram esses saberes repentinamente transformados em meras atividades
artísticas (p. 42)

Apesar de o Parecer ainda destacar a importância da livre expressão,
contraditoriamente, assim como as demais disciplinas, os professores deveriam traçar
planejamentos e objetivos para as aulas de Educação Artística. Essa exigência fez com que os
professores, inaptos e instáveis, se apoiassem cada vez mais em livros didáticos.
Segundo Barbosa, nesse novo conceito de ensino de arte, denominado polivalência,
―as artes plásticas, a música e as artes cênicas (teatro e dança) deveriam ser ensinadas
conjuntamente por um mesmo professor‖ (2003, p. 4). Essa prática fez com que novos cursos
de licenciatura em Educação Artística fossem criados, em 1973, com duração apenas de dois
anos (Licenciatura Curta). Depois disso, os professores poderiam complementar o curso com
mais dois anos de estudo (Licenciatura Plena), especializando-se em áreas específicas da
Educação Artística, nomenclatura que passou a ser usada para o ensino das Artes.
Voltando à Educação Infantil, Campos alega que, a partir da segunda metade da
década de 70, ―intelectuais da educação‖ começam a criticar as teorias da privação cultural e
da educação compensatória (1999, p. 122). O movimento feminista10 ganha força, lutando
pela abertura de creches e pré-escolas para as crianças de camadas populares, ―entendendo-a
como um desdobramento de seu direito ao trabalho e à participação política‖.
Neste contexto, pode-se observar uma crescente preocupação com a Educação
Infantil e, por conseguinte, em relação à criança.
Assim, durante os anos 80, quando a conjuntura política do Brasil se transformava e
vivenciava a passagem da Ditadura Militar para a Democracia11, a Educação Infantil sofreu
significativas modificações. Campos (1999) destaca, ainda, que com o apoio de algumas
10

O movimento feminista agregava militantes políticas em movimentos partidários que apoiavam
minorias étnicas, pediam o fim da guerra do Vietnã, lutavam contra a ditadura, as desigualdades no mercado de
trabalho e no plano educacional. Essas mulheres ainda sofriam preconceito e eram subjugadas, mesmo com toda
a mudança de mentalidade que ocorria em 68, época em que o movimento se iniciou no Brasil. Isso gerou uma
inquietação coletiva, resultando em várias ações de protesto.
11
A Ditadura Militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964, sob a
alegação de que havia uma ameaça comunista no país, resultando no afastamento do Presidente da República,
João Goulart, e tomando o poder o Marechal Castelo Branco. Caracterizado por personagens afinados como uma
revolução instituindo no país uma Ditadura militar, o golpe durou até a eleição do Presidente Tancredo Neves,
em 1985.
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universidades, estudos foram realizados tendo como diagnósticos um quadro dramático da
situação da criança no Brasil.
A consciência da real situação fez com que a assistência à criança fosse trazida para
o primeiro plano. Deste modo, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)12,
elabora a ―Carta de Princípios da Criança: Compromisso Social‖, em 1986. Nele está proposta
a creche não como um direito da mãe trabalhadora, mas da criança, presumindo-se que a
socialização seria uma tarefa não só da mãe, mas também da sociedade.
Foi também, durante o início dos anos 80 que novos rumos da arte-educação passam
a ser discutidos em Universidades, Congressos Nacionais e Internacionais e Associações de
Arte-Educadores13. Essas associações foram e são, até hoje, irrefutáveis combatentes pela
melhoria nas condições do ensino de arte no Brasil (BARBOSA, 2003).
A partir de 1986, a arte foi praticamente banida das escolas, principalmente nas
instituições particulares. O que ocorreu foi que, em novembro deste mesmo ano, foi aprovada
uma nova reformulação para os currículos, onde as matérias básicas se restringiam ao
Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais. Contudo, um parágrafo do documento
determinava a Educação Artística no currículo. Que paradoxo! A arte é exigência da educação
ao mesmo tempo em que não é primordial? ―Não é básico mas se exige‖ (BARBOSA, 2010,
p. 1). Para a autora, a importância da arte foi dissolvida por essa ambiguidade.
Em 1988, com o fim do regime militar, foi promulgada a nova Constituição, que
defendia a ação do Estado, no sentido da democratização da sociedade e do ensino público,
incluindo crianças de 0 a 6 anos.
A década de 90, evidenciada pelo neoliberalismo e a aparição de novas tecnologias,
teve início sob o escudo da Constituição Federal, perante a conquista do direito da criança à
educação, em seu artigo 208, inciso IV: ―O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade‖ (BRASIL, 1988). A educação no país passa a ser concebida como direito do
cidadão e dever do Estado, ao menos no texto constitucional. A partir daí, as creches passam a
ser direito das crianças não somente como forma de assistencialismo, mas também com
propósito educacional.
12

Conselho criado pela Lei n.º. 7.353, de 29 de agosto de 1985.
Entre esses movimentos, podemos citar a Semana de Arte e Ensino, em SP (Setembro de 1980), a
criação da primeira Associação Estadual de Arte-Educadores de São Paulo – AESP (Março de 1982) seguida
pela Associação de Arte-Educadores do Nordeste – ANARTE. Em agosto de 1988, as quatorze associações
estaduais existentes criaram a Federação Nacional dos Arte-Educadores que, mais tarde, pôde contar com
núcleos em todos os estados brasileiros (BARBOSA, 2010, p. 14).
13
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A Constituição da Nova República, como indica Barbosa, ―menciona cinco vezes as
artes ligadas com proteção de obras, liberdade de expressão e identidade nacional‖ (2010, p.
13). Uma conquista árdua e merecida pelos Arte-Educadores: ―O ensino tomará lugar sobre os
seguintes princípios: (...) II – liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar
pensamento, arte e conhecimento‖ (BRASIL, 1988, Art. 206, § 2º).
Em 1990, dois anos após a aprovação da Constituição Federal de 1988, foi aprovado
o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, que, de acordo com Paschoal &
Machado, ―ao regulamentar o art. 227 da Constituição Federal, inseriu as crianças no mundo
dos direitos humanos‖ (2009, p. 85).
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990).

Nos anos seguintes, ainda conforme Paschoal e Machado (2009), o Ministério
Público da Educação publicou uma série de documentos que estabeleciam diretrizes
pedagógicas e recursos humanos, intitulados Programa Nacional de Educação Infantil, com o
intuito de garantir melhores condições de trabalho e organização pedagógica dentro das
instituições escolares.
Em 20 de dezembro de 1996, marco histórico no âmbito da educação nacional,
depois de enorme processo de elaboração no Senado, é sancionada a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996, afirmando, mais uma vez, o direito à educação,
de crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas. É importante ressaltar que a lei trata por
creches as instituições para crianças de 0 a 3 anos, e por pré-escola, as instituições para
crianças de 4 a 6. Todavia, a Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, confere ao ensino
fundamental duração de nove anos e não mais de oito, fazendo com que as crianças de 6 anos
de idade passem a frequentar o Ensino Fundamental e não mais a pré-escola.
Apesar do caráter conservador embutido em suas linhas, a nova LDB garante a
Educação Infantil como etapa constituinte da Educação Básica, embora não-obrigatória,
tratando de sua finalidade, objetivo, responsabilidades e responsáveis por ela, lembrando que
nas leis anteriores, a Educação Infantil nem mesmo aparecia.
Art. 29. A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação
Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos
de idade, em seus aspectos físico, psicológico e social, complementando a ação da
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família e da comunidade. Art. 30. a Educação Infantil será oferecida em creches para
crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de quatro a cinco
anos de idade. Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação será feita mediante
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para acesso ao Ensino Fundamental (BRASIL, Lei 9394/1996, Capítulo II,
Seção II).

É relevante esclarecer que a educação infantil assume caráter pedagógico,
promovendo o desenvolvimento integral da criança e torna-se função não só da família, mas
também dever do Estado, proporcionando condições adequadas para o bem-estar da criança.
Foi também a Lei 9394/1996 que trouxe a obrigatoriedade do ensino da Arte aos
currículos. O parágrafo que motiva este estudo diz que ―o ensino da arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖ (BRASIL, Lei 9394/1996, Art. 26, § 2).
Vários questionamentos poderiam ser levantados a esse respeito, como por exemplo:
O que seria o desenvolvimento cultural dos alunos? Como fazer? Leis garantem que a arte
seja realmente aplicada para esse desenvolvimento? No entanto, não cabe aqui tal discussão,
visto que fugiria ao meu foco de estudo.
A Constituição de 1988 e a LDB atual (Lei 9.394/96) apontam um avanço bastante
significativo no que diz respeito à infância e à Educação Infantil no Brasil, trazendo novas
possibilidades e expectativas aos pequeninos do nosso país, a fim de interromper programas
assistencialistas e compensatórios que se enraizaram em nossa história (CORRÊA, 2006).
Entretanto, para Oliveira, além dos avanços e conquistas, a nova legislação acaba por
trazer ainda muitos desafios, ―vazios e desvios‖ dentre os quais podemos citar a formação
adequada de Profissional para a Educação Infantil, o financiamento das creches e pré-escolas
(afinal, quem se responsabiliza?), a necessidade de projetos curriculares, a organização
administrativa dessas escolas, dentre tantas outras questões (2011, p. 35).
No entender de Campos, ―nossa tradição cultural e política sempre foi marcada por
essa distância entre aquilo que gostamos de colocar no papel e o que de fato fazemos‖ (2011,
p. 27). Para a autora, ainda é muito cedo para avaliar os efeitos da atual legislação, mas já é
possível fazer diversos apontamentos do que se pode verificar naquilo que ela chama
―tendências e tensões‖. Essa afirmação se aplica tanto para o caso da Educação Infantil quanto
para o ensino de Arte na Educação Infantil.
Pode-se ressaltar, ainda, a falta de formação específica para profissionais de creches
e pré-escolas, arte-educadores e a normatização da LDB para tais profissionais. As condições
39

de trabalho desses profissionais se tornam bem pouco atrativas para futuros profissionais em
formação.
A LDB atribui flexibilidade ao funcionamento da pré-escola, permitindo a adoção de
diferentes formas de organização e práticas pedagógicas, e aponta uma melhor definição de
níveis de responsabilidade em relação à regulamentação de educação infantil dentro dos
sistemas de ensino – federal, estadual e municipal –, enquanto sistemas próprios ou
integrados. Mas para Oliveira (2011), ter a creche incluída no sistema de ensino significa
elaborar uma proposta pedagógica a ser planejada, desenvolvida e avaliada por toda
comunidade escolar.
Kuhlmann acredita que
Não há uma linha contínua que nos leva ao progresso, os problemas do presente
trazem questões do passado: o que surge como novidade deixa transparecer suas
histórias. Aí, se constata que há quase tudo por fazer. Quanto à educação infantil, ao
número de crianças atendidas, às dificuldades e indefinições quanto às políticas, à
regulamentação, aos orçamentos e a outros indicadores, revela-se uma situação
desfavorável, apesar do alento dos que têm sonhado e agido para rever esse quadro,
interferindo neste processo (2000, p. 496).

Além disso, os documentos norteadores da educação e os arte-educadores afirmam
que o ensino da arte na educação requer maior dedicação ao trabalho por parte dos professores
de Arte. Essa maior dedicação envolve formação continuada, autonomia na busca do
conhecimento e reflexões sobre os reais objetivos da educação.

1.4

A CRIANÇA NO SÉCULO XXI: EXPRESSÃO ATRAVÉS DA ARTE

Estamos vivendo constantemente em meio a mudanças, mas nunca na amplitude das
que estamos vivenciando no século XXI. Essas mudanças estão ligadas à tecnologia,
globalização, economia e nunca ocorreram de maneira tão fugaz. E é em meio à
modernização da sociedade que a escola vem se tornando, a cada dia, mais necessária para a
população.
Se, no século XIX, a industrialização passou a tomar conta do país e as creches
começaram a ter significativa importância para a vida das famílias, hoje, a sociedade está
mais consciente não somente sobre as reais necessidades do atendimento em creches e préescolas, assim como sobre as finalidades dessas instituições para a instrução das crianças fora
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da família. Apesar da corrente visão de que creches são para crianças pobres, cuja qualidade
do atendimento é muitas vezes precária, pode-se afirmar que, atualmente, além de cuidar,
muitas instituições assumem também a posição de educar.
Neste panorama cultural, construído pelo homem ao longo da história, educar pode
ser compreendido como o conjunto de ações que buscam aquisição de conhecimento, cultura,
valores e regras sociais, aprimorando aptidões físicas e mentais. É neste processo que a
criança precisa ser valorizada e reconhecida por suas especificidades e singularidades. E é
neste contexto educacional ―que se justifica dar tanto valor às variadas experiências humanas
que, no conjunto, formam o acervo de manifestações de que se vale o homem para
comunicar‖ (VITÓRIA, 2003, p. 2).
Por conseguinte, a forma de pensar a educação e a arte – sobre a arte, com a arte ou
pela arte, é que igualmente se propõem novas configurações. Diante dessa nova paisagem
cultural, onde a criança é fator primordial, Derdyk reafirma
(...) a necessidade olharmos com muita delicadeza para a formação dos
educadores, nossos heróis não declarados, pois será a partir de uma
construção artesanal da relação entre educador e educando, ponto a ponto,
em todos os níveis e estratos de cultura, que se multiplicará a constituição
de uma sociedade digna e humanizadora (2010, p. 10) .

Para tanto, como argumenta Vitória, é preciso entender que tipo de criança pretendese formar e de que forma isso pode ser feito. Trata-se, pois, de entender que papel a arte
assume nesse contexto educacional ―para que possa efetivamente viver a infância de maneira
plena e significativa‖ (2003, p. 3).
A arte desempenha função essencial na vida das pessoas desde o início das
civilizações, tornando-se fator indispensável de humanização, por isso assume tamanha
importância no contexto escolar. ―Cada um de nós, combinando percepção, imaginação,
repertório cultural e histórico, lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto de
vista, utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário...‖ (MARTINS, PICOSQUE
& GUERRA, 1998, p.57).
Na vida da criança, a arte não é diferente, ―pois colabora para o seu desenvolvimento
expressivo, para a construção de sua poética pessoal e para o desenvolvimento de sua
criatividade, tornando-a um indivíduo mais sensível e que vê o mundo com outros olhos‖
(COLETO, 2010, p. 139). A atividade criadora da criança precisa ser desenvolvida e segundo
ela, é através da arte que isso se torna possível.
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A expressão plástica na educação traz à tona um dos temas que se tem procurado
discutir, hoje, sobre a forma de difundir e produzir conhecimento no âmbito da
educação infantil, de maneira que não se perca a visão de totalidade no que se refere
a outros temas de grande valia para o desenvolvimento integral e harmônico das
crianças, aspecto este imprescindível no processo de ensino-aprendizagem (SOUZA,
2005, p. 81).

É relevante mencionar ainda que arte para a criança não significa o mesmo que para
os adultos, como afirmam Lowenfeld & Brittain: ―Para a criança, a arte é algo muito diferente
e constitui, primordialmente, um meio de expressão‖, enquanto que para os adultos, ―ela está
usualmente associada à área da estética, da beleza externa‖ (1977, p. 18-19).
Por isso, os padrões artísticos do professor devem estar submetidos às necessidades
da criança nas aulas de arte. O que se deve considerar é o processo e não o produto. Portanto,

Toda escola, não só o jardim de infância como todas as séries do primeiro grau, deve
estimular cada aluno, para que se identifique com suas próprias experiências, e
ajuda-lo a desenvolver, ao máximo, os conceitos que expressam os seus sentimentos,
as suas emoções e a sua própria sensibilidade estética. (...) a criança pode ser
insensível a seus próprios sentimentos; no entanto, é mais importante estimular e
tornar mais significativa a relação entre o jovem e seu meio do que impor um
conceito adulto sobre o que é importante ou belo (LOWENFELD & BRITTAIN,
1997, p. 23).

Ainda sobre a importância da Arte, Almeida apresenta as ideias de Elliot W. Eisner
enfatizando que
Ao realizarem atividades artísticas, as crianças desenvolvem auto-estima e
autonomia, sentimento de empatia, capacidade de simbolizar, analisar e fazer
julgamentos e um pensamento mais flexível; também desenvolvem o sendo estético
e as habilidades específicas da área artística, tornam-se capazes de expressar melhor
ideias e sentimentos, passam a compreender as relações entre partes e todo e a
entender que as artes são uma forma diferente de conhecer e interpretar o mundo
(EISNER apud ALMEIDA, 2001, p. 14)

Mas a autora ainda acrescenta suas próprias ideias às do autor, ao salientar que
através da arte ―(...) os alunos tornam-se pessoas mais sensíveis, capazes de perceber de modo
acurado as modificações no mundo físico e natural e também experimental sentimentos de
ternura, simpatia e compaixão‖ (p. 14-15). No entender de Almeida, as artes fazem parte do
patrimônio cultural da humanidade, cabendo à escola preservar esse patrimônio e ser
conhecidas pelos alunos, já que é nas culturas que nos estabelecemos como seres humanos.
Além disso, a atividade artística ainda favorece o processo de simbolização, através
do qual a criança tende a se expressar e contribui para o desenvolvimento da autonomia, ao
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passo que, ao criar um trabalho, se tornam livres intelectualmente, aptos a pensar e agir
livremente.
Cunha argumenta a favor das atividades artísticas na Educação Infantil: ―As
instituições de educação infantil deveriam ser o espaço inicial e deflagrador para o
desenvolvimento das diferentes linguagens expressivas (...)‖ (2011, p. 8). Para ela, o
conhecimento de mundo na infância se dá através dos sentidos, do movimento, das cores, do
gesto, da brincadeira e do jogo e seu processo expressivo se modifica de acordo com o contato
com essas variadas formas de linguagens, materiais e com o outro.
Assim, depreende-se do ensino das artes uma gama de contribuições no processo de
crescimento e desenvolvimento infantil. Finalizo com as considerações de Cunha:

(...) O ensino de arte, em qualquer nível e em especial na educação infantil,
deveria abranger tanto a construção de imagens como contribuir para que as
crianças realizem leituras cognoscentes, conscientes e sensíveis de outras
tantas imagens que estão aí sendo consumidas passivamente e
indiscriminadamente através dos meios de comunicação (2011, p. 14).

Levando-se em consideração os aspectos mencionados sobre a visão da infância e o
papel que a arte desempenha no contexto atual, assim como as práticas escolares, o capítulo a
seguir se destina a discutir como o desenho infantil como possibilidade de expressão da
criança enquanto possibilidade de construção e invenção do conhecimento, buscando um
pensar e um fazer coerentes com as reais necessidades da mesma.
Para tanto, busco no pensamento vygotskyano e na fenomenologia de Merleau-Ponty
horizontes que possam nortear a produção gráfica da criança, de forma a aguçar o olhar do
professor em relação aos pequenos.
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Desenhar é bom para tirar as ideias da cabeça
Porque sempre que a gente tem uma ideia
a gente quer ter ela, brincar com ela,
aí a gente desenha ela.
(MOREIRA, 1993)

Imagem extraída da Internet
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CAPÍTULO 2

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O DESENHO COMO POSSIBILIDADE DE
EXPRESSÃO DA CRIANÇA

Dentre as mais variadas características que se pode identificar em uma criança, posso
destacar duas, entre as que mais me chamam a atenção e nortearam esta pesquisa: o ingênuo
interesse que demonstram pelo desenho e sua incrível capacidade imaginativa enquanto o
realizam. Sendo assim, analiso, neste capítulo, algumas considerações de Vygotsky e
Merleau-Ponty, que tratam do desenho como forma de expressão da criança.
É importante ressaltar que os estudos de Lowenfeld, Arnheim, Kellog, Read,
Vygotsky, entre outros, apontam para o desenho da criança como forma de expressão, produto
da imaginação e criação, sem considerar o processo. Já autores como Piaget, Luquet, Gardner,
Freeman, Goodnow, Brent e Marjorie Wilson apontam para uma teoria construtivista, ao
considerarem o desenho como objeto de conhecimento, afirmando que, para entendê-lo, a
criança organiza hipóteses na sua interação com esse objeto (PILLAR, 2012).
É preciso deixar claro que a linha deste trabalho segue em direção à linguagem
gráfica da criança enquanto forma de expressão, tendo por base as teorias dos autores citados
acima, buscando compreender distintas maneiras de pensar o desenho como forma de
desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Deve-se também deixar claro que as teorias
sobre o desenho enquanto forma de representação apresentam enormes contribuições para o
campo, no entanto, defendo a ideia com que mais me identifico como professora da área.
Sendo assim, aponto a Educação Infantil como principal mediadora entre a criança e
o mundo e que, nela, insere-se a vivência em comunidade, como possibilidade de
internalização das formas de pensar, agir e comunicar-se.
Para tanto, primeiramente, proponho algumas considerações que apontam para a
importância do desenho infantil enquanto atividade sensível no contexto escolar.
Posteriormente, busco, nos estudos de Vygotsky e Merleau-Ponty, caminhos que possam ser
seguidos por professoras de Educação Infantil, extraindo da expressão gráfica da criança
possibilidades que revelem seu desenvolvimento de maneira plena e inteligível. Embora em
caminhos diferentes, acredito que esses dois autores discorrem sobre pontos muito
significativos sobre a concepção de desenho que podem ser aproveitadas na prática.
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2.1

O DESENHO DA CRIANÇA: CAMINHO DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO

Segundo Vitória (2003), tratar da comunicação e linguagem no contexto infantil
significa tratar de aspectos que traduzem a linguagem própria da criança e considerar que essa
comunicação se dá através de diferentes formas – imaginação, ludicidade, simbolismo e
representação. A partir desse pressuposto, trataremos aqui da importância dessas
manifestações para a criança no contexto educacional, onde se pressupõe a familiarização da
criança com os mais variados tipos de linguagem, desde o brinquedo, a música, a literatura,
até, mais especificamente, o desenho infantil.
Nesse sentido, ao falarmos de linguagem e comunicação, estamos nos referindo,
dentro do universo infantil, à necessidade de criação, imaginação, expressão, ―(...) um espaço
de liberdade e de decolagem em direção ao possível, quer realizável ou não‖ (GIRARDELLO,
2011, p. 75). A autora ainda esclarece que
A imaginação da criança move-se junto – comove-se – com o novo que ela vê por
todo o lado no mundo. Sensível ao novo, a imaginação é também uma dimensão em
que a criança vislumbra coisas novas, pressente ou esboça futuros possíveis. Ela tem
necessidade da emoção imaginativa que vive por meio da brincadeira, das histórias
que a cultura lhe oferece, do contato com a arte e com a natureza, e da mediação
adulta: o dedo que aponta, a voz que conta ou escuta, o cotidiano que aceita (p. 75).

Segundo Vygotsky, a imaginação é uma função vital do ser humano e fundamenta-se
na experiência.
A atividade criadora da imaginação se encontra em relação direta com a riqueza e a
variedade da experiência acumulada pelo homem, porque esta experiência é o
material com que a fantasia erige os seus edifícios. Quanto mais rica seja a
experiência humana, tanto maior será o material de que dispõe essa imaginação (...)
(VYGOTSKY, 2009, p. 17).

Girardello também complementa a afirmação de Vygotsky ao falar sobre a
importância do contato com o diferente, o nunca visto, o intocado:

A infância é a grande fonte da nossa vitalidade imaginária. É bem verdade que a
imaginação é uma faculdade que se desenvolve em um contínuo, ao longo de toda a
nossa vida. Mas é também verdade que a imaginação na infância tem uma
sensibilidade especial, que as crianças tendem a se entregar mais livremente à
fantasia, e que da plenitude da experiência imaginária na infância depende em boa
parte a saúde psicológica na idade adulta. O poder específico da imaginação da
criança tem muitas razões: uma das mais singelas é o fato de a imaginação se nutrir
de imagens novas, e para a criança o mundo está cheio de imagens novas
(GIRARDELLO, 2005, p. 3).
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Por isso, a necessidade de propiciar experiências em que a criança possa expandir
sua base criadora. Neste contexto, o que se busca aqui é evidenciar a necessidade de
expressão da criança no universo escolar de diferentes formas possíveis, buscando formá-la
em sua totalidade, evidenciando-se, assim, a multiplicidade de linguagens que podem ser
utilizadas para tal. Constata-se, assim, que a expressão gráfica adquire uma enorme importância
para o desenvolvimento da criança, sendo importante o envolvimento do adulto, no mínimo, para
lhe disponibilizar materiais, pois, para que a criança se sinta confiante para elaborar as suas
representações, o meio ambiente deve ser estimulante.

A escola, por sua vez, tem o papel de propiciar o desenvolvimento de atividades que
proporcionem à criança conhecimentos contextualmente construídos, de forma a colaborar
com o desenvolvimento da atividade criadora, buscando extrair dela uma maior compreensão
do universo que a cerca.

A educação artística desse ser, antes de mais nada, é a educação da espontaneidade
estética e desta capacidade de criação cuja presença a criança já manifesta; e muito
mais que qualquer outra forma de educação, não pode contentar-se com a
transmissão e aceitação passiva de uma verdade ou de um ideal completamente
elaborados: a beleza, como a verdade, não tem valor se não é recriada pelo sujeito
que a procura (SALVADOR, 1988, p. 73).

Dessa forma, evidencio, neste trabalho, a importância da comunicação, expressão e
manifestação da criança através das Artes Visuais14, mais precisamente do desenho infantil,
levando-se em consideração que a expressão gráfica beneficia a aprendizagem da escrita e a
compreensão de mundo, além de fazer parte do universo infantil.
O mundo das Artes Visuais, no qual está inserida a produção gráfica, permite que a
criança se expresse de forma lúdica através de várias linguagens que se dão através da pintura,
do desenho e da brincadeira de maneira inerente ao seu mundo.
A relevância do desenho é enfatizada pelo Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil:
As crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações sobre a produção
de arte e o fazer artístico. Tais construções são elaboradas a partir de suas
experiências ao longo da vida, que envolvem a relação com a produção de arte, com
o mundo dos objetos e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem,
refletem e elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí constroem
significações sobre como se faz, o que é, para que serve e sobre outros
conhecimentos a respeito da arte (RCNEI, 1998, p. 89, v. 3).

14

Denominação dada pelo Referencial Curricular de Educação Infantil (1998, p. 85, v. 3).
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Segundo Derdyk, é através da expressão gráfica que a criança revela a forma como
compreende o mundo, o que é primordial para o seu desenvolvimento.
O desenho constitui para a criança uma atividade total, englobando o conjunto de
suas potencialidades e de suas necessidades. Ao desenhar, a criança expressa a
maneira pela qual se sente existir. O desenvolvimento do potencial criativo na
criança, seja qual for o tipo de atividade em que ela se expresse, é essencial ao seu
ciclo inato de crescimento. Similarmente, as condições para o seu pleno crescimento
(emocional, psíquico, físico, cognitivo) não podem ser estáticas (DERDYK, 2010, p.
50).

É através do desenho que a criança expressa sua criatividade, afetividade e
sensibilidade. Neste contexto, cabe ainda verificarmos qual o papel assumido pelo professor
em relação ao desenho infantil no processo de aprendizagem da criança. Barbosa afirma:
Não é possível uma educação intelectual, formal ou informal, de elite ou popular,
sem arte, porque é impossível o desenvolvimento integral da inteligência sem o
desenvolvimento do pensamento divergente, do pensamento visual e do
conhecimento representacional que caracterizam a arte (BARBOSA, 2010, p. 5).

Diante disso, o professor deve estar preparado para atuar junto à criança de forma
consciente e afetiva, sempre atento à sua prática pedagógica, direcionada exclusivamente para
a formação da criança, pois ela precisa de condições pedagógicas, psicológicas e materiais
para que se expresse por meio da linguagem plástica.
A criança desenha, entre outras tantas coisas, para se divertir. Um jogo que não
exige companheiros, onde a criança é dona de suas próprias regras. Nesse jogo
solitário, ela vai aprender a estar só, "aprender a só ser". O desenho é o palco de suas
encenações, a construção do seu universo particular (DERDYK, 2010, p. 48).

O envolvimento da criança com a arte, com a experiência estética é uma das
principais formas para fazer o imaginário da criança brotar, florescer. Para imergir no
universo da experiência da arte, também são necessárias duas condições favoráveis ao brilhar
do imaginário: tempo e paciência. Essas condições devem partir do adulto enquanto mediador
de suas experiências.

Todos nós conhecemos bem a brincadeira de olhar para as nuvens e ver nelas rostos
e caravelas (os castelos no ar), de ver o rosto na lua cheia, ou de olhar para os veios
em uma tábua de madeira e neles ver paisagens fantásticas. A imaginação é a
capacidade de olhar ―através das janelas do real‖ (Maxine Greene), e essa forma de
contemplação exige um certo ócio, momentos sem pressa, em que a imaginação
possa atuar plenamente, nos interstícios da percepção (GIRARDELLO, 2005, p. 4).
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Além de características pessoais da criança, que podem definir sua preferência pelo
desenho ou por outra atividade expressiva, o gosto pelo desenhar também depende das
oportunidades oferecidas pelo meio. No caso do ambiente escolar, a influência é ainda maior,
já que o desenho se insere no contexto do saber institucionalizado, cuja "autoridade" tende a
repercutir sensivelmente na relação da criança com a linguagem.
Vale

lembrar

que

a

compreensão

de

infância

vem

sendo

modificada

progressivamente ao longo do tempo: ―(...) a criança não é mais aquela maquete do adulto,
aquele adulto miniaturizado que queríamos ver nela‖ (MÈREDIEU, 2006, p. 3). Entretanto,
muitos adultos (nós, professores) se esquecem dessas mudanças, fixando em suas aulas muitas
fo(ô)rmas padronizadas, através de um repertório reduzido a que chamamos de estereótipos. É
preciso lembrar que, dessa forma, as crianças aprendem, desde muito cedo, a reproduzir
imagens estereotipadas, meras cópias dos desenhos dos adultos.
Concordo com Lowenfeld & Brittain ao afirmarem que

Se fosse possível que as crianças se desenvolvessem sem nenhuma interferência do
mundo exterior, não seria necessário estímulo algum para seu trabalho artístico.
Toda criança usaria seus impulsos criadores, profundamente arraigados, sem
inibição, confiantes em seus próprios meios de exprimir-se. Quando ouvimos uma
criança dizer ―não sou capaz de desenhar‖, podemos estar certos de que houve
alguma interferência em sua vida (...) (1977, p. 19).

Outro problema, que muitas vezes acontece e que posso afirmar como professora
atuante na Educação Infantil, é que muitos professores veem as artes visuais em caráter
instrumental ou para enfeitar datas comemorativas. Como observa Almeida, ―(...) o desenho,
por exemplo, serviria ―para ilustrar os trabalhos de português, ciências, geografia [e para]
formar hábitos de limpeza, ordem e atenção‖; desenho, música e dança podem desenvolver a
coordenação motora e a percepção auditiva (...)‖ (2001, p. 11-12). Almeida atesta que, apesar
de reconhecer a importância do ensino das artes na escola, a maioria dos professores não é
capaz de assegurar a razão de sua presença no currículo escolar. Mesmo os professores
especialistas15, apesar de discernirem a aplicabilidade das artes na escola são, às vezes,
incapazes de justificar suas convicções e responder perguntas como: Por que o ensino das
artes é importante? O que os alunos aprendem enquanto pintam? O que deve e o que não deve

15

Adotamos os termos especialista e não-especialista para os professores com licenciatura em
Educação Artística, Música ou Teatro e para os professores de Educação Infantil e 1 a a 4a séries,
respectivamente.
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ser ensinado? Ainda em consenso com a autora, ―(...) isso é desalentador, pois o mínimo que
se espera de alguém que ensina é que saiba por que ensina!‖ (2001, p. 13).
Assim, é possível afirmar que arte na escola é importante para o desenvolvimento da
criatividade e expressão da criança. Mas como aponta Lanier, muitas outras disciplinas
também contribuem para o desenvolvimento criativo da mesma e, por isso, as artes devem ser
ensinadas pelo privilégio que somente elas possibilitam e nenhuma outra área pode oferecer à
educação. Diz ele:

Consequentemente estou sugerindo que avaliemos, o mais objetivamente possível,
tudo aquilo que fazemos na sala de aula, e que reorientemos nossa conduta numa
direção que trate mais especificamente da aprendizagem em arte do que do
desenvolvimento pessoal de qualidades não necessariamente relacionados com a
arte. Em resumo, estou propondo que, de fato, devolvamos arte a arte-educação
(LANIER, 2005, p. 54).

Refletindo sobre as questões mencionadas anteriormente, deve-se questionar, então,
qual a importância do desenho para a criança? O que o desenho é capaz de fazer para a
criança? Um leque de produções e teorias16 são capazes de responder a essas perguntas, mas,
sem uma compreensão prática, seria impossível optar por algumas delas. Como aponta
Derdyk, ―as teorias, (...) sem uma vivência efetiva da linguagem, podem tornar-se palavras
vazias, mera aplicação, escudo contra a incapacidade do adulto de penetrar num universo que
lhe é tão estranho‖ (2010, p. 46).
No entanto, evidencio, em seguida, em poucas palavras, alguns autores que
apresentam olhares que me aguçaram a percepção em relação ao desenho infantil, além de
desempenharem papel fundamental no alicerce da produção gráfica infantil.
Para Derdyk, o desenho consiste em uma atividade total, que abrange o conjunto de
necessidades e potencialidades da criança. É através do desenho que ela expressa a maneira
pela qual sente existir e é esse processo de desenvolvimento do potencial criativo da criança
que proporciona seu crescimento físico, emocional, cognitivo, psíquico. Ela ainda afirma que
o desenho, assim como outras formas de expressão, é produção do imaginário e da
inteligência. Do imaginário porque suas representações podem estar fortemente ligadas a um a
desejo de captar conteúdos sob a forma de signos gráficos, reapresentando novos significados.
―A criança, ao agilizar os conteúdos do imaginário, contracenando com os elementos da
16

Teóricos como Lowenfeld, Piaget, Read, Luquet, Mèredieu, Goodnow, Porcher, Freinnet, Kellog,
Winnicot e Wallon apresentam grandes contribuições para os estudos do desenho infantil, além de nomes
brasileiros como Fayga Ostrower, Fanny Abramovich, Ana Angélica Albano Moreira e Silvio Dworek
(DERDYK, 2010).
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realidade física e cultural, inventa e repete figurações, e configurações gráficas‖ (2010, p. 51).
Da inteligência porque o mundo para a criança é incessantemente reinventado. Ela vive a
inventar e reinventar explicações para entender a realidade.
Derdyk ainda menciona o desenho enquanto forma de manifestação de sentimentos
quando diz ―(...) antes de mais nada, é medo, é opressão, é alegria, é curiosidade, é afirmação,
é negação‖ (2010, p. 49). Ao recorrer a Ostrower, Derdyk afirma que, através do desenho, a
criança passa por um ―intenso processo existencial e vivencial‖:

Nas crianças a expressão artística equivale a um experimento direto. Ocorre na
área do sensível. O fazer não se coloca para a criança num plano diferente de
qualquer outra experiência de vida, apenas é feita com materiais que para nós são
considerados artísticos (OSTROWER apud DERDYK, 2010, p. 49).

A autora ainda lembra que toda criança precisa, mas nem toda criança sente prazer
em desenhar. Algumas podem optar por outras atividades criadoras como cantar, dançar,
contar histórias, etc. Sua urgência expressiva se adapta à sensibilidade e estrutura mental de
cada criança. Além disso, o desenho não consiste somente em papel e lápis.

É desenho a maneira como [a criança] organiza as pedras e as folhas ao redor do
castelo de areia, ou como organiza as panelinhas, os pratos, as colheres na
brincadeira de casinha. Entendendo o desenho por traço no papel ou em qualquer
superfície, mas também a maneira como a criança concebe o seu espaço de jogo com
os materiais que se dispõe (MOREIRA apud DERDIK, 2010, p. 49).

Já o filósofo e etnógrafo francês Georges Henry Luquet partiu da observação dos
desenhos que seus filhos faziam para fundamentar suas pesquisas sobre o tema para sua tese
de doutorado. Segundo ele, toda criança desenha para se divertir e afirma, em sua teoria, que
o repertório gráfico infantil está condicionado pelo meio onde a criança vive e que a intenção
de desenhar está diretamente ligada a objetos reais e a associação de ideias.

Nós acreditamos que a preocupação da criança frente a cada um de seus desenhos é
de o fazer exprimir de um modo bem exato, bem completo, pode-se dizer o mais
literal possível, a compreensão visual do objeto que ele representa. Nenhum nome
nos parece exprimir melhor essa característica que realismo, e nós diremos que o
desenho infantil é essencialmente e voluntariamente realista (LUQUET, 1969, p.
145).

O realismo do desenho é, portanto, uma concepção chave em sua teoria. Mas ele
chama a atenção para o fato de que algumas diferenciações podem aparecer de modo bem
atenuado nos desenhos e que seria impossível, apenas através do desenho, determinar se a
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criança realmente viu a cena desenhada no momento mesmo que a desenhou. Essa observação
reafirma a importância dos registros realizados durante o ato de desenhar das crianças, único
modo de poder precisar suas intenções e o momento vivenciado.
Luquet distingue quatro estágios do desenho infantil: Realismo fortuito, que começa
por volta dos 2 anos e põe fim ao período chamado rabisco. A criança que começou por traçar
signos sem desejo de representação descobre, por acaso, uma analogia com um objeto e o seu
traçado passa a nomear seu desenho; Realismo fracassado, por volta dos 3 a 4 anos tendo
descoberto a identidade forma-objeto, a criança procura reproduzir esta forma. Surge então
uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais; Realismo intelectual,
estendendo-se dos 4 aos 10-12 anos, caracterizado como principal estágio devido ao fato de
que a criança desenha do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que sabe (LUQUET, 1969).
Reitero as ideias de Mèredieu ao dizer que a forma de conceber o desenho infantil
evoluiu ao considerar não somente as particularidades que diziam respeito às habilidades
motoras, atribuindo sucesso ao acaso, onde os desenhos infantis eram vistos como
fracassados, quando muito com a finalidade de preparar futuros artistas. E devido a essa
evolução, as contribuições de Luquet em relação ao desenho são inegáveis, mas

(...) 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 (MÈREDIEU, 2006, p. 3).

Essa visão também é compartilhada por Merleau-Ponty, do qual trataremos mais
adiante. Todavia, penso que seriam inúmeras as orientações sobre a importância do desenho
para a criança. No entanto, proponho aqui um olhar mais aguçado sobre as considerações da
psicologia de Vygotsky e da filosofia de Merleau-Ponty, buscando extrair desses dois
estudiosos, proposições que agucem um novo olhar do professor para a produção dos
pequenos.
Sendo assim, observar e problematizar as práticas na educação infantil referentes ao
desenho infantil pode favorecer a reflexão sobre o processo de desenvolvimento da criança,
tendo em vista a relevância da escola na formação das crianças, e as dificuldades dos sistemas
de ensino para responder às exigências em relação à linguagem, à expressão, à brincadeira e à
liberdade de criação e manifestação que permeiam o desenvolvimento dessa idade.
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2.2

IMAGINAÇÃO OU FANTASIA... CONCEITOS E CONCEPÇÕES DO DESENHO
NO ENFOQUE VYGOTSKYANO
O psicólogo russo Lev Semyonovich Vygotsky17 (1896-1934) foi reconhecido como

pioneiro nos estudos sobre o papel da aprendizagem no desenvolvimento, a relação entre
pensamento e linguagem e o desenvolvimento intelectual das crianças, ao afirmar que ele
ocorre em função das interações sociais e condições de vida. As teorias de Vygotsky nas áreas
de psicologia e educação apresentam bastante influência nos estudos atuais, apesar de ter
vivido no século passado em uma situação social e política bastante diferente da nossa.
O momento histórico vivido por Vygotsky, na Rússia pós-Revolução, contribuiu para
que suas ideias se mantivessem dentro da União Soviética, devido à situação de isolamento
em que o país se colocava em relação aos centros de produção científica europeus e norteamericanos, embora alguns textos seus já tivessem sido publicados em Inglês.
Aproximadamente entre 1936 e 1956, a publicação das obras de Vygotsky e outros autores
foram violentamente censuradas pelo regime de Stalin (OLIVEIRA, 1993).
Um tratado sobre Psicologia da Arte, escrito em 1925, tornou-se base de seu
pensamento futuro. A partir dele, o autor passou a considerar as diferentes variáveis atuantes
no desenvolvimento humano e sua relação com a Arte, assim como sua importância para o
desenvolvimento humano (PASCUCCI, 2009).
Embora, atualmente, seu trabalho seja bastante reconhecido, permaneceu quase que
completamente ignorado até 1962, quando seu livro Pensamento e Linguagem foi publicado
nos EUA pela primeira vez.
As teorias de Vygotsky sobre o desenvolvimento da criança permeiam várias de suas
obras já publicadas no Brasil, tornando-se um fecundo interlocutor entre a produção gráfica
infantil e as ideias que se entrecruzam neste trabalho.
A partir da concepção histórico-cultural, da qual Vygotsky é um dos grandes
representantes, pode-se inferir que ―o indivíduo aprende a ser homem, se humaniza, na sua
relação constante com o ambiente histórico-cultural no qual está inserido‖ (PASCUCCI,
2009, p. 54). E é através dessa relação que ele se apropria do patrimônio cultural e do
desenvolvimento histórico de toda humanidade.

17

Nos diversos livros e trabalhos referentes ao autor, seu nome aparece grafado de diversas formas.
Optei, assim, por utilizar o nome ―Vygotsky‖ em virtude de uma padronização, porém o nome pode aparecer de
outra forma de acordo com as citações ao longo do texto.
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Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá
quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o
que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade humana
(LEONTIEV apud PASCUCCI, 2009, p. 54).

Com base no estudo desse referencial, é possível articular atividade criadora e os
processos de imaginação ao desenho infantil. Segundo Vygotsky (2009), toda criação
artística, científica e técnica foi produzida pelo homem, contrário ao mundo da natureza, ou
seja, todo patrimônio cultural é fruto da imaginação e criação humana.

A perspectiva histórico-cultural possibilita, concomitantemente, uma crítica e a
superação das concepções maturacionais a respeito de grafismo, porque permite ver
o desenho como signo empregado pelo homem e constituído a partir das interações
sociais. Afinal, será que uma criança que não tivesse qualquer contato com seres
humanos chegaria a desenhar, ou desenharia da mesma forma que uma criança
civilizada? O contato com pares não é fundamental para a aquisição de formas
amadurecidas de atividade, como o desenho? Possuir um substrato biológico não
parece ser a única – ou principal – condição para o desenvolvimento do grafismo.
(SILVA, 1998, p. 206)

No ensaio psicológico Imaginação e Arte na Infância, Vygotsky (2009) demonstra
seu interesse pelo desenho infantil sob o olhar histórico-cultural. Mesmo destacando os
aspectos que caracterizam as etapas de desenvolvimento do grafismo, o ápice de sua
discussão está na concepção de que imaginação é a centralidade da base criadora do desenho
infantil.
Vygotsky não se propõe a investigar ali, de modo sistemático, o processo de
apropriação do desenho como processo semiótico, abordando o desenho infantil apenas no
oitavo capítulo. Contudo, o que ele propõe neste livro é,

(1) sinalizar a matriz conceitual que deve ser utilizada na (co)laboração de
conhecimentos a respeito do grafismo infantil numa perspectiva histórico-cultural e
(2) destacar aspectos visuais invariantes do desenho da criança que caracterizam
etapas muito nítidas do processo de desenvolvimento do grafismo, discutindo-os
(JAPIASSU, 2005, p. 87).

Sua intenção ali é o desenho como expressão observável da imaginação criadora
humana. Nesse sentido, como a imaginação é a base de toda atividade criadora, ela está
presente em todos os campos da vida cultural. Vygotsky (2009, p. 11) destaca que atividade
criadora é ―(...) aquela em que se cria algo novo‖ e aponta para duas formas de reprodução:
uma reprodutora ou reconstituidora e outra eminentemente criadora ou combinatória. A
primeira liga-se diretamente à memória, já que o homem reproduz ou recria impressões tanto
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de experiências vividas e objetos exteriores quanto do universo de seus pensamentos e
sentimentos. Assim, não se cria algo novo, somente se reproduz o que já foi visto ou vivido.
A segunda está relacionada ao processo de criação de novas imagens ou ações nunca
conhecidas anteriormente. Ao contrário da atividade reprodutora, a atividade criadora se
projeta no passado ou futuro que não se encontra no acervo de experiências já vividas,
valendo-se da imaginação ou fantasia.

Se a atividade do homem se restringe à mera reprodução do velho, ele seria um ser
voltado somente para o passado, adaptando-se ao futuro apenas na medida em que
este reproduzisse aquele. É exatamente a atividade criadora que faz do homem um
ser que se volta para o futuro, erigindo-o e modificando o seu presente
(VYGOTSKY, 2009, p. 14).

Sendo assim, tudo o que foi criado pelo homem, qualquer invenção, é produto da
imaginação humana. Citando Ribot, o autor afirma:

A grande maioria das invenções foi feita sabe-se lá por quem. Conservaram-se
apenas alguns poucos nomes dos grandes inventores. Aliás, a imaginação sempre
permanece por si só, quer se manifeste numa pessoa ou coletivamente. Quem sabe
quantas imaginações foram necessárias para que o arado, anteriormente um simples
pedaço de pau com as pontas calcinadas ao fogo, se transformasse de um
instrumento manual singelo no que é hoje, após uma série de modificações descritas
em textos especializados? (...) Podemos dizer que todos os objetos da vida cotidiana,
sem excluir os mais simples e comuns, são imaginação cristalizada (RIBOT apud
VYGOTSKY, 2009, p. 15).

Essa força da imaginação que fomenta a atividade criadora está fortemente presente
na criança, desde a mais tenra infância, atuando de maneira objetiva, marcadas pela cultura,
experiências e relações que a criança estabelece com o outro. Não somente na criação de
importantes obras de arte ou grandes invenções, essa força se apresenta na criança de forma
natural e espontânea em toda forma de imaginação, combinação e criação.
Na Psicologia, os termos imaginação ou fantasia são utilizados para denominar uma
atividade criadora, diferentemente do cotidiano, que assinala fantasia ou imaginação tudo
aquilo que não denota realidade e que carece de qualquer valor prático. Para esclarecer essa
falsa visão, Vygotsky (2009) pontua que os processos de imaginação são inerentes ao homem
e se constroem a partir de elementos da realidade, partindo da experiência anterior do
indivíduo. Ou seja, quanto mais ricas forem as experiências vividas, maior será sua
capacidade de imaginação. Desta afirmação, ele destaca sua principal lei à qual se subordina a
função imaginativa: Quanto mais rica for a experiência humana, tanto maior será o material
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colocado à disposição da imaginação. O autor então afirma que, quanto mais a criança viu,
ouviu ou vivenciou, maior será sua capacidade de assimilação e imaginação: ―A conclusão
pedagógica a que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de
ampliar a experiência da criança, caso se queira criar bases suficientemente sólidas para a sua
atividade de criação‖ (VYGOTSKY, 2009, p. 23).
Podemos inferir que, assim como toda experiência humana exige uma gama de
riquezas e possibilidades, a criação está debruçada sobre essa experiência ao longo da vida.
Nesse sentido, cabe à educação, como prática pedagógica, a interminável tarefa de
proporcionar à criança novas experiências, no intuito de desenvolver e enriquecer sua base
criadora e imaginativa.
Pascucci reitera, mais uma vez, a importância das atividades oferecidas às crianças
na escola quando assinala que ―(...) tanto a seleção das atividades artísticas como a fruição da
arte por parte das crianças deve ser meta de todo professor, confiando que a Arte realiza sua
função no interior de cada um, de forma silenciosa, única (...)‖. (2009, p. 60)
Vygotsky ainda propõe um segundo meio de imaginação que se dá através da
experiência do outro, ou seja, é possível criar imagens através da narrativa de outra pessoa.
Para ele,
(...) a imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e
desenvolvimento humanos. Ela transforma-se em meio de ampliação da experiência
de um indivíduo porque, tendo por base a narração ou a descrição de outrem, ele
pode imaginar o que não viu, o que não vivenciou diretamente em sua experiência
pessoal (VYGOTSKY, 2009, p. 25).

Ele ainda aponta uma terceira forma de imaginação, que surge através do emocional.
Ela se manifesta através da maneira como vemos as coisas que podem, por exemplo, parecer
bonitas ou feias, conforme o estado de alegria ou tristeza em que nos encontramos. As
emoções ou sentimentos agregam imagens capazes de combiná-los interna ou externamente
com nosso ânimo, enquanto atuam na significação de nossa experiência.
No entanto, essa combinação pode acontecer de maneira inversa, quando os
sentimentos deixam de influir na imaginação, passando a imaginação a interferir no
sentimento, o que Vygotsky chamou de lei da realidade emocional da imaginação. Ela
acontece quando uma simples combinação de impressões externas provoca na pessoa um
complexo acervo de sentimentos e vivências.

(...) Isto ocorre porque as emoções provocadas em nós pelas imagens artísticas
fantásticas das páginas de um livro ou do palco de teatro são completamente reais e
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vividas por nós de verdade, franca e profundamente. Muitas vezes, uma simples
combinação de impressões externas – por exemplo, uma obra musical – desperta na
pessoa que a ouve um mundo inteiro e complexo de vivências e sentimentos
(VYGOTSKY, 2009, p. 29).
(...) Se pela noite em casa confundo um paletó pendurado com um homem, meu erro
é evidente, já que minha vivência é falsa e não corresponde a nenhum conteúdo real.
Mas o medo que experimento neste caso é verdadeiro. Deste modo, todas nossas
vivências fantásticas e irreais se desenvolvem sobre uma base emocional
completamente real. Por conseguinte, o sentimento e a fantasia não são dois
processos isolados um do outro, mas de fato representam o mesmo processo, e
temos direito de considerar a fantasia como a expressão central da reação emocional
(1998, p. 264).

Finalmente, resta ainda mencionar a quarta possibilidade de vinculação entre
realidade e imaginação apontada por Vygotsky. Esta se refere à construção da fantasia como
algo novo, nunca visto ou vivido anteriormente na experiência do homem. ―Por um lado, essa
forma liga-se intimamente com a que acabamos de descrever, mas, por outro, diferencia-se
dela de maneira substancial (...)‖ (2009, p. 29). Seu fundamento está na construção de algo
completamente novo, mas que, ao ser externamente encarnado, essa imagem ―cristalizada‖,
que adquiriu concretude material, passa a habitar realmente o mundo e a interferir sobre
outras coisas. Os componentes que fazem parte da imaginação são tomados pela realidade.
Sofrem completa reconstrução no pensamento do homem, tornando-se, assim, produto da
imaginação que, ao concretizar-se, trazem consigo uma força nova, ativa, capaz de
transformar a realidade. E assim se cerra o círculo completo da atividade criadora da
imaginação do homem.
Os elementos retirados da realidade são combinados ou articulados e misturados no
nosso interior pela imaginação. O retorno desses elementos ao mundo externo pode se
traduzir como criação pura. Conclui-se, assim, o círculo da atividade criadora, ou seja, quando
esse círculo se fecha, os fatores intelectuais e emocionais coadunam-se para gerar o ato
criador: ―pensamento preponderante e emoção preponderante‖, que são quase respectivos
porque tanto um quanto outro circundam dois elementos inseparáveis, indicando apenas a
prevalência de um ou de outro.
Vygotsky questiona, então: ―Para que, de fato, é necessária a obra artística? Será que
ela não influencia nosso mundo interior, nossas ideias e sentimentos da mesma forma que o
fazem os instrumentos técnicos sobre o mundo externo, o mundo da natureza?‖ Depois de
destacar a lógica interna que norteia a construção de uma imagem artística, ele mesmo
responde: ―As obras de arte podem exercer influência sobre a consciência social das pessoas
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apenas porque possuem sua própria lógica interna‖, não somente por sua força exterior
(VYGOTSKY, 2009, p. 31-32). Por isso, Vygotsky defendeu possibilitar à criança em idade
escolar a oportunidade para o exercício pleno da criação artística. "O sentimento estético tem
que se tornar um assunto da educação como são todos os outros assuntos, e receber atenção
especial" (1998, p. 259).
Suas recomendações para a disposição de intervenções pedagógicas buscando a
fomentação do exercício da atividade criadora de natureza estética na educação escolar
sinalizam claramente a sua presença na expressão infantil. Para ele, a familiaridade da criança
com os sistemas convencionais de representação de cada uma das Artes deveria ser parte
indispensável da educação escolar pública.

Se compreendermos a criação, em seu sentido psicológico verdadeiro, como a
criação do novo, será fácil chegar à conclusão de que a criação é o destino de todos,
em maior ou menor grau; ela também é uma companheira normal e constante no
desenvolvimento da criança (2009, p. 51).

Em relação ao desenho, o autor afirma ser exatamente a criação típica da primeira
infância, especialmente quando as crianças estão frequentando a pré-escola. Para Vygotsky,
as crianças pequenas desenham o que guardam em sua memória, sem levar em conta o
natural, ou seja, elas desenham o que conhecem, não aquilo que veem. Além disso, a criança
quando desenha é muito mais simbolista que naturalista, sem se preocupar em absoluto com
semelhanças e exatidões.
Ferreira (1998) confirma as afirmações de Vygotsky, tendo sua teoria como
referência para seus estudos, quando aborda a significação, constituição e interpretação do
desenho infantil. A autora também afirma que, ao desenhar, as crianças passam por um
processo cultural e, portanto, seus desenhos são produto de suas experiências no mundo. Por
isso a criança desenha somente aquilo que lhe transmite algum sentido, que está vinculado à
sua memória, ao seu imaginário.

O desenho da criança, resultante de uma atividade mental e manual, é um objeto
emergido do imaginário, do percebido e do real. Como um jogo de encontro e
combinação desses três elementos, o desenho torna-se objeto de investigação na
exploração dos modos de pensar da criança (FERREIRA, 1998, p. 59).

Discutidas as teorias dos processos de imaginação e criação, Vygotsky (2009),
pautado em G. Kerschensteiner (1854-1932), analisa quatro estágios do desenho infantil os
quais a criança atravessa durante seu desenvolvimento: representações esquemáticas,
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surgimento do sentimento da forma e da linha, representação verossímil e representação
plástica. Ele afirma que as etapas pelas quais as crianças passam em seus desenhos são mais
ou menos comuns para as crianças da mesma idade.
De acordo com suas experiências, o primeiro estágio da criança tem início quando
ela já deixou a fase das garatujas, linhas e traços 18, e começa a fazer desenhos propriamente
ditos. Seus desenhos constituem representações esquemáticas de objetos, mas distantes de sua
representação real. Nessa etapa, na qual a visão do sujeito encontra-se totalmente subordinada
ao seu aparato dinâmico-táctil, é comum representar a figura humana traçando apenas cabeça
e perna, buscando destacar aquilo que julgam mais importante (VYGOTSKY, 2009).
Pode-se também notar que a criança desenha o que ela conhece e não o que ela vê.
Ele afirma que uma criança pode desenhar um objeto ou pessoa que conhece e está a sua
frente, sem nem mesmo olhar para ela: ―(...) a criança desenha de memória. Ela desenha o que
sabe sobre a coisa; o que lhe parece mais essencial na coisa e não aquilo que vê e imagina
sobre a coisa‖ (2009, p. 107). Ela ainda faz desenhos de pessoas mostrando cabeças sem
cabelo e sem orelhas, poucas vezes aparecem também os braços e o torso, juntando as pernas
à cabeça. Por isso Vygotsky nomeia esta etapa de fase das representações esquemáticas.
Citando Sully, Vygotsky esclarece que
Reconhecer que a criança de três ou quatro anos imagina a raça humana pior que a
representa parece sem sentido. Se duvidarmos disso, então é verdade que o desenho
que a criança faz sem representar cabelos, orelhas, torso e braços vem no rastro de
seus conhecimentos. Como é possível explicar isso? Explico dizendo que o pequeno
pintor é bem mais simbolista do que um naturalista; ele não se preocupa nem um
pouco com a semelhança completa e exata e deseja apenas as indicações superficiais
(SULLY apud VYGOTSKY, 2009, p. 108).

É também o período dos chamados ―desenhos raios X‖, desenhos em que as crianças
traçam pessoas vestidas mostrando suas pernas sob a roupa. Podemos exemplificar da
seguinte forma: quando pedimos a uma criança para desenhar uma pessoa ela então sintetiza:
uma cabeça, duas pernas, depois a roupa e assim por diante. Ou seja, a criança enumera as
partes do desenho e vai desenhando como uma narração gráfica, ela pensa no desenho como
se estivesse falando dela. Essa representação não vem acompanhada de concepções de tempo
e espaço, por isso pode conter especificações ou não. Portanto, para Vygotsky,
18

Lowenfeld & Brittain (1977) determinam fase das garatujas o período de 2 a 4 anos, quando iniciase o processo de expressão da criança através de rabiscos aleatórios (garatujas desordenadas). Depois de certo
tempo, começam a ganhar firmeza nas mãos controlando a direção de seus traços (garatujas controladas), até
chegarem ao estágio onde conseguem desenhar formas arredondadas e passam a nomear seus desenhos. A fase a
que Vygotsky se refere, os autores nomeiam de fase pré-esquemática, que vai dos 4 aos 7 anos.
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(...) se a mão do pequeno pintor for dirigida de modo ingênuo, ou melhor dizendo,
sem crítica, por essa simples descrição composta de contradições, então as perninhas
curtinhas podem com facilidade crescer diretamente da grande cabeça e mais ou
menos no mesmo lugar podem ser colocados os braços, porém o nariz pode ser
desenhado de forma correta no meio do círculo da cabeça (2009, p. 109).

Japiassu atenta para o fato de que Vygotsky despreza a fase dos rabiscos quando faz
um recorte cultural no desenvolvimento da criança, desprezando origem do desenho. Essa
fase, ―da expressão amorfa de elementos gráficos isolados‖ (VYGOTSKY apud JAPIASSU,
2005, p. 89), não representa significado algum para seus estudos. Isso quer dizer que, para ele,
o desenho, enquanto sistema de significação, só existe efetivamente depois do período dos
rabiscos.
A fase que se segue Vygotsky (2009) chama de surgimento do sentimento da forma e
da linha, quando já se percebe maior elaboração dos traços do grafismo infantil, devido ao
despertar da criança para a necessidade de transmitir inter-relações formais do desenho com a
realidade.
Constata-se uma espécie de mescla de aspectos formalistas e simbolistas na
representação plástica nesta etapa, ou seja, os desenhos são ainda ―desenhos-esquema‖, mas
pode-se perceber um embrião de uma representação mais próxima da realidade. Todavia,
Vygotsky esclarece que não se pode delimitar claramente essa fase em relação à anterior, mas
ela vem caracterizada por uma gama bem maior de detalhes, como por exemplo, o
aparecimento do torso nos desenhos e uma maior verossimilhança com o aspecto do objeto a
olho nu. Porém, sobrevivem ainda os desenhos raios X. (VYGOTSKY, 2009)
O terceiro estágio é o da representação verossímil, quando o simbolismo desaparece
completamente das representações gráficas da criança, assumindo uma aparência de silhueta
ou contorno. Nesse estágio, os desenhos são fiéis ao aspecto observável dos objetos
representados, mas a criança ainda não transmite técnicas projetivas, perspectivas e
plasticidade. A esse respeito, diz Kerschensteiner:

Muito poucas crianças vão além do terceiro estágio com forças próprias, sem a ajuda
do ensino. Até os dez anos, verificamos isso como uma rara exceção; a partir dos 11,
começa a aparecer uma determinada porcentagem de crianças que possuem alguma
capacidade de representação espacial do objeto (KERSCHENSTEINER apud
VYGOTSKY, 2009, p. 110).
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É nessa idade, por volta dos 10 aos 15 anos, que ocorre o arrefecimento das crianças
em relação ao interesse por desenhar, o que dificulta a passagem para o próximo estágio, ou
um novo estágio do desenho.
No entanto, Vygotsky ainda apresenta o quarto estágio do grafismo infantil – o da
representação plástica. Nessa fase, verifica-se uma nítida passagem a uma nova forma de
desenhar, enriquecida e ampliada pela coordenação viso-motora e da utilização de técnicas
projetivas. ―(...) Partes isoladas do objeto são desenhadas em relevo, com a ajuda da
distribuição da luz e da sombra; surge a perspectiva; transmite-se o movimento e, mais ou
menos, a impressão plástica completa que se tem do objeto‖ (VYGOTSKY, 2009, p. 110).
O quarto estágio, onde ocorre a representação do real, como demonstram várias
experiências de Vygotsky, é uma etapa superior no desenvolvimento infantil alcançado por
poucas crianças. Ele explica essa afirmação baseado em Bakuchinki, professor pesquisador de
desenho infantil, quando esclarece que isso ocorre devido à forma predominante que a visão
assume em relação ao aparelho tátil do comportamento da criança. Ou seja,

(...) o novo período está ligado ao enfraquecimento da atividade física externa, com
o fortalecimento da atividade mental. Inicia-se o período analítico-racional do
desenvolvimento infantil, que permanece ao longo da infância tardia e da
adolescência. Na percepção do mundo e na reflexão criadora dessa percepção, os
marcos visuais passam a ter papel predominante. O adolescente torna-se mais
espectador, contempla o mundo de lado, experimenta-o como fenômeno complexo
e, nessa complexidade, assimila muito mais as relações entre os objetos, suas
alterações, do que a multiplicidade e a presença das coisas, como ocorria no período
anterior (BAKUCHINKI apud VYGOTSKY, 2009, p. 114).

É interessante ressaltar que Vygotsky aponta o quarto estágio a partir dos 11 anos,
idade em que, para muitos autores, inicia-se o processo de declínio das atividades de desenho,
concluindo-se por volta dos 13 ou 14 anos. No entanto, é preciso considerar que isso não
acontece com crianças dotadas de habilidades e dons para o desenho. Ao considerar o
processo de ruptura da criança em relação ao desenho, Vygotsky (2009) assinala que o ensino
deve apresentar-se como uma possibilidade concreta de viabilização para o aprimoramento
desses dons, assim como considerar o desenho como essencial nas atividades de crianças
menores.
O autor ainda aponta para o ―princípio da liberdade‖ como condição indispensável ao
desenvolvimento da criação infantil.
(...) a completa liberdade à criatividade da criança, a renúncia de todos os esforços
para colocá-la a par com a consciência adulta, o reconhecimento de sua
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originalidade e de seus aspectos diferenciadores, constitui um pré-requisito
fundamental da psicologia [além disso,] qualquer esforço no sentido de retocar ou
corrigir o desenho da criança representa apenas uma grosseira intromissão na ordem
psicológica da sua vivência e aventura, constituindo-se um impedimento à sua
experiência (VYGOTSKY, 1998, p. 257).

Em seu livro A formação social da mente, Vygotsky aponta o desenho infantil como
um gesto precedente à linguagem escrita.

(...) Frequentemente, os gestos figurativos denotam simplesmente a reprodução de
um signo gráfico; por outro lado, os signos frequentemente são a fixação de gestos.
Uma linha que designa "indicação" na escrita pictográfica denota o dedo indicador
em posição. (...) todas essas designações simbólicas na escrita pictórica só podem
ser explicadas como derivadas da linguagem gestual, mesmo quando,
subsequentemente, tornam-se separadas dela, funcionando de maneira independente
(1988, p. 121-122).

O desenho é o registro do gesto, constituindo passagem do gesto à imagem. O gesto e
a percepção da possibilidade de representar graficamente configuram o desenho como
precursor da escrita. No desenho da criança, a percepção do objeto equivale à atribuição de
sentido dada pela criança, tornando-se realidade conceituada, e não material. Primeiramente, o
objeto representado é reconhecido após a realização do desenho, quando a criança expressa
verbalmente o resultado da ação gráfica, identificada ao objeto pela sua similaridade. O
momento fundamental de sua evolução se dá através da antecipação do ato gráfico,
manifestada pela verbalização, indicando a intenção prévia e o planejamento da ação
(VYGOTSKY apud PEREIRA, 2006, p. 04).
Vygotsky comenta que a principal característica da criança enquanto desenha é a
existência de ―certo grau de abstração‖, já que, quando ela libera a memória, ela o faz da
mesma forma que fala, contando uma história, por isso o desenho configura-se uma
linguagem verbal e, por isso, é também parte do estágio precedente à linguagem escrita. O
momento fundamental de sua evolução se constitui na antecipação do ato gráfico, manifestada
pela verbalização, indicando a intenção prévia e o planejamento da ação, ou seja, primeiro a
criança desenha e depois fala o que desenhou e não o contrário (VYGOTSKY, 1988).
Através do desenho, afirma Ferreira (1998), a criança cria uma forma de expressar
seus pensamentos, portanto, uma forma de linguagem. Sendo assim, a importância do desenho
está contida em sua significação e não no processo da produção gráfica do objeto real.
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Os objetos figurativos do desenho da criança não são considerados ―códigos‖ em si
mesmos. Para serem ―decifrados‖, há a necessidade do diálogo entre a criança/autora
e o adulto/intérprete, como condição fundamental, visto que os significados e os
sentidos das figurações são explicitados pelas palavras (FERRREIRA, 1998, p. 16).

Ancoradas nessa assertiva, Gobbi & Leite fortalecem a ideia:
Assim, para Vygotsky, a criança recria ou reproduz o que já existe – constitui novos
campos de significação para a realidade presente. É a partir da inquietude, da
inadaptação, que o sujeito busca soluções outras, desencadeando o processo de
(re)criação. Desta forma, a imaginação e a realidade cotidiana, mediadas pela
linguagem, fundem-se na composição do desenho daquilo que a criança conhece.
(GOBBI & LEITE, 1999, p. 12).

Vygotsky ainda esclarece que ―(...) brincar e desenhar deveriam ser estágios
preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita‖ (VYGOTSKY, 1988, p. 134). Ele,
mais uma vez, destaca outras condições no desenho. Uma delas é relativa ao domínio do ato
motor, uma vez que, para o autor, o desenho é o registo da passagem do gesto à imagem; outra,
diz respeito à percepção da possibilidade de representar graficamente algo, a qual configura o
desenho como precursor da escrita.

Sendo assim, Ferreira corrobora as ideias do autor, afirmando que ―a teoria de
Vygotsky apresenta um avanço no modo de interpretação do desenho porque (a) a figuração
reflete o conhecimento da criança; e (b) seu conhecimento, refletido no desenho, é o da sua
[da criança] realidade conceituada, constituída pelo significado da palavra‖ (FERREIRA,
1998, p. 40).
Do ponto de vista histórico-cultural, isso quer dizer que, se o professor estiver atento
às produções artísticas de seus alunos, ele será capaz de conduzir especificamente cada
criança e identificar eventuais fases comuns a suas turmas de educandos. No entanto,
conhecer os processos histórico-culturais, sócio-afetivos, psicológicos e cognitivos não é
suficiente. Para Japiassu,
É preciso oferecer um ambiente de aprendizado desafiador e estimulante aos alunos
que busque, ao mesmo tempo: (1) valorizar sua expressão psicográfica espontânea [a
liberdade e inventividade de criação do sujeito]; e (2) promover avanços nos seus
processos artístico-estéticos singulares em direção a uma genuína apropriação e
(co)laboração dos sistemas culturais de representação por meio das Artes Visuais [o
estudo sistemático e verticalizado de variados materiais, recursos, instrumentos,
técnicas e convenções estéticas úteis ao amplo desenvolvimento da capacidade
criadora da pessoa] (JAPIASSU, 2005, p. 100).
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A seguir, discutiremos, então, a visão adotada por Merleau-Ponty em relação à
criança e sua expressão gráfica, no intuito não de buscar semelhanças vinculadas ao olhar
desses autores, mas de extrair, assim, pontos significativos dessas teorias que propiciem uma
perspectiva mais aguçada para a produção dos pequenos.

2.3

A COMPREENSÃO DO SER CRIANÇA E O DESENHO SOB A PERSPECTIVA
DE MERLEAU-PONTY

O escritor e filósofo francês Maurice Merleau-Ponty nasceu em 14 de março de
1908, em Rochefort-sur-Mer, e faleceu em 3 de maio de 1961, em Paris. Foi aluno da École
Normale Superieure, onde graduou-se em filosofia, em 1931. Lecionou no Liceu de Beauvais,
de 1931 a 1933, no Liceu de Chartres, de 1934 a 1935 e na Escola Normal Superior, de 1935
a 1939, quando teve início a II Guerra Mundial (1939-1945), integrando-se ao Exército
francês como oficial. Em 1945, tornou-se professor de filosofia na Universidade de Lyon e,
em 1949, assumiu a cátedra da mesma disciplina na Sorbonne, em Paris, ao mesmo tempo em
que foi coeditor, ao lado de Jean-Paul Sartre, da revista Les Temps Modernes. A partir de
1952, foi convidado a lecionar filosofia no Collège de France, onde permaneceu até seu
falecimento.
Foi um dos grandes nomes do pensamento fenomenológico na França, inspirado
pelos trabalhos do matemático e filósofo alemão, Edmund Husserl, considerado o pai da
fenomenologia. Ponty, no prefácio de uma de suas mais importantes obras – Fenomenologia
da Percepção – descreve da seguinte forma essa teoria:
É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, as
afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para qual o mundo já está
sempre ―ali‖, antes da reflexão, como uma presença inalienável, e cujo esforço todo
consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um
estatuto filosófico. É a ambição de uma filosofia que seja uma ―ciência exata‖, mas é
também um relato do espaço, do tempo do mundo ―vividos‖. É a tentativa de uma
descrição direta de nossa experiência tal como ela é (...) (MERLEAU-PONTY,
2006a, p. 1).

Para ele, a base do conhecimento está na capacidade de perceber o que nos cerca, o
que implica também o processo de dar significado ao que foi captado pelos sentidos, para que
se possam realizar as necessárias conexões entre os objetos perceptíveis, tornando possível
vê-los como um todo.
64

As duas primeiras obras de Merleau-Ponty são as de natureza psicológica, tendo
como principal influência a Gestalt (ou Psicologia da Forma19). Entre elas, destacam-se A
Estrutura do Comportamento, de 1942 e Fenomenologia da Percepção, tese com a qual
obteve o grau de doutor, em 1945. Depois disso, elaborou uma série de ensaios de teor
político, reunidos na publicação Humanismo e Terror, de 1947. Em 1955, a publicação de As
Aventuras da Dialética dá início a uma longa polêmica com Sartre e Simone de Beauvoir, em
virtude de sua posição política. Em 1960, aparece Signos, coletânea de ensaios políticos,
filosóficos e estéticos. Contudo, não concluiu várias de suas obras em virtude de seu
falecimento, em 1961, aos 53 anos (MATTHEWS, 2010).
Sob os cuidados de Claude Lefort, parte dos manuscritos deixados pelo autor
resultaram em edições póstumas de O visível e o invisível (1964), O olho e o espírito (1964),
A prosa do mundo (1969) e os volumes que reúnem seus cursos ministrados na Sorbonne e no
Collège de France (MATTHEWS, 2010).
Conforme Damiano & Oliveira, a obra de Merleau-Ponty pode ser dividida entre
duas fases, a fenomenológica e a ontológica. A primeira fase engloba suas duas primeiras
publicações, A estrutura do comportamento (2005) e A Fenomenologia da Percepção
(2006a), e a segunda fase, iniciando-se com o livro Signos (1991), culminando com o O
visível e o Invisível (1992). Para os autores, as duas fases

(...) estão articuladas em sua filosofia, mas se distinguem quanto às nuanças e
matizes da reflexão realizada em cada uma delas. Tal distinção, entretanto, longe de
ser secundária no sentido da elucidação de seu pensamento, fornece-nos um ponto
de vista para a compreensão do desenvolvimento de sua filosofia que, inicialmente
apresenta-se como uma fenomenologia da percepção para, posteriormente
aprofundar-se no sentido de uma filosofia da expressão (2010, p. 75-76).

No entanto, nesta pesquisa, busco explicitar o desenho da criança visto por MerleauPonty como prolongamento da percepção infantil e ensaio de expressão de si mesma e do
mundo, contidos na fase intermediária do pensamento do filósofo, compreendida entre 1949 a
1955, quando a linguagem e a expressão passam a ocupar lugar central em suas reflexões
(DAMIANO & OLIVEIRA, 2010).

19 A gestalt, ou Psicologia da forma, nasceu por oposição à Psicologia do século XIX, que tinha por
objeto os estados de consciência. Os gestaltistas reagem contra a concepção atomista e associacionista,
invertendo o processo explicativo. Enquanto os associacionistas partem das sensações elementares para construir
as percepções, os gestaltistas partem das estruturas, das formas, defendendo que nós percepcionamos conjuntos
organizados em totalidades. A teoria da gestalt considera a percepção como um todo, e parte deste todo para
explicar as partes; enquanto que os associacionistas partiam das partes para explicar o todo (KÖHLER, 1968).
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Embora perpasse várias de suas obras, os estudos de Merleau-Ponty sobre a criança
se aprofundaram entre 1949 e 1952, quando foi titular na Sorbonne da disciplina de
Psicologia e Pedagogia da criança, explicitando seu interesse, além de outras preocupações,
pelo desenho infantil. Esses cursos foram, posteriormente, reunidos e publicados.
Sendo assim, este trabalho tem como principais referências bibliográficas os textos
dos cursos ministrados por Merleau-Ponty na Sorbonne. Como publicação, não são textos de
autoria de Merleau-Ponty, mas uma compilação dos apontamentos de seus alunos e de seus
boletins, reunidos em livro a partir de boletins publicados pelo Centro de Documentação
Universitária da Sorbonne, revisados pelo próprio Merleau-Ponty. No Brasil, foram editados
em dois volumes, com os seguintes títulos e subtítulos: Merleau-Ponty na Sorbonne – Resumo
de Cursos: Filosofia e linguagem (1990a) e Psicossociologia e filosofia (1990b). Mais tarde,
os dois volumes viraram apenas um sob o título Psicologia e pedagogia da criança (2006a), o
qual utilizo nesta pesquisa, além do texto A percepção e o desenho infantil, retirado do ensaio
A prosa do Mundo (2002) que, apesar de inacabado, ainda apresenta muitas contribuições
nesse sentido.
Mas antes de considerar as reflexões de Merleau-Ponty acerca do desenho infantil é
preciso entender como o autor compreende a criança. Para ele, é possível perceber a criança
não como um ser inacabado, não de forma negativa, mas a partir de sua condição de criança e
de ser-no-mundo. Segundo o filósofo, ―para entender o ser humano, é preciso vê-lo como serno-mundo, isto é, como implicando ser e mundo, existência e significação (...)‖ (MERLEAUPONTY, 2006b, p. 73), e é nesta perspectiva que o filósofo vai além do pensamento absoluto,
buscando maior significado e compreensão da existência da criança.
Em entrevista, Marina Marcondes Machado (2011), esclarece que em seus cursos na
Sorbonne,

Merleau-Ponty nos

apresenta

uma

desconstrução

filosófica

da

teoria

desenvolvimentista que desdobra a infância em fases, etapas e faixas etárias, buscando refletir
a partir de uma fenomenologia da psicanálise. Para ela, o filósofo não propõe ―outra teoria‖,
mas ―outro olhar‖, uma nova forma de pensar a criança. Esse ―outro olhar‖ para a infância
pode ser chamado, inicialmente, de culturalista, em que as interpretações não mais irão se
pautar, por exemplo, em fatos, teorias do trauma ou fases, mas, antes, nos modos de vida das
crianças inseridas em suas culturas. Portanto, ―o caminho para esta mudança é relacional e
observacional, e será papel do adulto perscrutar as relações da criança/corpo, criança/outro,
criança/tempo, criança/espaço, criança/língua, criança/mundo (...)‖ (MACHADO, 2011, p.
15). Isso nos levará à reflexão filosófica e existencial sobre o ser criança e seu ser-no-mundo.
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Portanto, para se pensar a infância sob essa perspectiva, é preciso que haja um
descentramento, ou seja, que o adulto não esteja mais no centro. Para Damiano & Oliveira, a
consciência infantil difere da do adulto, no entanto, essa diferença é concebida de modo
negativo, ―à medida que é vista como um adulto em miniatura, como alguém que possui uma
consciência parecida com a do adulto, mas inacabada e imperfeita‖ (2010, p. 78). O que se
propõe, então, é uma nova reformulação da imagem da criança frente ao adulto.
Assim, o filósofo infere que a criança não é egocentrada, e sim mundocentrada. ―Seu
―ego‖ ainda não está totalmente formado, desenhado, ele é, primeiramente, um esboço a ser
completado, banhado, vestido e acalantado‖ (MACHADO, 2011, p. 16). É na ―outridade‖, na
relação eu/outro, que a corporalidade, isto é, a relação eu/corpo se delineia. E o corpo próprio,
acompanhado pelo outro, encontra-se no mundo: adultos e crianças habitam o mesmo mundo,
diferem apenas no modo de viver nele, de apreendê-lo, de percebê-lo. Essas diferentes formas
estão inseridas em um dado tempo, em um dado espaço, em uma dada cultura: temporalidade,
espacialidade, mundaneidade. A autora ainda observa que o uso dessas expressões, na
perspectiva fenomenológica, exterioriza a não existência de separação eu/tempo, eu/espaço,
eu/mundo.
Portanto, dizer mundaneidade não é sinônimo de dizer a ―relação da criança com o
mundo‖, pois ela encontra-se no mundo, mergulhada nele, de tal forma que a criança
está no mundo tanto quanto o mundo está nela. Por isso ela é ser-no-mundo: não há,
nessa leitura, divisões nem distinções de fronteiras entre ―indivíduo‖ e ―ambiente‖
(MACHADO, 2011, p. 16, aspas da autora).

Considerando a visão de criança apontada por Merleau-Ponty, o desenho é visto por
ele, principalmente, como uma forma global de percepção da criança. Ao passo que, para o
filósofo, nas:
(...) concepções clássicas, a criança vem ao mundo com órgãos dos sentidos que lhe
fornecem certo número de sensações. Concebe-se a percepção infantil como uma
soma de dados dos sentidos isolados, sem nada de comum entre si. As primeiras
experiências da criança seriam experiências múltiplas disjuntas: progressivamente,
ela vai conseguindo fazer distinções entre elas, estabelecendo correspondências
entre as percepções e as sensações (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 180).

É por esse motivo que o desenho da criança aparenta confusão diante da visão de um
adulto. Na verdade, a criança não desenha o que vê, mas o que percebe das coisas. ―Mas se
admitirmos que muitas vezes seu desenho espontâneo é a visão de sua reprodução interior das
coisas, a pouca precisão do desenho será significativa da pouca atenção que a criança presta
na precisão do contorno das coisas‖ e, nesse sentido, ―seu desenho exprime, portanto, sua
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percepção‖ (2006b, p. 205). Mas o que Merleau-Ponty ressalta é que seria um erro
considerarmos que a percepção da criança é igual à dos adultos. Para ele, a percepção infantil
é estruturada, mas não se pode dizer que ela seja igual a de um adulto. Ao contrário da
concepção clássica, para Ponty, a percepção da criança é sincrética, as estruturas são
amontoadas, globais e sem exatidão, podendo-se às vezes notar os detalhes de um objeto, sem
qualquer ligação ao conjunto, ao passo que os adultos estão vinculados a percepção global ou
detalhada. ―A percepção infantil é, portanto, ao mesmo tempo global e fragmentada (o que
não é contraditório), enquanto a do adulto é articulada‖ (MEILI apud MERLAU-PONTY,
2006b, p. 187, grifos do autor).
Ponty também discute a percepção das crianças em relação às cores, pautado em
Koffka (1921), outro teórico da forma. Ele explica que, na criança a percepção das cores
ocorre em três etapas: a primeira se deve ao fato de que, desde bebês, elas reagem à luz; na
segunda etapa, reagem às cores saturadas e, por último, começam a diferenciar as cores
quentes e, depois, frias. Contrários à teoria da forma, os psicólogos afirmam ter uma
similaridade na percepção da criança e do adulto, contudo, diferem apenas na forma de
―apreensão‖. No entanto, Koffka alega que essa concepção é ilegítima, baseada no fato de que
seria apenas uma ilusão pensar que está na percepção, necessariamente, o que está no mundo
exterior. O que Ponty nos mostra é que temos uma grande dificuldade em admitir que, entre o
adulto e a criança, a percepção não é a mesma, a criança não percebe as mesmas cores que
nós. Essa percepção se inicia quando são, ainda, muito pequenas através de estruturas globais
que vão se articulando e se modificando progressivamente e, por isso, ―estamos muito
distantes da hipótese de uma multiplicidade indefinida de sensações visuais na origem‖
(KOFFKA apud MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 182).
O que Merleau-Ponty ainda ressalta contrariedade quanto à concepção clássica é a
relação entre as sensações transmitidas pelos diferentes sentidos. Segundo essa concepção, a
criança adquire diversas sensações, provenientes de diferentes sentidos, cuja síntese precisaria
ser feita por ela depois. Já para o filósofo, não existe uma multiplicidade de sensações, mas
sim uma conexão dada pelo corpo: ―trata-se de um conjunto de dados sentidos por intermédio
do corpo inteiro‖ (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 182). Assim como em um adulto, quando
uma criança desenha, ―a percepção implica, por um lado, uma relação entre as diferentes
partes do corpo entre si e, por outro, uma relação com o mundo exterior‖ (2006b, p. 183).
Por conseguinte, Ponty apresenta o desenho infantil como uma forma de expressão
de si mesmo e do mundo. Portanto, o filósofo atesta que, antes de mais nada, ―(...) os
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desenhos exprimem afetividade, mais que o conhecimento‖ (2006b, p.213), pois há uma
ligação da criança com a coisa que desenha. O desenho se apresenta como forma de
significação da sua percepção, e pode, ainda, revelar todos os conflitos da criança. Por isso,
explica o filósofo, que até mesmo os adultos, quando conseguem desligar-se dos padrões
convencionais que o cercam, são capazes de compreender as coisas como objetos de
afetividade e não apenas de conhecimento.
O pensamento de Merleau-Ponty também considera o desenho como uma forma de
liberdade, quando a criança se livra das convenções do mundo que a cerca. ―O desenho teria
ainda outra função, a de libertação: por meio dele, a criança pode livrar-se das formas que a
obsedam; ele seria uma maneira de descarregar as tensões (...)‖ (2006b, p. 213). Isto pode ser
observado na diminuição da expressão gráfica através do desenho quando a criança começa a
escrever. É possível também ver na criança sua liberdade em relação aos postulados de nossa
cultura: ―A criança é capaz de adotar certas condutas espontâneas que se tornam impossíveis
para o adulto‖ (2006b, p. 167), ou seja, para a criança, há uma grande facilidade em desenhar
um homem com seis braços ou em pintar um elefante de vermelho, o que para o adulto, seria
um ato possivelmente ―estranho‖ ou ―inaceitável‖.
Merleau-Ponty também fala do desenho como forma de expressão da consciência
infantil, afirmando que sua ―imperfeição‖ não deve impedir de extrair o sentido positivo nela
contido. Para ele, há três formas equivocadas de considerar o desenho: a primeira reside no
fato de que é um equivoco considerar o desenho infantil a partir do que lhe falta para ―ser
perfeito‖, como algo sem interesse. A segunda seria compreendê-lo na perspectiva do adulto,
visá-lo como um esboço imperfeito do desenho do adulto, o único que ―seria uma
representação verdadeira do objeto‖ (2006b, p. 166). A terceira, trata-se de uma outra
maneira de ver, ainda não submetida ―aos postulados de nossa cultura‖, por exemplo, o olhar
perspectivo20, pelo qual desenhamos as coisas, tentando transpô-las para o papel a partir de
um ponto de vista (2006b, p. 167).
As reflexões de Merleau-Ponty consideram o desenho infantil sobreposto ao desenho
do adulto, de forma que o adulto é mais realista que a criança. ―(...) há na criança um
fortíssimo sentimento da coisa como algo que tem uma unidade absoluta a qual só chegamos
de modo progressivo e sucessivo‖, já o adulto representará a coisa no papel do modo como
pode vê-la no momento. Sendo assim, ―não há real simultaneidade entre o objeto latente e seu

20

Sobre a perspectiva como produto da cultura e não como modo natural de vermos as coisas.
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continente, e o desenho do adulto é, nesse caso, mais subjetivo [e mais objetivo] que o da
criança‖ (2006b, p. 512).
Ponty afirma que ―a ilusão objetivista está bem instalada em nós‖ e, para os adultos,
o ato de exprimir consiste em representar21, atitude contrária a que devemos considerar ao
observar o desenho da criança, já que essa ―perspectiva planimétrica não poderia ser dada
como a expressão do mundo que percebemos, nem, portanto, reivindicar um privilégio de
conformidade ao objeto, e essa observação nos obriga a reconsiderar o desenho da criança‖
(2002, p. 184). Essa atitude nos levaria a considerar somente o produto final em que alcança a
perspectiva planimétrica, e esse não é o objetivo do desenho.
É que a finalidade não é mais construir um sinal de identificação ―objetivo‖ do
espetáculo, e comunicar-se com quem olhará o desenho dando-lhe a armação de
relações numéricas que são verdadeiras para toda percepção do objeto. A finalidade
é marcar no papel um traço de nosso contato com esse objeto e esse espetáculo, na
medida em que fazem vibrar nosso olhar, virtualmente nosso tato, nossos ouvidos,
nosso sentimento do acaso ou do destino ou da liberdade. Trata-se de dar um
testemunho e não mais fornecer informações. O desenho não deverá mais ser lido
como antes, o olhar não mais dominará, não mais buscaremos nele o poder de
abarcar o mundo; ele será recebido, nos dirá respeito como uma fala decisiva,
despertará em nós o profundo arranjo que nos instalou em nosso corpo e através dele
no mundo, terá marca de nossa finitude, mas assim, e exatamente por isso nos
conduzirá a substância secreta do objeto do qual só tínhamos, há pouco, o invólucro.
A perspectiva planimétrica nos dava a finitude de nossa percepção, projetada,
achatada, tornada prosa sob o olhar de um Deus, os meios de expressão da criança,
ao contrário, quando tiverem sido retomados deliberadamente por um artista num
verdadeiro gosto criador, nos darão a ressonância secreta pela qual nossa finitude se
abre ao ser do mundo e se faz poesia (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 186, grifos do
autor).

No trecho acima, extraído do ensaio A prosa do mundo, Ponty nos mostra que o
desenho é uma forma de criação inerente à criança, não uma reflexão ou representação de
uma realidade existente. Assim como a pintura de um artista, o desenho ―não imita o mundo,
é um mundo próprio‖ (MERLEAU-PONTY apud MATTHEWS, 2010, p. 174). Para o
filósofo, a verdadeira filosofia consiste em aprender a ver o mundo. Ele afirma que, o mundo
como vemos não é o que parece ser, pois aprendemos a vê-lo de modo a escondê-lo, como
originalmente ele se mostra a nós22. Ou seja, a expressão da criança só tem sentido depois que

21

Representar aqui, será ―dado um objeto ou um espetáculo, transferi-lo e produzir sobre o papel uma
espécie de equivalente seu, de tal maneira que em princípio todos os elementos do espetáculo sejam assinalados
sem equívoco e sobreposição‖ (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 184).
22
Merleau-Ponty nos propõe um novo olhar para o mundo pautado na fenomenologia, através do
retorno às coisas mesmas, ao mundo da vida e à redução fenomenológica. No entanto, essa é uma discussão
complexa e não é o objetivo desse trabalho. Para saber mais, consultar MERLEAU-PONTY, Maurice. A
fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
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a realiza, mas é sua expressão que lhe permite transmitir o vivido, expressão na ordem da
apresentação e não da representação.
Ao considerar o desenho livre da criança como meio de expressão de sua percepção,
Merleau-Ponty critica a teoria de Luquet ao afirmar que seu desenho é, em princípio, realista.
Para Ponty, Luquet em sua obra, O desenho da criança (1969), apresenta fatos justos e
incontestáveis, mas a análise que faz deles é criticável.
As fases do desenho apontadas por Luquet – realismo fortuito, realismo falho,
realismo intelectual e realismo visual, já descritas anteriormente, estão impostas de acordo
com as ―imperfeições dos desenhos da criança‖, isso porque, para se chegar ao estágio
desejável, ela passa por todas essas fases que, segundo Merleau-Ponty (2002), são todas
negativas. Luquet explica o desenho infantil pela sua incapacidade sintética, desatenção e
incapacidade para articular as partes dos objetos que, na perspectiva planimétrica, estão
reunidas. Enquanto que para Luquet o desenho infantil precisa percorrer um longo caminho
antes de ser ―perfeito‖, Ponty defende a teoria da forma (Gestalt), destacando que a passagem
do desenho da criança para o desenho do adulto é uma estruturação própria de cada indivíduo,
assim, o desenho da criança é uma primeira maneira de estruturar as coisas (MERLEAUPONTY, 2006b).
O filósofo observa que Luquet se contradiz quando afirma ―por um lado, que a
criança desenha segundo um modelo interior e, por outro, que em seu desenho não há
esquematismo nem idealismo‖ (2006b, p. 209). Isso acontece porque Luquet menciona que
todo processo consiste em chegar ao realismo visual (estágio final do desenho), quando o
desenho infantil consegue maior aproximação ao desenho do adulto. Por isso, Luquet julga
tudo em relação a um futuro ideal. Assim, ele o faz, pois não toma o desenho da forma como
ele se apresenta, mas julgando-o em relação ao futuro. Sua descrição é obrigatoriamente
negativa em todas as fases do desenho – ―falho‖, ―fortuito‖, ―malogrado‖.
A crítica de Merleau-Ponty se estende ao postulado de Luquet sobre a percepção da
criança e do mundo. Para ele, a criança deveria ver as mesmas coisas que os adultos e, se não
o faz, é porque é desatenta. Contradizendo a fenomenologia, Luquet também afirma que a
fotografia é a representação ―mais exata‖ da natureza como nós a percebemos, todavia, Ponty
(2006b, p. 210) questiona: ―(...) a foto representa realmente o mundo como nós o vemos?‖ Os
princípios fenomenológicos merleaupontyanos não condizem com essa afirmação quando
mencionam que a fenomenologia é ver o mundo sem jamais terminar de vê-lo, ou seja, a
fotografia retrata a visão daquilo que cada fotógrafo tem da coisa e, por isso, cada um tem
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uma percepção diferente do objeto, ao mesmo tempo em que, cada vez que fotografá-lo, terá
uma visão diferente.
O que Luquet nos traz sobre a interpretação do desenho infantil está baseado no
―postulado da constância‖, como consideram os teóricos da forma: ―a hipótese segundo a qual
nossa percepção e o mundo (os estímulos que a condicionam) estão numa relação de
paralelismo estrito‖ (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 210), ou seja, temos tendência a
considerar que a percepção que temos das coisas é a mesma que a criança deveria ter, ver o
mesmo que os adultos veem e, se isso não acontece, é devido à sua imprudência ou abstração.
O que também pode ser explicado pela ―correção tácita‖, quando a criança risca (ou apaga) os
traços mentalmente e faz de conta que eles estão (ou não) ali. Deve-se considerar que esta
correção faz parte da sua percepção e o fato de excluir ou incluir certos traços em seu desenho
é um ato dessa percepção. ―Em geral, seria possível dizer que, sendo contestável a ideia de um
contorno existente na natureza, o próprio ato de desenhar consiste em pôr traços onde não há
e vice-versa‖ (2006b, p. 210).
No entanto, cabe agora nos reportarmos para os pontos positivos encontrados nas
teorias de Luquet a respeito da produção gráfica da criança.
Merleau-Ponty concorda com Luquet, ao observar que para a criança, o desenho é um
jogo. ―Para ela, seu desenho é uma obra, uma performance pessoal‖ (2006b, p. 206), ou seja,
um desenho pode ser feito sem que haja preocupação de imitação, cópia, ou mesmo
denominação; um desenho sem significado pode ser, simplesmente, ―uma coisa‖.
Outro aspecto importante que Merleau-Ponty destaca no estudo de Luquet é a
plasticidade do desenho. “Se a criança desenha algo que não lhe agradou, ela não apaga ou
risca os traços que não gostou, ―sua correção é tácita‖, ela o faz mentalmente, tudo se passa
como se ela tivesse deixado de vê-los‖ (MERLEAU-PONTY apud DAMIANO &
OLIVEIRA, 2010, p. 85). Além da plasticidade da forma, Merleau-Ponty considera a
plasticidade do sentido do desenho, podendo ter significado ―retrospectivo‖, isso porque se
ela desenha algo que gostaria de fosse outra coisa, ela pode mudar de ideia no meio do
caminho, dando-lhe uma nova significação. Esse desenho, para a criança, é real como um
objeto, que não, necessariamente, foi produzido por ela, podendo zangar-se ou justificar-se
por pequenos detalhes.
A impermeabilidade com respeito à experiência do desenho é o terceiro fato
importante desvelado por Luquet no desenho infantil, segundo Merleau-Ponty. Quando a
criança desenha de certo modo e com ele se contenta, ―seja qual for essa realidade observável,
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mesmo que ela reconheça essa realidade [por exemplo, uma pessoa sem braços]‖
(MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 207). Além disso, ela não oscila ao traçar duas vezes o
mesmo detalhe em seu desenho (acrescentar um terceiro olho à cabeça, etc.). Tudo isso prova
que não se trata de reproduzir o que ela vê, e sim o que ela imagina.
Finalmente, Merleau-Ponty destaca o que Luquet identifica no desenho infantil como a
presença de um modelo interno. Neste sentido, a criança desenha não o que vê, ―mas o que
sabe ser elemento constituinte da coisa por representar (...). O que se tem é sempre uma
reconstituição original do objeto. É o que Luquet chama de realismo intelectual‖ (2006b, p.
207).
Contudo, no final de sua obra, o próprio Luquet apresenta algumas restrições sobre
suas ponderações acerca do desenho infantil. Ao considerar o desenho unicamente em relação
ao realismo visual, o próprio autor se pergunta se, ―com esse raciocínio, não se substitui o
mundo percebido pela criança pelo mundo visto pelo adulto‖ (2006b, p. 211). A afirmação de
Ponty atesta que, sendo assim, o desenho da criança seria capaz de apresentar uma forma de
síntese diferente da do adulto, mas não uma incapacidade de síntese.

(...) Para a criança há continuidade entre a coisa e sua representação gráfica: ela
tenta representar a coisa em si. Em certo sentido ela vai mais longe que o adulto
nesse caminho (...). Assim, devemos admitir que, para a criança, o desenho é uma
expressão de mundo, e nunca uma simples imitação (...) (2006b, p. 211-212, grifos
do autor).

Portanto, para Merleau-Ponty (2006b, p.215), ―o desenho infantil prolonga a
percepção infantil‖. No entanto, se ele nem sempre corresponde às coisas tal como as vemos,
isso se explica não pela falta de atenção e destreza motora da criança, como queria Luquet,
mas pelo fato de a criança perceber as coisas, não como objetos a serem conhecidos, mas
como estimulantes de sua afetividade.
Os objetos, de acordo com Merleau-Ponty, se oferecem à percepção infantil como uma
totalidade, através de seus caracteres sensíveis: é o gosto ácido do limão amarelo, a doçura
persistente do mel viscoso. Somente o adulto concebe a ideia de qualidade pura,
diferentemente da criança, para quem as coisas se apresentam inteiramente através de suas
qualidades sensíveis, que não podem ser expressas em estado puro, mas apenas em termos
afetivos. Merleau-Ponty ilustra essa visão com a descrição de Sartre:

O amarelo do limão não é um modo subjetivo de apreensão do limão: é o limão. O
limão estende-se inteiramente por suas qualidades: é a acidez do limão que é
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amarela, é o amarelo do limão é que ácido. Não existem qualidades justapostas, mas
através de cada uma delas leem-se todas as outras. Qual é o coeficiente metafísico
do limão? (...) O teor metafísico de cada objeto é um modo de articular o ser
(SARTRE apud MERLEAU-PONTY, 2006a, p. 520).

É neste sentido que o desenho infantil exprime mais a afetividade que o conhecimento,
―pertence a um modo de comunicação com o mundo que é, sobretudo, afetivo‖. Através dele,
ela pode expressar todos os seus conflitos, lembrando que os sentidos são apenas capazes de
compreender significações de conduta (MERLEU-PONTY, 2006b, p. 212).
Portanto, não é parte do desenho da criança imitar a coisa vista, mas expressar a
relação emocional que vivencia com ela. Daí seu desenho nem sempre corresponder à
realidade das coisas e sim, ―à expressão de um caráter e de uma atitude‖ em relação a elas.
(2006b, p. 215). Para comprovar essa afirmação, o filósofo recorre à compreensão
psicanalítica do desenho infantil, através dos estudos de Sophie Morgenstern, que se dedica,
principalmente ao seu conteúdo, buscando compreender o desenho como um símbolo de uma
atitude com o mundo e de sua utilização como ferramenta terapêutica.
O desenho na perspectiva psicanalítica foi utilizado por Sophie Morgenstern, na
França. É com ela que Merleau-Ponty dialoga quando se refere, especialmente, ao caso
relatado pela terapeuta, no qual uma criança de nove anos sofria de mutismo de caráter
psicológico e só conseguia se expressar através de desenhos. Foi este o único caminho
encontrado pela psicanalista para ter acesso à personalidade da criança, quando se reportava
aos desenhos e a criança aprovava ou não com movimentos da cabeça (MERLEAU-PONTY,
2006b).
Das constatações de Morgenstern, Merleau-Ponty infere que, através do desenho, é
possível ver como a criança se vê no mundo, como se relaciona com a família e aqueles que a
cercam e, por meio desse trabalho, extrair um método de compreensão da criança através de
sua expressão gráfica. O homenzinho cabeçudo encontrado no desenho da criança, que
Luquet já observara, mas para o qual não apresenta nenhuma explicação, e mesmo o
rebatimento no desenho infantil, resultado, para Luquet, da incapacidade sintética da criança,
aparecem agora sob um novo prisma. Do ponto de vista psicanalítico, a cabeça de tamanho
exagerado no desenho que a criança faz do homenzinho ―é uma espécie de deslocamento para
o alto; esforço da criança para dissimular, transpor um conflito que ela não quer exteriorizar‖
(2006b, p. 217). O rebatimento no desenho infantil, para além da incapacidade sintética, visto
por Luquet como realismo, é considerado pela psicanálise como uma forma particular do
pensamento artístico, no qual há uma ―(...) representação sincrônica dos elementos que não
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aparecem como tais, porém ligados no espírito da criança por uma relação afetiva‖ (2006b, p.
218). Por esse motivo, os desenhos infantis exprimem mais sua afetividade, seus desejos e
emoções que sua inteligência.
É relevante notar que para Morgenstern, o desenho da criança, do mesmo modo que do
adulto, seria uma sublimação, cuja forma de escape consiste numa catarse (libertação,
purificação). Neste ponto, o filósofo diverge da psicanalista ao considerar que há entre os
desenhos infantil e adulto uma grande diferença.

No adulto, o psicanalista procura determinar o conteúdo latente do símbolo, que
quando se manifesta só aparece muito deformado. Na criança, ao contrário, é
impossível conceber um mecanismo de censura comparável ao do adulto. Mais que
dualidade entre conteúdo latente e conteúdo manifesto, há um único texto cujo
significado não está determinado (MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 218).

Sendo assim, no pensamento merleaupontyano, não há na determinação do significado
do desenho infantil um conteúdo latente e outro manifesto, como seria o caso do desenho
adulto. O que existe é uma expressão única com significado indeterminado. Ponty ainda
menciona que esta crítica ao dualismo dos conceitos de conteúdo latente e manifesto já havia
sido feita aos freudianos por Georges Politzer, o qual afirma não existir nem na criança, nem
em quem sonha esta diferença. Para ele, ―a simbolização na criança não se baseia no
conhecimento separado de dois termos objeto-símbolo; o sentido sexual é imanente ao
desenho‖ (POLITZER apud MERLEAU-PONTY, 2006b, p. 219). Ele também cita Roger
Cousinet ao mencionar uma ―analogia imediata” e Minkowska, quando fala de uma
―metáfora vivenciada” para justificar que os desenhos infantis têm para a criança uma função
cartártica, como pretende Morgenstern. Embora não verbalize seus conflitos, isso só se torna
possível por que, para o filósofo, tais conflitos ―na criança não estão encerrados num
inconsciente” (MERLAU-PONTY, 2006b, p. 219).
Pode-se concluir, sobre o pensamento merleaupontyano, que sua centralidade está na
forma de percepção e expressão da criança, diferentemente do adulto. No desenho infantil, o
exprimido não preexiste à sua expressão, pois a experiência exprime-se na criação e se cria na
expressão, e este sentido só pode ser visto na obra de um adulto se nós nos deixamos levar por
ela, ou seja, se a habitamos (MERLEAU-PONTY, 2006b).
Diferindo o desenho da criança do desenho do adulto, o filósofo ainda esclarece:

O desenho da criança é contato com o mundo visível e com os outros, e essa relação
com o mundo e com os seres humanos precede de muito a atitude de espetáculo, a
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atitude de contemplação indiferente, a relação entre espectador e espetáculo,
realizada pelo desenho adulto. (2006b, p. 518-519).

Portanto, o desenho, no pensamento merleaupontyano, é principalmente afetivo, pois
representa um elo com a coisa desenhada. Ele expressa, assim, uma relação da criança com o
meio e com o outro, trazendo à realidade um ato de sua percepção. Para ele, a criança desenha
o que ela percebe ao seu entorno, não no momento em que percebe, mas o desenho infantil é o
resultado de suas percepções produzidas social e culturalmente desde o seu nascimento.
Ressalta-se, novamente, a importância de propiciar à criança, especialmente na
escola, atividades que evidenciem seu processo criativo, a imaginação e percepção de mundo.
É deste aspecto que trataremos no próximo capítulo, avaliando a realidade de uma escola de
Educação Infantil e a prática voltada para o desenho da criança.
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A infância é o outro: o que sempre muito além do que
qualquer tentativa de captura inquieta a segurança de nossos
saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio
no qual se abisma o edifício bem construído de nossas
instituições de acolhida. Pensar a infância como algo outro é,
justamente, pensar essa inquietude, esse questionamento e esse
vazio.
(LARROSA, 1998)

Felipe, 5 anos
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CAPÍTULO 3

O OLHAR PARA A INFÂNCIA: VIVENDO COM A ARTE NA ESCOLA

Na trajetória dessa pesquisa, a intencionalidade de investigar questões que cercam o
ensino da Arte na Educação Infantil esteve presente desde o início, mas o percurso se compôs
ao caminhar. O olhar foi construído a cada parada, em cada decisão tomada e em cada volta
ao começo, que já não parecia igual ao momento anterior em que estive lá.
Nessa busca, foi preciso lançar um novo olhar para a criança, buscando compreendêla em sua totalidade, considerando-a como outro, parceira nesta pesquisa. Conforme Larrosa
(1998) aponta na epígrafe acima, foi preciso considerar algumas concepções já trazidas em
minha bagagem e construir uma visão singular para a realidade pesquisada, para entender que
―(...) a verdadeira infância não está no que dizemos dela, mas no que ela nos diz no próprio
acontecimento de sua aparição entre nós como algo novo‖ (LARROSA, 1998, p. 83).
Mas antes de atentar para a pesquisa propriamente dita, saliento que, devido à
complexidade da prática pedagógica exercida no cotidiano escolar, não foi possível identificar
e analisar todas as variantes e contrapontos que uma escola pode contemplar. É importante
lembrar que muitas sutilezas e detalhes podem ter escapado das minhas observações, no
entanto, apresento aqui o arcabouço construído neste percurso, buscando entendê-lo a partir
da teoria construída, levando em conta limites e possibilidades.
Acrescento ainda que, nesse encontro com essa vivência, foi preciso que eu
descontruísse algumas certezas e enveredasse por outros caminhos. Imbuída de (pré)conceitos
adquiridos através da minha prática enquanto professora de Educação Infantil, percebi que
não seria possível chegar ao fim dessa jornada.
Portanto, apresento, neste capítulo, o percurso adotado, assim como os
procedimentos metodológicos realizados para o desenvolvimento da pesquisa de campo e o
caminho percorrido, buscando refletir sobre o significado do desenho na Educação Infantil e
como tem sido trabalhado na sala de aula. Para isso, essa pesquisa teve como locus uma
escola da Rede Municipal de São João del-Rei (MG), considerando a prática pedagógica de
uma professora que atua no 1º período da Educação Infantil, em uma turma de 17 alunos, em
período parcial.
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3.1

PROPOSIÇÕES METODOLÓGICAS: TRILHANDO UM CAMINHO PARA A
PESQUISA

Essa pesquisa se encaixa em uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, pois
segundo André (2010, p. 42), baseia-se principalmente em descrições trazidas basicamente
por ―(...) contato direto e prolongado do pesquisador com a situação e as pessoas ou grupo
selecionado‖. Esse tipo de observação permite ao pesquisador acumular uma gama de
descrições de pessoas, locais, situações e expressões que possibilitam a estruturação do
quadro figurativo da realidade estudada. Para Morin (1997), o conhecimento é pertinente
quando se é capaz de dar significado ao seu contexto global, assim, a pesquisa que valoriza a
interação social deve ser compreendida como o exercício de conhecimento de uma parte com
o todo e vice-versa, que produz linguagem, cultura, regras e, assim, o efeito é, ao mesmo
tempo, a causa.
André ainda destaca que esse tipo de pesquisa permite ao pesquisador diferentes
formas de coletas de dados: máquina fotográfica, filmagem, diário de campo, etc. Por isso se
encaixa perfeitamente no cotidiano escolar. A autora ressalta a importância desse tipo de
pesquisa:
O estudo do cotidiano escolar se coloca como fundamental para se compreender
como a escola desempenha seu papel socializador, seja na transmissão de conteúdos
acadêmicos, seja na veiculação das crenças e valores que aparecem nas ações,
interações, nas rotinas e nas relações sociais que caracterizam o cotidiano da
experiência escolar (2010, p. 43).

A escolha do método de estudo de caso não é por acaso. Segundo Merian, ―(...) o
estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única
fonte, ou de um acontecimento específico‖ (MERRIAN apud BOGDAM & BIKLEN, 1994,
p. 89). Assim como Yin (2010, p. 24), acredito que ―(...) o método do estudo de caso permite
que os investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da
vida real‖. O estudo de caso também não exige uma completa ou exata compreensão dos
eventos pesquisados, isso porque, nessa pesquisa, a subjetividade tanto do pesquisador quanto
do pesquisado não pode ser descartada e, o que se busca aqui, não é apenas a descrição, mas
sim um sentido para o vivido.
Esta opção coadunou-se com o propósito apresentado, buscando verificar de que
forma o desenho infantil tem sido utilizado na sala de aula, ou se tem sido utilizado, como
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forma de promoção do desenvolvimento da expressão e criatividade da criança, por meio de
observações da prática pedagógica das aulas de Educação Infantil de uma escola pública,
cujas características serão discutidas mais adiante.
Para o registro dessas observações, utilizei o diário de campo, onde fazia
observações, descrições de eventualidades e transcrição de pequenos diálogos, diariamente,
durante e após as aulas.
Fiz também o uso de máquina fotográfica digital, não só para fotografar, como
também para fazer filmagens. Essas imagens foram autorizadas pela direção da escola, assim
como pelos pais dos alunos, permitindo sua veiculação em relatório final da pesquisa, bem
como em apresentações de trabalhos em eventos de cunho científico23. Esse recurso se
revelou primordial para análises posteriores, propiciando uma riqueza maior de detalhes
acoplados à abundância de dados observados.

O domínio da imagem é mais forte que o poder da letra. Certas imagens são mais
fortes que palavras e nos levam a recordar os mesmos fatos e nos despertam
sentimentos semelhantes. (...) Uma imagem ainda que não possa ser lida é
interpretada por quem a mira, desperta emoções, sentimentos. A emoção que
desperta vale mais do que mil explicações verbais. A imagem precede o tempo
afetivo-corporal, do religioso e da morte, ignorando as construções da razão
(MARTELLI, 2003, p. 246-247)

Buscando entender algumas questões que não puderam ser respondidas apenas com a
observação

(ou

a

pesquisa

bibliográfica),

realizei,

posteriormente,

entrevistas

semiestruturadas com a educadora e a supervisora da instituição investigada. A escolha desse
método destacou-se como o mais adequado, já que esse tipo de entrevista se distingue de
outras formas de entrevista por não serem rigidamente estruturadas com elaboração de
questões predeterminadas e por considerar que permite uma certa organização dos
questionamentos, ao mesmo tempo em que pode ser ampliada à medida que as informações
vão sendo fornecidas (GASKEL, 2002).
Corroborando as observações feitas por Critelli (1996), cabe mencionar que os
discursos contêm toda autenticidade do pensar e do fazer pedagógico dos sujeitos
entrevistados. Através da linguagem, podemos chegar ao que há muito tempo se procura, à
compreensão e ao entendimento necessário para respostas aos nossos questionamentos. Ela
ainda acrescenta: ―Através do falar, na existência humana, é que o ser das coisas pode ser

23

Os pais de cinco crianças não autorizaram essa utilização de imagens, as quais não serão mostradas
neste trabalho.
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veiculado. O que é desvelado, só através da palavra chega a sua efetiva revelação, ao seu mais
completo (ainda que não pleno) aparecimento‖ (CRITELLI, 1996, p. 75).
Haguette define a entrevista como um ―processo de interação social entre duas
pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por
parte do outro, o entrevistado‖ (1997, p. 86). É através dessa interação que se torna possível
―uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e modificações, em relação aos
comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos‖ (GASKELL, 2002, p. 69).
Para a realização dessas entrevistas, utilizei o gravador como instrumento de
pesquisa. No entanto, como afirma Bourdieu (1999), a presença do gravador, em algumas
situações, pode causar inibição, constrangimento, aos entrevistados ou assumir um papel que
não é o seu, assumir um personagem que nada tem a ver com ele, ou seja, ele pode incorporar
o personagem que ele acha que o pesquisador quer ouvir. No entanto, devido à familiaridade e
proximidade desenvolvidas durante as observações, acredito que isso não tenha acontecido.
Com o intuito de responder aos questionamentos desta pesquisa, depois de realizadas
as observações, será feita a análise de conteúdo que, segundo Bardin, nos permite um olhar
completo sobre os dados coletados. Ele a define da seguinte forma:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens
(2009, p. 44).

Ainda de acordo com a autora, a análise de conteúdos ―é um conjunto de técnicas de
análises das comunicações‖ (BARDIN, 2009, p. 33, grifos da autora), que consiste na
explicitação e sistematização – dada aqui como uma divisão de categorias, do conteúdo dos
dados, com o objetivo de extrair deduções lógicas e justificadas das mensagens observadas. A
análise de conteúdo, ao considerar o objeto de pesquisa em sua totalidade e subjetividade,
ainda possibilita a leitura das entrelinhas e a percepção daquilo que não foi falado
explicitamente. (BARDIN, 2009).
Levando-se em consideração o objeto de pesquisa, cujo enfoque é lançado sobre as
possibilidades do desenho infantil, que sugere um embate considerável com a criatividade,
imaginação, sensibilidade, percepção e intuição da criança, considero esse ―olhar‖ mais
apropriado para alcançar os objetivos predeterminados.
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3.1.1

Uma breve análise da instituição

Nesta primeira etapa, através da pesquisa de campo, minha intenção foi explicitar a
compreensão que uma professora tem do desenho da criança e como ele é trabalhado no
contexto escolar.
As observações aconteceram na Escola Municipal Pingo de Gente24, localizada em
um bairro de classe média de São João del-Rei, atendendo, em sua grande maioria, crianças
da periferia ao redor, oriundas de classe baixa. A escola funciona há 32 anos no prédio do
Movimento Comunitário da Igreja Dom Bosco, cujo aluguel é custeado pela Prefeitura da
cidade e funciona em dois turnos – manhã, para os alunos da Educação Infantil II (5 anos) e
tarde, para os alunos da Educação Infantil I (4 anos), atendendo a sete turmas.
A escola conta com nove professoras concursadas, sendo que sete são responsáveis
pelas turmas, uma é substituta e uma está na escola em desvio de função – o motivo deste
desvio não foi questionado.
O espaço físico da escola é amplo, apesar de haver salas misturadas com as do
próprio centro comunitário, mas o pátio de recreação é grande e bem cuidado. Há também um
parquinho com brinquedos de ferro do outro lado da escola, que cada turma frequenta uma
vez por semana, além de um espaço ao ar livre onde as crianças fazem pinturas no azulejo.
Cabe ressaltar que a escola não possui brinquedoteca nem sala de vídeo. Essas
atividades são realizadas na própria sala de aula.
É imprescindível mencionar que a escolha da escola foi feita por uma questão de
melhor acessibilidade e disponibilidade. No momento em que mencionei que gostaria de
realizar uma pesquisa sobre o desenho infantil, as portas se mantiveram abertas desde o início.
Ficou acordado que, depois de concluída a dissertação, a escola teria acesso a ela, como uma
proposta de reconhecimento e análise das práticas pedagógicas na escola. Foi também
requisitado que, depois da defesa, eu levasse para os professores os resultados da minha
pesquisa, ministrando um curso sobre as práticas do desenho infantil.
As observações aconteceram durante o período de 6 semanas consecutivas,
abrangendo os meses de maio e junho de 2013, no turno da tarde – de 13h às 17h, totalizando
120 horas de observação, aproximadamente.
24

A supervisora da escola fez questão de que o nome da escola, assim como o nome dela e da
professora fossem reais, pois acredita que a escola merece ser valorizada e destacada por seu desempenho e
desenvolvimento, principalmente em relação ao desenho infantil. Nas situações envolvendo diálogos entre a
professora e os alunos, o nome destes foram trocados, embora sejam pouco utilizados, no intuito de preservar as
crianças, assim como a educadora. As atividades das crianças mantiveram os nomes reais.
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3.1.2

A professora, as crianças, a rotina

A professora Elisângela trabalha com Educação Infantil há 16 anos, tem formação
em Magistério, graduação em Geografia, pelo Instituto Presidente Tancredo de Almeida
Neves (IPTAN), desde 2006 e pós-graduação em Alfabetização e Letramento, pela
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), concluída em 2010, e atua na rede pública
desde janeiro de 2000. Tem experiência anterior com crianças na Educação Infantil, mas em
instituições privadas.
A turma, Educação Infantil I, ou primeira etapa da Educação Infantil, tem 17 alunos,
sendo 12 meninas e 5 meninos, todos com 4 anos de idade.
O tempo escolar, de 13h às 17h, comporta um planejamento diário, organizado por
um cronograma de atividades diversificadas – parquinho, DVD, musicalização, contação de
histórias, pintura no azulejo, atividades extraclasse, etc. No entanto, há bastante flexibilidade
e autonomia dos professores em relação a este aspecto. De acordo com o que foi percebido,
esse cronograma existe somente por uma questão de organização e, não de obrigação, as
educadoras têm total liberdade para planejar suas aulas de acordo com a necessidade de cada
turma.
O dia-a-dia da turma observada segue uma rotina, uma sequência de acontecimentos,
mais ou menos pré-estabelecida diariamente, que podem inverter-se quanto aos horários, mas
não quanto ao conteúdo:
 13h: Chegada;
 13h10min: Chamada (feita de um modo diferente a cada dia);
 13h30min: Atividade ―escrita‖ (mimeógrafo, desenho, pintura, colagem, letras do
alfabeto, etc.);
 14h30min: Atividade extraclasse (brincadeiras dirigidas, musicalização coletiva,
parquinho, pintura no azulejo, etc.);
 15h30min: Merenda/recreio;
 16h: Massinha ou DVD;
 17h: Saída
As atividades que envolvem desenho, pintura, etc., acontecem todos os dias podendo
fazer ou não parte da chamada, no período de 13h10min às 15h30min.
As observações foram realizadas buscando responder à seguinte pergunta: Qual o
sentido do desenho na Educação Infantil?
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3.2.

ANÁLISE DOS DADOS: O TRAQUEJO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os dados coletados na observação juntamente com a análise das entrevistas foram
divididos em quatro categorias, estabelecidas posteriormente a coleta de dados. Vale ressaltar
que essas categorias, apontadas por Bardin (2009) em uma análise de conteúdos, permitem
uma melhor organização do trabalho, além de possibilitar um olhar mais aguçado em relação
aos pontos estabelecidos. No entanto, é preciso informar que mais categorias poderiam ser
estabelecidas devido à riqueza de dados, mas, devido ao tempo que essa pesquisa permite, a
escolha foi estabelecida de acordo com os objetivos mais específicos deste trabalho.
São elas: 1) A prática da educadora; 2) O espaço da arte na escola; 3) O desenho
pronto e o desenho dirigido e 4) As cobranças e seus reflexos, que serão discutidos a seguir.

3.2.1

“Não é pra colorir tudo de amarelo não, coloca outra cor aí pra ficar bem
bonito”: A prática da educadora

Para uma melhor compreensão da utilização do desenho como instrumento de
expressão para a criança na sala de aula, é preciso entender, primeiramente, como se dá a
prática diária da professora Elisângela segundo sua própria metodologia de trabalho, assim
como a da instituição, as atividades propostas no cotidiano e de que forma esse planejamento
é feito. Nesse ponto, podemos verificar essa atuação em relação a três aspectos: 1) A questão
da rotina, ou seja, a forma como é gerido o tempo que a criança passa na escola; 2) A questão
do espaço, ou seja, a forma como se organiza e se utiliza o espaço da sala de aula; 3) A
questão do conteúdo e as atividades desenvolvidas na sala de aula, objetivando aprendizado e
desenvolvimento da expressão e comunicação da criança.
Em relação ao primeiro aspecto, logo nos primeiros dias de observação, foi possível
notar que a professora trabalha em uma rotina bastante invariável na sala de aula. Essa rotina,
tanto dentro como extraclasse, obedece a um cronograma de atividades (Anexo A) elaborado
pela supervisora da escola, Tarciane, no início do ano letivo, com o objetivo de organizar o
tempo e o espaço escolares de acordo com as necessidades da turma, uma forma de promover
encontros (e desencontros) organizados entre crianças e educadoras de turmas diferentes.
Cabe aqui ressaltar que a rotina é essencial para que a criança se sinta segura com
relação às atividades cotidianas da turma. Essa organização pressupõe que o educador observe
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as preferências das crianças, como elas reagem a certo tipo de atividade, em que momentos
estão mais agitados ou mais calmos, considerando ainda ―o contexto sociocultural no qual se
insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverá lhe dar suporte‖ (BARBOSA &
HORN, 2001, p. 67).
No entanto, essa rotina não pode ser um engessamento do trabalho do professor, a
rotina serve como parâmetro, assim como os horários estabelecidos pelas instituições. Por isso
não há a necessidade de cumpri-los rigorosamente, eles devem servir como base para
organização do dia-a-dia na escola. Dessa forma, as ações planejadas para o desenvolvimento
das crianças envolvem uma proposta de atividades e o planejamento de tempo e do espaço
para a realização das mesmas. A esse respeito, Madalena Freire preconiza:

A rotina estrutura o tempo (história), o espaço (geografia) e as atividades, onde os
conteúdos são estudados. A criança, para construir o conceito de tempo, percorre um
longo processo. Inicialmente concebe o tempo, não como uma continuidade de
acontecimentos, atividades, constituindo um todo, mas somente vê partes, não
consegue articular parte/todo sincronizadamente, mediada pela rotina localiza-se no
tempo, no espaço e nas atividades. É neste sentido que a rotina é alicerce básico para
que o grupo construa seus vínculos, estruture seus compromissos, cumpra suas
tarefas, assuma suas responsabilidades para que a construção do conhecimento possa
acontecer (1998, p. 43-44).

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) traz sugestões,
críticas e referências para a organização do tempo na Educação Infantil, mostrando que:
―Rotinas rígidas e inflexíveis desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a ela e não o
contrário, como deveria ser; desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho
monótono, repetitivo e pouco participativo‖ (BRASIL, 1998, p.73, v. 1).
Quanto ao segundo ponto, a organização do espaço, não foi possível deixar de notar
alguns traços que chamaram a atenção não só na sala pesquisada, assim como em todas as
outras: a bandeira do Brasil pendurada acima do quadro, quadros de números com desenhos
representando as quantidades relativas (número 1, desenho de um sol; número 2, desenho de
duas maçãs, número 3, desenho de três borboletas...) e o uso de varais utilizados para
pendurar as atividades dos alunos, além das pinturas temáticas nas paredes.
A interpretação dessas observações aponta a bandeira do Brasil como objeto de
representação da história e cultura da criança. No entanto, o espaço escolar deverá estar
organizado de acordo com a faixa etária da criança, isto é, propondo desafios cognitivos e
motores que a farão avançar no desenvolvimento de suas potencialidades (BARBOSA &
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HORN, 2001) e, a meu ver, essa não é a idade ideal para apresentar às crianças uma bandeira
do Brasil sem esclarecer a elas o motivo de sua presença ali.
Quanto aos quadros de sequência numeral, concordo que deveria haver sim, no
entanto, a sequência numérica deveria aparecer somente com os números (sem gravuras com
1, 2, 3… objetos), isso porque os números têm outras funções além de registrar quantidades
(quando uma criança diz morar na casa nº 267, não significa que tem 267 casas na rua).
Sobre o terceiro aspecto, de acordo com Ferreira e Silva, ―os varais são utilizados nas
salas de aulas para pendurar figuras com imagens estereotipadas (...), aquelas que não são
artísticas, ou seja, imagens extremamente simplificadas, feitas com o objetivo de serem
facilmente reproduzidas a partir de uma matriz‖ (2001, p. 146). Essas atividades reduzem a
possibilidade de desenhar de outra maneira, ao passo que essas imagens fazem com que a
criança pinte ou desenhe sempre da mesma forma.
O mesmo pode-se dizer das pinturas estereotipadas nas paredes, isso descaracteriza a
sala como espaço de aprendizagem e expressão. Uma sala de aula não pode ser confundida
com uma festa de aniversário, com decorações temáticas e etc. Ela deverá conter também
elementos produzidos não só pelos professores, mas pelas crianças ao longo do ano. ―É
preciso também permitir o ―silêncio da parede vazia‖, como uma forma de convidar novos
protagonistas a deixarem suas marcas, para que novos discursos possam ser vistos/ouvidos
por meio de renovar imagens‖ (HOYUELOS apud OSTETTO, 2011, p. 35).
É importante ressaltar que

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens e, os que
aprendem, respondem a elas. A influência do meio através da interação possibilitada
por seus elementos é contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços
são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras
pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será
realizado um trabalho individualmente ou em pequenos grupos (OLIVEIRA, 2000,
p. 158).

Nas paredes, existem dois murais em cada sala, utilizados pelas professoras dos dois
períodos (um para cada). Em ambos são colocadas as atividades do alfabeto à medida que vão
sendo trabalhadas na sala. Essas atividades podem ser descritas da seguinte forma: a letra do
alfabeto de um lado e uma figura representando a letra do outro. Por exemplo, a letra ―a‖ do
lado esquerdo, maiúscula, em caixa alta, e do lado direito o desenho de dois animais – abelha
e avestruz, e como título, ―A de Animais‖. Cabe destacar que as atividades do quadro são
coloridas pela própria professora antes de serem afixadas no mural. Quanto a isso, fica claro o
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que já foi posto em relação aos varais e às figuras pintadas na parede, elas acabam por
estereotipar e estabelecer a maneira como a criança deve pintar seus desenhos. Além disso,
seria importante pendurar nos murais atividades desenvolvidas pelas próprias crianças. O
espaço deve ser organizado levando-se em conta o objetivo da Educação Infantil de promover
o desenvolvimento integral das crianças e adaptá-lo às suas reais necessidades.

O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em
uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como
crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de
uma concepção pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi a
pobreza frequentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos
aromas; enfim, em tudo que pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças
estão e como poderiam desenvolver-se nele e por meio dele se fosse mais bem
organizado e mais rico em desafios. (HORN, 2004, p. 15).

Há também um armário onde ficam os materiais e instrumentos utilizados durante as
aulas, ao qual só a professora tem acesso, assim como uma estante onde são colocadas caixas
de brinquedos. Encontra-se na sala uma televisão, com DVD e um filtro de água. Há também
um alfabeto acima do quadro e um abaixo, onde ficam guardados as fichas com os nomes das
crianças e um cartaz perto da janela com o título de ‗Aniversariantes do mês‘, que não parece
ser utilizado.As mesas ficam organizadas dispersamente, com quatro cadeiras, mas, na
maioria das vezes, as crianças têm autonomia para escolher onde vão se sentar. A professora
só modifica essa escolha se houver problemas de indisciplina.
Levando-se em consideração o que foi posto, Horn acrescenta que

As escolas de educação infantil têm na organização dos ambientes uma parte
importante de sua proposta pedagógica. Ela traduz as concepções de criança, de
educação, de ensino e aprendizagem, bem como uma visão de mundo e de ser
humano do educador que atua nesse cenário. Portanto, qualquer professor tem, na
realidade, uma concepção pedagógica explicitada no modo como planeja suas aulas,
na maneira como se relaciona com as crianças, na forma como organiza seus
espaços na sala de aula. Por exemplo, se o educador planeja as atividades de acordo
com a ideia de que as crianças aprendem através da memorização de conceitos; se
mantém uma atitude autoritária sem discutir com as crianças as regras do convívio
em grupo; se privilegia a ocupação dos espaços nobres das salas de aula com
armários (onde somente ele tem acesso), mesas e cadeiras, a concepção que revela é
eminentemente fundamentada em uma prática pedagógica tradicional (2004, p.

15).
A foto abaixo mostra um pouco da organização da sala de aula em relação ao que foi
exposto acima:
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Fotografia 01: O espaço escolar - a bandeira, o varal, as pinturas, o mural, sequencia
de números, alfabeto, organização das mesas.

Apesar da rigidez e tradicionalismo da professora quanto à organização do tempo e
espaço na sala de aula, ela se mostrou um pouco mais aberta em relação à didática das
atividades aplicadas, variando materiais, conteúdo e a forma de trabalhar com as crianças. Ela
reconhece esse aspecto quando menciona que ―é critério nosso ficar dentro da sala, com
desenho, com pintura, algo que queira trazer (...), as atividades são todas iguais, agora a
didática dentro da sala, é por conta da professora‖.
As atividades propostas são formuladas baseadas em projetos temáticos, pautado, na
sua grande maioria, em datas comemorativas, através de um planejamento semanal, chamado
módulo. Esse planejamento reúne todas as professoras da escola, fora do horário escolar, com
o objetivo de elaborar atividades que possam ser aplicadas de acordo com o projeto da
semana. A supervisora explica esse processo da seguinte forma:

A organização do trabalho ela é feita de acordo com os referenciais (...). Dos
referenciais a gente monta junto com a equipe de supervisão da rede municipal um
cronograma de atividades que organiza a semana por alguns temas que aí as escolas
se adaptam e desenvolvem projetos em cima dos temas, e aí vai pra particularidade
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de cada escola se você pode ficar com esse cronograma. Esse cronograma não é
fechado aqui na escola, eu me considero uma profissional aberta pras
individualidades do professor, não é aquela escola que passa cinco turmas com a
mesma idade e o professor tem que desenvolver a mesma atividade, o mesmo
projeto. A gente procura caminhar junto nos mesmos assuntos pra gente ter uma
direção no cronograma, mas cada professor tem a liberdade de fazer o que se sente
mais seguro dentro daquele tema, de modificar atividade; essa individualidade aqui
na escola é respeitada e o módulo e o planejamento não é fechado.

Surge desse aspecto uma crítica relevante: as instituições escolares ainda estão
efetivamente presas a datas comemorativas – independência do Brasil, dia da árvore, dia da
consciência negra, folclore, etc., muitas vezes distantes da vida dos alunos, reunindo figuras
diferentes de acordo com as matrizes disponíveis de atividades prontas: coelhinho da páscoa,
papai Noel, bandeira, índio, livro, meios de comunicação e etc. ―As figuras mudam e a
mesmice continua: os mesmos modos de colorir, os mesmos materiais, as mesmas propostas‖
(FERREIRA & SILVA, 2001, p. 144). Para Machado,

Uma pedagogia que se apoie na prerrogativa merleaupontiana, para ser coerente, não
adotaria materiais nem objetos da cultura cujo teor reflexivo e mesmo funcional se
apoiassem na noção de que a criança ―vive em seu mundinho‖, ou qualquer coisa do
gênero; discursos sobre o ―mundo mágico da primeira infância‖, no dizer dos
educadores, da literatura, do material de apoio, precisariam ser revistos, repensados.
(2010, p. 82).

Cabe aqui observar que isso ocorre nessa escola não por falta de opção ou liberdade,
mas por uma questão de comodismo. Quando questionei a supervisora sobre esse aspecto, ela
reconheceu a maneira arcaica que está arraigada nessa forma de trabalho, mas aponta para
futuras melhorias a esse respeito:
Esse ainda é um caminho que eu me sinto mais segura ainda de usar, mas eu entendo
que em breve mudanças quanto a isso ‗precisam de acontecer‘, porque até então a
nossa segurança de trabalhar dentro desse cronograma é a maneira que a gente
aprendeu a trabalhar. A partir de agora eu enxergo uma necessidade grande de
aprender e aprofundar melhor em como trabalhar com projetos e desvincular das
datas comemorativas, então assim, esse é um próximo objetivo da escola, que a
gente tem caminhado muito no sentido de evoluir, de mudar, de inovar e esse é um
dos ‗desafios da gente‘ conseguir trabalhar em cima de projetos que sejam mais
significativos pra criança.

Quanto à prática da professora, ela também reconhece seu tradicionalismo ao
trabalhar com Educação Infantil ao longo dos anos, mas também é capaz de discernir o
processo de mudanças pelo qual está atravessando, explicitamente notável. A partir da terceira
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semana de observação, foi possível reconhecer a mudança na forma de trabalhar as atividades
gráficas da criança, a utilização de novos materiais, a observável diminuição de atividades
prontas e o uso constante do desenho dirigido25 como parte da rotina diária.

No comecinho [da carreira], eu me mantinha sempre do mesmo jeito, mas depois
pelo que vi, até pela sua vinda, a gente vai vendo o que a criança aprende mais às
vezes com brincadeira, desenho ou música, aí vamos sempre diversificando com
base nos cursos, agora com a internet, sempre vemos coisas diferentes pra trabalhar
com a criança e ‗ir conseguindo‘. Mas assim que formei era só com atividades, só
depois também com o curso que vi que com desenho, pintura que também alfabetiza
a criança.

Pelo que foi notado, essa metodologia não segue referenciais específicos de nenhum
teórico, mas sim uma variedade de apontamentos que envolvem a Educação Infantil. A
professora Elisângela afirma nunca ter pensado sobre uma linha de trabalho a seguir, o mesmo
pode-se inferir sobre a supervisora Tarciane, que atesta estar em evolução em relação a este
aspecto. O que corresponde às ideias de Fusari (1988, p. 18-19), ao afirmar que não existe
uma única forma de trabalho, e sim, um conjunto de princípios e instrumentos a serem
considerados, principalmente quando se trabalha com crianças:

A metodologia pode ser considerada como o método em ação, onde os princípios do
método (atitude inicial, básica, de percepção da realidade e suas contradições)
estarão sendo mencionados na realidade da prática educacional. (...) Todavia, para
que a metodologia cumpra esse objetivo de ampliação da consciência é fundamental
que ela tenha uma origem nos conteúdos de ensino; considere as condições objetivas
de vida e trabalho dos alunos e professores; utiliza competentemente diferentes
técnicas para ensinar a aprender os conteúdos (...) e os diferentes meios de
comunicação.

Dessa metodologia, Ferraz & Fusari (1999, p. 89) apontam o lúdico como principal
componente para o desenvolvimento da criança:

A experimentação, a criação, a atividade lúdica e imaginativa que sempre estão
presentes nas brincadeiras, no brinquedo e no jogo, são também elementos básicos
(...) para crianças. Assim sendo, consideramos importante a inclusão [destes] nos
métodos e procedimentos de um programa de (...) atividades infantis, principalmente
quando envolver a construção, a manifestação expressiva e lúdica de imagens, sons,
falas gestos e movimentos.

25

Considero aqui desenho dirigido, a expressão gráfica da criança sem a influência de desenhos
prontos, atividades mimeografadas, etc., pois todas as atividades não são efetivamente livres, e sim, direcionadas
por temas.
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A esse respeito, pode-se afirmar que todas essas atividades fazem parte do cotidiano
da turma estudada: pude presenciar diversos momentos que incluíam brincadeiras fora da sala,
contação de histórias, realizadas tanto pela professora quanto pelos alunos, momentos de
relaxamento, musicalização, desenhos, trabalhos com massinha, brinquedos de encaixe,
brincadeiras dirigidas, entre outros. Contudo, para Merleau-Ponty (2006b), a forma como
essas atividades são conduzidas é que devem ser (re)pensadas para que o educador seja capaz
de ―suspender‖ suas concepções prévias sobre a criança e se abrir para a riqueza daquilo que
será capaz de encontrar.

Fotografia 02: Contação de história ―A nuvenzinha‖

Devo dizer que muito se deve a minha presença e a um curso oferecido pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Federal de
São João del-Rei (UFSJ), ainda em curso, para as professoras da rede municipal sobre
Educação Infantil, esse processo de mudança pelo qual a escola atravessa está realmente
acontecendo na instituição a olhos vistos, principalmente em relação ao desenho infantil.
Essas mudanças serão mais explicitadas mais adiante.
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3.2.2

O espaço da arte: Pintando o sete, o oito e o nove... será?

Neste momento, busco explicitar qual a importância das artes visuais na sala de aula,
de que forma essas atividades acontecem e quais os recursos utilizados para esse trabalho.
Cabe aqui, mais uma vez, destacar a importância das atividades artísticas na Educação
Infantil, como mediadora de crescimento e desenvolvimento da criança. ―A seleção das
atividades artísticas ou mesmo a fruição da arte por parte das crianças deve ser meta de todo
professor, confiando que a Arte realiza sua função no interior de cada um, de forma
silenciosa, única; é propiciada pelo outro, neste caso o professor, mas independe dele‖
(PASCUCCI, 2009, p. 60). Moreno também apresenta que
A construção da capacidade de criação na infância é uma forma da criança
manifestar a sua compreensão da realidade que o cerca, de exercitar sua inteligência
[e a imaginação] criar, alterar, organizar e reorganizar elementos plásticos, é uma
construção do ser humano. Na sua interação com o mundo, ela vivencia inúmeros
contatos com experiências estéticas que envolvem ideias, valores e sentimentos,
experiências estas que envolvem o sentir e também o pensar e o interpretar. Portanto
a linguagem visual faz parte da formação integral o indivíduo e não pode ser
desconsiderada no contexto da educação infantil (2007, p. 44).

Os RCNEI apontam para três formas de descompasso entre os caminhos apontados
pela produção teórica e a prática pedagógica existente:

Em muitas propostas as práticas de Artes Visuais são entendidas apenas como meros
passatempos em que atividades de desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou
massinha são destituídas de significados. Outra prática corrente considera que o
trabalho deve ter uma conotação decorativa, servindo para ilustrar temas de datas
comemorativas, enfeitar as paredes com motivos considerados infantis, elaborar
convites, cartazes e pequenos presentes para os pais etc. Nessa situação, é comum
que os adultos façam grande parte do trabalho, uma vez que não consideram que a
criança tem competência para elaborar um produto adequado. As Artes Visuais têm
sido, também, bastante utilizadas como reforço para a aprendizagem dos mais
variados conteúdos. São comuns as práticas de colorir imagens feitas pelos adultos
em folhas mimeografadas, como exercícios de coordenação motora para fixação e
memorização de letras e números (BRASIL, 1998, p. 87, v. 3).

Verdade. Todas essas afirmações se mostram carregadas de sentido quando se
observa uma sala de aula. Não somente essa sala, mas em todo meu traquejo26 enquanto
professora de Educação Infantil, ao longo dos anos, foi esse meu grande questionamento.
Com base nessas observações, pude verificar que todas elas se concretizam dentro da sala de
aula observada, no entanto, com algumas ponderações. O primeiro ponto levantado pelos
26

Utilizo neste trabalho o termo traquejo no sentido de manejo, vivência, experiência, costume.
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RCNEI se refere ao fazer destituído de significado. Entretanto, cabe aqui questionar:
significado para quem? Para a criança ou para o adulto? Há uma grande contradição entre o
―fazer‖, propriamente dito, ou o ―deixar fazer‖. Como já foi exposto anteriormente, o ato de
fazer, simplesmente por fazer, para a criança, já apresenta algum significado. Fazer um
desenho sem saber o que está desenhando ou modelar uma massinha sem saber que forma
quer dar a ela também se constitui um ato de criação e imaginação da criança, essas ações são
inerentes a ela.
Todavia, esse significado precisa ser explorado pelo professor. É papel do educador
atribuir sentido para o fazer da criança, ou seja, deixar que se expresse, pois é a partir desse
fazer que ele conhecerá o processo de desenvolvimento da criança ao longo do ano letivo.
Nesse sentido, não basta entregar ao aluno, por exemplo, papel e lápis e ―deixá-lo fazer‖.
Cabe ao professor observar como a criança interage com esses materiais, com o outro e de que
forma realiza seu trabalho. É preciso permitir que a criança faça seu trabalho com liberdade e
autonomia, mas verificando de que forma isso ocorre.
Na sala observada, muitas vezes, mas não sempre, foi isso que vi acontecer. A
professora dava aos alunos a atividade a ser realizada e se ocupava com outra coisa, como por
exemplo, verificar as tarefas, arrumar o armário ou até mesmo se ausentar da sala para
resolver alguma pendência. Não eram situações rotineiras, mas que não podem ser deixadas
de lado. São as famosas ações chamadas de ―enquanto isso...‖. Enquanto as crianças pintam,
posso adiantar as tarefas, enquanto os alunos brincam, posso arrumar os materiais. Não é essa
a função de uma atividade de artes, preencher o tempo enquanto se realiza outra tarefa.
É preciso destacar alguns autores que valorizam a auto-expressão da criança, como
Ponty e Vygotsky, além de Head, Kellog e Lowenfeld, reafirmando o verdadeiro papel do
educador. Para eles, o professor é apenas um estimulador, um mediador que deverá propiciar
condições favoráveis para a expressão da criança através das artes (FERRAZ & FUSARI,
1999). As autoras ainda declaram que, ―quando o educador sabe intermediar os
conhecimentos, ele é capaz de incentivar a construção e habilidades: do ver, do observar, do
ouvir, do sentir, do imaginar e do fazer (...)‖ (1999, p. 63), por esse motivo ―(...) a criança vai
fazer suas produções artísticas e descobrir a alegria da criação da arte quando o ambiente ou
as pessoas souberem motivá-las‖ (p. 67).
O segundo ponto mencionado pelo RCNEI está diretamente ligado às datas
comemorativas. Como já foi discutido anteriormente, as escolas ainda estão muito ligadas ao
fato de que trabalhos com arte devem que ser feitos para ilustrar ocasiões comemorativas –
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dias dos pais, dia das mães, cartões de páscoa, natal, além da confecção de objetos para
exposições de temas que pouco interessam à criança.
Durante o pouco tempo em que estive na escola, acompanhei a produção de
atividades para o dia das mães, confecção da exposição de meios de comunicação e meio
ambiente.
As atividades para o dia das mães eram atividades prontas, xerocadas (o mimeógrafo
já foi extinto da escola), em que as crianças deveriam pintar os desenhos e depois enfeitar
com papel picado, bolinhas de papel crepom, desenhar a mamãe, ou coisas do tipo.
Lembrando que Cunha (2011, p. 23) ressalta que ―não se deve usar o papel crepom para as
crianças fazerem bolinhas, é um papel com infinitas possibilidades que vem sendo usado na
educação infantil como forma de adestramento manual‖.
Além disso, questiono a falta de liberdade das crianças, devido às determinações da
professora. Enquanto os alunos faziam a atividade ―FLORES PARA A MAMÃE‖, onde
deveriam colorir um vaso de flores e depois colar papel picado27 em volta do vaso, ocorrem as
seguintes situações:

1) Professora: Tem que colar [o papel] do lado vermelho, do outro lado é branco
não aparece, tá gente!
2) Professora: Você ainda falta colorir uma florzinha, não vai colar papel agora
não!
Aluna: Mas eu já acabei!
Professora: Não acabou não, tem que colorir a florzinha!
3) Uma criança cola três pedacinhos de papel de um só lado da folha e entrega
para a professora. Ela olha, devolve o papel e diz: Cola aqui do lado de cá, ó. A
menina cola mais dois pedaços de papel do outro lado e entrega a folha
novamente. A professora olha, devolve e fala: Cola em cima, pode colar
embaixo, cola bastante pra mamãe! E a menina volta resmungando para a mesa.

O que acontece é que a professora parece estar mais preocupada sobre o que as mães
irão pensar sobre a atividade, se está bonita ou não, e não com a liberdade de criação dos
alunos. Essa visão errônea da arte na educação infantil desvaloriza o fazer da criança,
suprimindo a capacidade que ela tem de criar. Dessa forma, para que as artes visuais
propiciem suas reais contribuições, é necessário que as atividades sejam espontâneas, ativem
a criatividade e valorizem a autoexpressão. Um trabalho assim irá integrar o pensamento, a
sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição, favorecendo a expressão da
27

É importante lembrar que as crianças não cortaram o papel que deveria ser colado na atividade, mas

a professora.
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criatividade e da imaginação na criança. De acordo com Girardello (2005, p. 4), nada melhor
que a arte para fazê-lo.

Por isso me parece que dar as melhores condições ao florescimento da imaginação
das crianças assume, neste momento, um caráter de tarefa histórica premente. A
gente precisa preservar a qualidade desse parque de recreio, a riqueza da "clareira
imaginária" como espaço de ensaio e lugar potencial para a liberdade. É possível
educar a imaginação infantil, cultivá-la como se faz com a inteligência ou a
sensibilidade. Há mesmo quem diga que a tarefa mais importante da educação é a
educação da imaginação.

Fotografia 03: Atividade ―Flores para a Mamãe‖

Se analisarmos o que Merleau-Ponty (2006b, 2002) nos da a ver que a criança, é
possível afirmar que o educador precisa ser capaz de observar e dialogar com a criança antes
mesmo de eleger seus materiais e adotar experiências enriquecedoras para a criança. O olhar
merleaupontyano nos exigiria observar como recebem as propostas, utilizam as cores e os
materiais que os adultos lhes propõem e como elas reagem frente a isso.
Acompanhei, também, durante o período de observação, a confecção de uma
televisão para uma exposição organizada para os pais sobre os meios de comunicação. Essa
televisão foi feita de sucata (pote de iogurte e canudo de refrigerante), em que os alunos
tiveram pouca participação no processo de confecção.
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Os potes foram pintados por eles, assim como um desenho, colado pela professora na
frente do pote, interpretando a tela. Já as antenas, feitas de canudo de refrigerante cortado ao
meio foram também colocadas por ela, que perguntava para a criança somente qual cor ela
gostaria que usasse. Essa montagem foi feita durante na aula, enquanto as crianças
desenhavam a tela da televisão. A educadora entregou um quadradinho de papel para cada um
e pediu para que desenhassem o que elas gostavam de assistir na televisão. Enquanto montava
a televisão para uma criança, a professora questiona:
Professora: O que você desenhou?
Aluno: Uma árvore.
Professora: Onde você vê árvore?
Aluno: Perto da minha casa.
Professora: Mas num é pra desenhar o que você vê na rua, é pra desenhar o que
você vê na televisão!

Destaco aqui dois pontos: o fato de estar fazendo alguma tarefa enquanto as crianças
executavam uma atividade e a forma como a televisão foi confeccionada – pela professora e
não pelos próprios alunos, que já tinham capacidade suficiente para o manuseio desses
materiais. Eles fizeram as partes, mas não concluíram o todo, ou seja, para que todo esse
processo se eles não puderam aprender como se monta uma televisão, senão para apresentar
aos pais? Qual o objetivo de apresentar as crianças formas de reaproveitamento de objetos se
elas não podem manuseá-los?

Fotografia 04: Exposição dos Meios de Comunicação
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Ostetto acredita que a arte na educação não está fadada a momentos isolados, mas a
uma proposição que considera todo o cotidiano. Ela compartilha as ideias de Merleau-Ponty
ao citar Vechi, quando diz que a dimensão estética de uma proposta educativa ―(...) pressupõe
um olhar que descobre, que admira e se emociona. É o contrário da indiferença, da
negligência e do conformismo‖ (VECHI apud OSTETTO, 2011, p. 31). Para a autora,

Trata-se, enfim, de um olhar que dá atenção ao mundo. A presença da arte na
educação infantil será tanto mais importante, quanto puder contribuir para ampliar o
olhar da criança sobre o mundo, a natureza e a cultura, diversificando e
enriquecendo suas experiências sensíveis – estéticas, por isso, vitais (p. 31).

Ou seja, é preciso reafirmar que a importância da arte na escola não está apenas no
produto da atividade, o que dela resulta, mas na própria ação, no momento vivido, que é o
encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e
percepção. O que traz ludicidade para a sala de aula é a atitude do educador, implicando
sensibilidade, envolvimento e criatividade.
Questionada sobre esse assunto, a supervisora Tarciane também ressalta a
importância desses materiais e a forma como deve ser utilizada:

A nossa escola é muito bem equipada, muito bem montada, claro que a gente tem
algumas limitações, mas na escola relativamente, temos um bom recurso: datashow,
recursos tecnológicos, mas que dentro dessa proposta, ajudam. Mas materiais
simples nós podemos buscar e que não ficam caro em questão de reciclagem e meio
ambiente, estaremos trabalhando duas matérias relacionadas pra poder permitir
que a criança expresse criatividade, evitando recursos caros (...), pra fazer coisas
do dia a dia e coisas simples, que dá até pra trazer de casa. Então, o que vale muito
mais do que recursos caros é a criatividade da equipe de fazer um bom trabalho.

Considerando ainda os materiais utilizados por Elisângela em sua turma, é
imprescindível notar como o lápis de cor, gizão de cera e papel branco tamanho A4, são os
principais componentes. Podemos encontrar também atividades com massinha de modelar,
pintura no azulejo com tinta guache e, às vezes, desenhos feitos com canetinhas e ou pintados
com pincéis e cola colorida.
A pintura no azulejo faz parte do cronograma de rotinas uma vez por semana. A
professora veste as crianças com avental ou camisa velha, por cima da roupa, pega duas tintas
e pede para que elas escolham uma, coloca em um potinho descartável e pronto, ―vamos
pintar‖! Ostetto recorre a Sandra Richter quando afirma que
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(...) para que possam propor às crianças situações favoráveis à ação de pintar, é
necessário que os educadores repensem suas concepções sobre sujeira (...). A
experiência estética é, também, uma experiência de liberdade, de possibilidades de
escolha. Desde a localização/ocupação espacial para a realização de um projeto, até
a seleção de materiais, escolhas de cores, formas, tamanho de papéis etc. Quantas
vezes disponibilizamos às crianças diferentes tipos de papéis como base para suas
produções gráfico-pictóricas? Costumamos oferecer papéis em diferentes tamanhos
para escolherem quais são mais adequados ao que pretendem fazer/dizer/expressar?
Quantas vezes lhes perguntamos quais são suas preferências? (2011, p. 37).

Nesse sentido, vale notar a importância desse tipo de atividade para a criança,
contudo, desde que seja proporcionado a elas uma variedade de situações, materiais e
possibilidades para que possam ativar assim a sua imaginação e criação que, para Vygotsky
(2009), são algumas das questões mais importantes na infância. Em suas análises, ele aponta
como a percepção da criança e suas ações entre os objetos vão se transformando, entre outras
coisas, pela mediação do outro e dos objetos ao seu entorno e isso requer um trabalho de
construção histórica e participação efetiva na cultura e no mundo que a cerca.

Fotografia 05: Pintura no azulejo
Ostetto ainda comenta sobre o que nos parece óbvio: ―como experimentar, explorar
materiais, construir, sem sujar, sem desarrumar, sem sair do lugar? Sobretudo quando se trata de
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materiais úmidos, líquidos e viscosos, como as tintas‖ (2011, p. 37). Para a autora, ―não há como
escapar da fatídica advertência: Cuidado para não sujar o chão! Não sujem a roupa!‖ (2011, p.
37). Quanto a isso, podemos destacar as seguintes situações:

1) Professora: Não pode sujar a roupa, na escola é lugar de vir de uniforme, não
precisa vir de roupa nova porque suja!
2) Professora: Maria olha sua mão Maria! Tá toda suja... Larga isso aí e vai lavar
a mão no banheiro!
3) Ana larga o pincel e começa a esfregar o azulejo com as mãos:
Professora: Ana o que você tá fazendo? Faz isso não, tá apagando seu desenho
com a mão?
Ana: Mas eu quero fazer uma coisa, depois eu lavo a mão!
Professora: Sei... Fazendo uma coisa... Tá é fazendo sujeira!
Algum tempo depois a tinta acaba e a menina para de pintar.
Professora: O que você pintou Ana?
Ana: O chão, mas faltou aqui e aqui.
Professora: Faltou tinta pra pintar o chão, né!?

Foto 06: O chão de Ana
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Para explicar a terceira situação, podemos novamente recorrer ao pensamento de
Merleau-Ponty ao considerar que a criança é um ser polimorfo, ou seja, ―(...) ela muda de
ideia pois transforma-se o tempo todo‖ (MERLEAU-PONTY apud MACHADO, 2010, p.
86). Por isso, o professor não deve julgá-la, pensando que ela talvez seja inconstante ou
insípida, mas o foco da sua prática precisa estar voltada pela mutação que faz parte de seu ser
no mundo.
As demais situações confirmam as citações de Ostetto (2011) a respeito da
preocupação com sujeira, suprimindo a criatividade da criança, assim como a escassez de
materiais oferecidos às crianças para esse tipo de atividade.
As atividades de recorte e colagem, como rasgar, picar, recortar e colar também
exigem que a criança manuseie tesouras e use a cola, o que também propicia o
desenvolvimento de habilidades motoras. Todavia, esse tipo de atividade acontece raramente,
principalmente em relação ao uso da tesoura. Tais atividades podem ser realizadas por
crianças menores desde que com o auxílio e a supervisão do professor quando forem usar
tesouras.
A massinha de modelar também é utilizada praticamente todos os dias pela
professora, especialmente depois do recreio ou antes dele, me parece que como uma forma de
preencher o tempo. Percebi que, ao final da aula, a professora as entregava como uma forma
de ―passar o tempo‖, esperando que seus pais buscassem os alunos ou até que a merenda
chegasse, como uma possibilidade de atividade ou pela falta desta. Nesse sentido, torna-se
necessário a reflexão sobre o uso da massinha e a necessidade de propor aos educadores
meios de utilização desse instrumento.
Batista (2010) assevera a importância da massinha de modelar em uma pesquisa
onde ela foi utilizada para que as crianças pudessem fabricar seus próprios personagens, os
quais posteriormente se transformaram em peças de campeonatos. Nessa pesquisa, ela mo stra
que a massa de modelar como brincadeira pode ser um recurso favorável à criança quanto ao
desenvolvimento da linguagem. ―Sabemos que o brinquedo estimula a inteligência, porque faz
com que a criança use sua imaginação e desenvolva a sua criatividade; ao mesmo tempo, pode
propiciar o exercício da concentração, da atenção e engajamento‖ (2010, p. 4). Ela também
afirma que
Deste modo, foi possível notar que, os jogos oferecem excelentes oportunidades
para nutrir a linguagem da criança, assim como o contato com diferentes objetos e
situações estimula a linguagem interna e o aumento do vocabulário, e é através da
brincadeira que a criança pode desenvolver também o seu senso de companheirismo,
aprendendo a conviver com outro (p. 4-5).
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Enfatizar o uso da massinha de modelar como fonte de prazer e conhecimento na sala
de aula da educação infantil, significa seguir o caminho da arte, do lúdico, do prazer e da
criatividade.

Continuo pensando que a criança nos desafia porque ela tem uma lógica que é toda
sua, porque ela encontra maneiras peculiares e muito originais de expressar, porque
ela é capaz através do brinquedo, do sonho e da fantasia de viver num mundo que é
apenas seu. Outro desafio que as crianças nos fazem é o de perceber o quanto são
diferentes e que esta diferença não deve ser desprezada nem levar-nos a tratá-las
como desiguais (CRAIDY & KAERCHER, 2001, p. 21).

Ou seja, trata-se de utilizar a massinha como uma brincadeira, um jogo, onde a
ludicidade e a imaginação são integrantes principais, e não deixá-los brincar apenas para
preencher o tempo. Não somente a massinha, mas a arte na escola desempenha um papel
fundamental para o desenvolvimento da criança.
Mas antes de terminar, é preciso ressaltar que atividades artísticas podem ser
prazerosas para algumas crianças, mas, para outras, podem se tornar um verdadeiro martírio e
isso deve ser sempre considerado quando uma criança se recusa a fazer um trabalho ou faz de
qualquer maneira. Há que se observar que os adultos têm a incrível capacidade de considerar
elementos que talvez não agradem à criança e, estaria no adulto essa dificuldade de
reconhecer que pintar um trabalho de preto não significa que ela está sofrendo, ou perdeu sua
―alegria‖, como apontam Machado e Vygotsky:
A criação traz grandes alegrias para a pessoa. Mas há também os sofrimentos
contidos na expressão, os ―suplícios da criação‖. Criar é difícil. A necessidade de
criar nem sempre coincide com as possibilidades de criação e disso surge um
sentimento de sofrimento penoso (...) (VYGOTSKY, 2009, p. 55).
Há quem pinte as paredes de cores delicadas, há quem coloque nas paredes e nos
tapetes ilustrações ditas infantis tais como sorvetes, pirulitos, personagens
conhecidos, famosos; há quem faça a festa infantil ―temática‖ e com balões
coloridos ―como as crianças gostam‖. Tudo isso revela muito do adulto cuidador
(...), mas em tese, nada revela sobre a criança mesma; é que as crianças são tidas
como ―alegres‖ e ―coloridas‖... e ―toda criança gosta de brincar‖, ―toda criança gosta
de [pintar]‖! Será mesmo? Não seriam todas essas palavras e frases, colocadas entre
aspas, noções prévias do adulto acerca das crianças? (...) O olhar merleaupontiano
para a infância pediria maior delicadeza para com o público infantil (MACHADO,
2010, p. 85).

O terceiro ponto apontado pelos Referenciais, a pintura de desenhos prontos e
estereotipados, será tratado na próxima categoria de análise, com mais ênfase, pois se trata de
uma aspecto de alta relevância para esta pesquisa.
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3.2.3

Desenho pronto, desenho pra fazer: entre o mimeógrafo e o desenho dirigido

Antes de pensarmos como o desenho é trabalhado nas salas de aula, é preciso
reconhecer qual o papel da escola hoje. Alguns anos atrás, a escola desempenhava somente o
papel de alfabetizar e, mais tarde, ensinar as diferentes áreas de ensino, enquanto o espaço das
brincadeiras, jogos e interações aconteciam nas ruas ou nos quintais, entre vizinhos, primos e
irmãos, já que as famílias eram bem mais numerosas que atualmente. Por isso, Moreira aponta
que

A psicologia reconhece na brincadeira livre das crianças um importante papel no
aprendizado das primeiras regras sociais, assim como no domínio das noções de
tempo e espaço (...) [assim como] a possibilidade da criança lidar com os afetos e as
angústias e assim desenvolver sua personalidade através de suas experiências lúdicas
(1993, p. 61).

No entanto, as crianças não têm oportunidade de fazer mais coisas do tipo subir em
árvores, soltar pipa, brincar de amarelinha, pique-esconde... O trânsito invadiu as ruas e os
quintais, ao passo que as famílias já não têm tantos filhos como antigamente e a convivência
com outras crianças se torna cada vez mais difícil. Por essa razão, ―(...) se a escola,
anteriormente tinha um espaço claro e definido de transmissora de conhecimentos, hoje, a
escola tem acrescido a este o papel de possibilitar o aprendizado social da criança‖
(MOREIRA, 1993, p. 63). E tem se tornado, cada dia mais, o único lugar de convivência,
interação e brincadeira com outras crianças. ―A escola ocupa assim o espaço do quintal e da
rua, com a vantagem de ter pessoal preparado para acolher e desafiar as brincadeiras, podendo
promover o desenvolvimento de forma mais adequada‖ (1993, p. 65).
Por ser entendida dessa forma, espera-se que a escola busque o desenvolvimento da
criança em sua totalidade, que a ludicidade, o jogo, a brincadeira e o desenho sejam parte de
suas atividades, que seja um local ―(...) onde sua fala e seu desenho tenham o acolhimento do
adulto e a troca com a fala e o desenho de outras crianças‖ (1993, p. 65).
No entanto, não é essa a escola que realmente encontramos, e sim, uma escola que
busca, primeiramente, atender às exigências dos pais, medidas pela maturidade com que as
crianças aprendem as cores, depois a contar, a escrever, medidas pela quantidade de materiais
mimeografados que chegam até eles ao fim do bimestre. Consequentemente, a arte na escola
tem adquirido um outro sentido, como já foi apontado anteriormente.
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Para a criança, a arte não é a mesma coisa como para o adulto. Embora seja difícil
dizer, exatamente, o que a arte significa para qualquer adulto, em particular, o temo
―arte‖ tem conotações bem definidas. Entre estas, estão as de museus, quadros
pendurados nas paredes, pintores barbudos, reproduções em cores, coberturas com
exposição para o norte, modelos posando nus, uma elite de cultura e, de modo geral,
o sentimento de uma atividade um pouco afastada do mundo real, de ganhar vida e
criar uma família (...). Para a criança, a arte é algo muito diferente e constitui,
principalmente, um meio de expressão (LOWENFELD & BRITTAIN, 1970, p. 1819).

Sendo assim, as instituições de Educação Infantil deveriam ser o espaço inicial e
primordial para o desenvolvimento dessas atividades expressivas. ―Entretanto, a maioria dos
adultos (nós, professores) se esqueceu dessa linguagem tão rica e prazerosa que foi deixada
pra trás (...), quando saiu da escola infantil e passou para a escola que valoriza mais a
linguagem verbal (escrita e falada)‖ (CUNHA, 2011, p. 7). No entanto, essa visão, também
apontada por Merleau-Ponty (2006b), busca encontrar um modo de ser criança no adulto, mas
não é, de forma alguma, propor que o adulto volte a ser criança. O que se busca, então, é
desenvolver a sensibilidade do adulto para o outro, de forma a perceber o mundo infantil de
uma outra maneira, buscando nos desenhos, nos jogos e brincadeiras a absorção do
polimorfismo da criança.
Com essa interrupção da linguagem gráfico-plástica na infância, passamos a
padronizar formas de apresentação dos objetos que deixamos transparecer para as crianças de
diversas formas – na decoração da sala de aula, na afirmação de que o sol é amarelo e o céu é
azul e nos desenhos prontos que entregamos aos alunos para que sejam preenchidos com lápis
de cor ou giz de cera. São esses desenhos estereotipados que discutirei agora. Corroborando
com Derdyk, ―(...) o ensino fundamentado na cópia inibe toda e qualquer manifestação
expressiva e original‖ (2010, p. 102) e, infelizmente, estes ainda fazem parte da rotina diária
não só da escola observada, mas de todo sistema educacional, encarando o desenho como um
guia de exercícios sem fins específicos.
No entanto, é preciso ressaltar que essas atividades prontas, desde o primeiro dia de
observação até o último, foram reduzidas consideravelmente na escola analisada, e o desenho
dirigido, pinturas coletivas e a diversificação de materiais foram ganhando maior espaço na
sala de aula, o que mostra a preocupação da professora em melhorar sua ação, a partir de
nossas conversas.
A primeira semana de observação foi regada de atividades mimeografadas para o dia
das mães, como já descrito anteriormente, além das atividades do alfabeto – o estudo de uma
letra por semana, mas especificamente, toda terça-feira. Essas atividades são feitas em duas
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etapas: a primeira, uma folha com a letra do alfabeto grande do lado esquerdo e um desenho
do lado direito interpretando a letra e a segunda, contendo alguns desenhos que podem ser
para completar com a letra, ligar à letra, etc. Essas não desapareceram do planejamento.
Na primeira atividade, as crianças deveriam colorir a letra e o desenho que a
interpreta, usando lápis de cor ou giz de cera. Em uma dessas situações, no estudo da letra D,
ocorre a seguinte situação:

Professora: Ô Francisca, não pode colorir assim não, só em volta da letra D, igual
da coleguinha.
Francisca: Ô tia, mas eu quero colorir dentro!
Professora: Já tá pronto, agora você vai colorir o doce!
E a menina larga o trabalho e para de colorir.

Fotografia 07: O D de Francisca
Como afirma Derdyk, ―(...) a criança, autorizada a agir dessa forma, certamente
repetirá fórmulas conhecidas diante de qualquer problema ou situação que exige respostas.
Ela, com todo seu potencial aventureiro, deixa de se arriscar, de se projetar. Seu desenho
enfraquece, tal como seu próprio ser‖ (2010, p. 102). Esse tipo de atividade faz com que a
criança crie expectativas, assim como o adulto, em relação ao resultado. Indicar como a
criança deve fazer, gera um exercício impessoal e o desenho acaba perdendo seu significado,
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como aconteceu com a garota. ―As crianças podem fazer de tudo, dizia Goethe, e essa
ausência de exigência de pretensão da fantasia infantil, que já não é livre do homem adulto,
era aceita, muitas vezes, como liberdade ou riqueza da imaginação infantil‖ (VYGOTSKY,
2009, p. 44). É essa liberdade que se evidencia nesse processo.
É preciso ainda destacar a situação que mais me chamou a atenção durante todo o
período em que estive na escola: a ―comemoração‖ da abolição da escravatura. Logo após a
chamada, a professora pede para que os alunos fiquem em círculo, pois receberiam uma visita.
Segundos depois, chega uma caixa com alguns pintinhos pretos. As crianças ficam encantadas
com os animais, pedem para segurar e passar a mão. Em seguida, Elisângela começa explicar
o motivo dessa visita: eles estavam lá para comemorar o dia da abolição da escravatura, o dia
em que as pessoas negras foram libertadas do trabalho forçado. Pareceu-me que o objetivo era
de ilustrar que não existem somente pintinhos amarelos, mas há também pintinhos de cores
diferentes e que, independente disso, deveriam ser tratados com o mesmo respeito, assim
como as pessoas brancas e negras. E a professora passa algum tempo tentando explicar essa
situação para as crianças, que pareciam mais interessadas em ver os pintinhos que prestar
atenção no que estava sendo dito. Pois bem, ao final da exposição, a professora pergunta:
Muito bem hoje é dia da abolição de que então? E as crianças respondem: Dos pintinhos...
Cabe então perguntar? Qual o sentido de ensinar a uma criança de quatro anos que há
anos atrás uma princesa libertou pessoas negras que eram escravizadas? Qual o sentido de
incluir essa data comemorativa no calendário de uma escola de Educação Infantil onde as
crianças, supostamente, deveriam brincar, cantar e pintar ao invés de se preocupar com a
História do Brasil? Estaria a arte presente nessas práticas? Com qual objetivo?
Para responder essas questões, recorri ao desenho mimeografado entregue às crianças
depois da exposição sobre a ―tal‖ abolição da escravatura: o desenho de uma criança com uma
corrente na mão e dois passarinhos segurando com o bico uma chave. Assim sendo, verifiquei
que, depois de prontos os desenhos, em vários deles, os passarinhos apareceram coloridos de
preto. Não se trata aqui de interpretar o desenho da criança, mas de atribuir significado para o
que foi posto antes dele, ou seja, isso mostra que, as crianças não entenderam (e nem
poderiam) o verdadeiro sentido dessa comemoração, ao passo que mostraram em seus
desenhos o que elas próprias disseram anteriormente... Dia da abolição dos passarinhos! Ou
pintinhos, o que para elas não fazia a menor diferença.
Recorro ainda a Ferreira & Silva para explicar, ainda, os seguintes aspectos:
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Essa atividade – considerada artística por um número significativo de professores –
reduz a possibilidade de a criança desenhar [ou colorir] de outro modo. Utilizandose da imagem estereotipada, a criança pinta ou aplica diferentes materiais nos
espaços configurados – que lhes são dados numa folha de papel – de forma
mecânica e condicionada. Terminada a tarefa, os papéis são pendurados no varal e,
se não tiverem os nomes das crianças registrados, dificilmente serão identificados
por seus autores. De certa forma, todos os trabalhos são iguais e pequenos vestígios,
que poderiam servir para identificação, passam despercebidos pelas crianças (2001,
p. 146).

Imagens 01 e 02: Atividade Abolição da Escravatura

No entanto, como já foi dito anteriormente, o uso desse tipo de atividade diminuiu
consideravelmente, dando lugar a atividades direcionadas que valorizam a produção da
criança.

As atividades mimeografadas têm perdido o sentido pra mim, por serem estereótipos
que a gente entrega pra criança com aquele modelo de casa, aquele modelo de flor,
aquele modelo pronto e a criança não pode, não tem condição de se expressar de
imaginar de como que é a casa, como que é a flor que ela quer fazer naquele
momento, como que tá o processo mental pra se expressar naquele momento. Então
na verdade, se você dá pronto, a criança não se expressa. A gente tem diminuído
muito o número de folhas mimeografadas aqui na escola. A gente sente melhor as
crianças, tem mais ordem com os alunos, dão mais conta das regras, por
definitivamente estarem envolvidos no processo (Tarciane, Supervisora).
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Olha, as atividades mimeografadas, pra mim, a gente que trabalha em prefeitura,
com os pais, que a gente vê que o pai fala assim ―nossa, mas ainda nem sabe
escrever o nome, nem conhece as letrinhas ainda‖, então a gente dá esse trabalho
mimeografado, pros pais arquivarem, porque a gente que trabalha aqui, vê que as
crianças às vezes nem sabem o que é aquele meio ambiente que a criança está
colorindo, nem sabe o que é. Acho que concreto é o melhor, mas como os pais
acham que a criança vem à escola pra aprender a escrever o nome, pra ler, pra ver
matemática, então temos que dar essa sequência, mas o bom seria só a brincadeira, o
desenho mesmo, ensinar coordenação, que torna fácil na idade da alfabetização (...).
(Elisângela, Professora)

Dando ênfase à fala da educadora Elisângela, no viés da escola que trabalha para
atender aos pais, Moreira (1993) acredita que isso acontece devido à expansão da educação
infantil, mas sem que houvesse uma qualificação adequada de profissionais dessas instituições
para proporcionar às crianças o desenvolvimento necessário a sua idade. Por isso, a
alfabetização e as atividades mimeografadas se apresentam como alternativas para ocupar as
crianças e satisfazer os pais.
Mesmo assim, é preciso enfatizar os momentos em que o desenho aconteceu na
escola de forma lúdica e satisfatória, promovendo a liberdade de expressão e criação da
criança, como por exemplo, desenhar no pátio da escola com giz de quadro negro.
Nessa atividade, a professora levou todos os alunos para o pátio, colocou uma caixa
de giz em cima de uma mesa e disse que as crianças poderia desenhar o que elas quisessem,
no espaço que elas quisessem, desde que sem atrapalhar o colega. Enquanto as crianças
desenhavam, ela faz elogios: Tá lindo! Isso mesmo! Nossa, que bonito! Depois, ela pergunta
para cada criança o que cada uma desenhou. Ao final da atividade, foi dada uma esponja pra
cada um apagar seu desenho e, por incrível que pareça, elas pareceram gostar mais de apagar
do que de desenhar. Esse tipo de atividade propiciou aos alunos autonomia e liberdade (tanto
no processo de criação, quanto na escolha das cores), e o contato com um material que não é
utilizado frequentemente, diferente da pintura do azulejo, onde o espaço e, até mesmo as cores
eram limitados.
Quando se fala de livre acesso aos materiais se tem a sensação de desordem na sala
de aula, pois é comum todos quererem aquele que alguém já escolheu. Nesse momento, é
fundamental um diálogo do professor com seu aluno, explicando como será o
desenvolvimento da aula, mesmo que para isso seja necessário parar o conteúdo ministrado
para atender as necessidades das crianças no momento, pois, às vezes, aquela necessidade
poderá revelar fatos importantes ao bom profissional capaz de ver e interpretar desenhos ou
rabiscos produzidos por eles. ―A criança deve ter a todo o momento possibilidade de realizar
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experiências com tantos materiais diferentes quanto isto for possível. Os materiais diversos,
de consistência e contextura diferentes, enriquecem a sensibilidade tátil infantil‖
(LOWENFELD & BRITTAIN, 1977, p. 102).
Em uma conversa informal, a supervisora informou que no próximo ano letivo essa
atividade seria parte do cronograma de atividades extraclasse dos alunos.

Fotografia 08: Desenhando com giz no pátio
Essas mesmas observações se aplicam para a atividade de desenho coletivo numa
folha de papel pardo que aconteceu dentro da própria sala. A professora dividiu a turma em
grupos de quatro crianças, entregou o uma folha grande de papel pardo, canetinha e giz de
cera e avisou: ―Vocês podem fazer um desenho cada um ou podem desenhar juntos”. Apesar
da sua mudança em relação aos desenhos prontos, ela ainda comete algumas falhas, talvez
marcadas pelo tradicionalismo que a acompanha há tantos anos:

1) Vou dar o giz [de cera] também, mas primeiro desenha [com canetinha] pra
depois colorir [com gizão].
2) Professora: O que você desenhou?
Menino: Rabiscado.
Professora: Mas você só fez rabiscado? Tá!
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3) Menina: Eu desenhei minha mãe e eu!
Professora: Mas qual que é você aí?
4) Professora: E você Isabel? Silêncio...
Fala Isabel! Se você só pintou, se você fez você, se você fez a mamãe!
Silêncio...
Você só pintou? Silêncio...
Então depois você fala pra Helena [a irmã gêmea] o que você pintou.

Mesmo alterando seu planejamento e incluindo atividades que favorecem o
desenvolvimento da criança, a professora ainda está enraizada nas práticas que permeavam
seu trabalho anterior, insistindo em estabelecer como os materiais devem ser utilizados e,
principalmente, tentando entender o que a criança desenhou. Machado, quando analisa a
perspectiva de Merleau-Ponty sobre a criança, observa que esse tipo de questionamento deve
ser abandonado pelo educador.

O importante será o adulto criar e propor contextos interessantes e muito
diversificados pra a criança desenvolver seu grafismo, a seu modo, em seu ritmo.
Dizer, narrar o que desenhou em palavras pode surgir, e provavelmente surgirá,
como conduta, ao longo do tempo, por iniciativa da própria criança, e não da
arguição insistente do adulto que deseja reconhecer formas e contornos como
retratos da realidade (2010, p. 89).

Por isso, a crítica de Merleau-Ponty a Luquet quando ele afirma que a narração da
criança deve ser considerada para interpretar seu desenho. Vale novamente afirmar que o
desenho da criança não é representacional e, sim, um ato de sua percepção e afetividade.
Como uma forma de entender a prática da educadora, ela foi questionada a esse
respeito, trazendo a seguinte resposta:

Eu interpreto assim, de duas maneiras, que não desenhou nada ou que é muito
tímida, ainda está com dificuldade expressão que tá falando. Mas eu acredito mais
assim, que na hora, não tinha nada que ela queria pra ela desenhar, como ela viu
todos dizendo que era a mãe, que era isso, que era aquilo, ela pegou e não quis
falar.

Esse pensamento remete às interpretações psicologizantes que Ferreira & Silva
(2001) justificam despontar da interpretação errada dos desenhos das crianças, que buscam
analisar aspectos psicológicos ou de sua personalidade através de seus desenhos, assim como
a citação da professora apontando a timidez da criança. O que ocorre, levando-se em conta as
interpretações de Merleau-Ponty (2006b, 2002) acerca do desenho, é que, quando uma criança
não diz o que desenhou, não significa que ela esteja triste, ou tímida, mas que ela
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simplesmente desenhou por desenhar e isso já se constitui uma forma de expressão de sua
afetividade.
Outra atividade desenvolvida pela professora me chamou a atenção quanto à forma
como foi desenvolvida. Em primeiro lugar, a professora levou os alunos para o pátio
descoberto da escola, colocou um pano no chão e pediu para que todos se deitassem para
observar as nuvens, pois elas iriam se transformar em alguma coisa que, posteriormente, eles
deveriam falar e desenhar o que viram. No entanto, foi difícil encontrar algum aluno que
estivesse concentrado em realmente ver no que a nuvem se transformaria.
Depois disso, foram todos pra sala e fizeram uma roda para contar o que cada um
havia visto (e se de fato viram alguma coisa). No entanto, como não haviam prestado
realmente atenção no que eles haviam visto nas nuvens, começaram a falar coisas do tipo: Vi
uma Barbie e o Ken! Vi uma princesa! E eu vi um príncipe! Ah, eu vi uma Polly! Eu vi minha
mãe, meu pai e eu! Outros começaram a falar sobre coisas que realmente estavam no céu: Eu
vi um monte de passarinho! Eu vi uma pipa! Eu vi a nuvem!

Imagem 03: Os passarinhos que Tamires viu nas nuvens
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Em seguida, a professora pediu para que colocassem as cadeiras em seus devidos
lugares e deu aos alunos canetinha para que desenhassem o que haviam visto nas nuvens. Ao
final da atividade, os desenhos foram colados nas paredes e as crianças questionadas
novamente sobre o que haviam visto. Consequentemente, depois de prontos, os desenhos
ganharam outro significado. Isso demonstra a importância desse tipo de atividade, a
diversificação dos espaços para a realização das atividades, a interação entre professor e aluno
e, principalmente, da instigação do processo imaginativo e criador da criança. A pesquisadora
Gilka Girardello também ressalta a importância desse contato com o meio ambiente:

Uma dimensão da contemplação estética é o contato com a natureza, outro fator
positivo para a imaginação da criança. O fogo, o ar, a água e a terra são os
"hormônios da imaginação", dizia Bachelard. E o estímulo imaginativo não surge só
no contato físico – com o calor do fogo ou com a viscosidade da lama – mas
também no encontro com o incomensurável: a multidão de estrelas no céu, o
tamanho do mar, o poder das tempestades. Esse maravilhamento, esse assombro
diante da infinita multiplicidade da natureza, com a sua profundidade, faz parte da
emoção estética fundamental para a imaginação definida como "o sublime". Por
meio dele, a criança percebe que, além do mundo tangível a nossa volta, nós
estamos "à deriva num oceano de mistério" (Kieran Egan). (2005, p. 4).

Tanto para Vygotsky quanto para a autora citada, esse tipo de atividade onde os
adultos envolvem as crianças no ambiente em que vivem faz toda diferença, ―a qualidade da
vida imaginativa das crianças se beneficia de um ambiente favorável ao seu faz de conta, e
onde os adultos estejam também em contato com a sua própria vida de fantasia, e consigam
apontar o mundo para as crianças, de modo sugestivo e inspirador‖ (GIRARDELLO, 2005, p.
5).
No entanto, deixo aqui meu ponto de vista sobre essa atividade: a proposta da
professora não fica clara. Afinal, era pra olhar as nuvens que estão no céu ou para o céu onde
ficam as nuvens que nem sempre aparecem? Ou olhar o céu e ver tudo que aparece?
Buscando extrair a importância dessa atividade para as crianças foi imprescindível não notar o
esforço que elas faziam para ficar olhando para o céu (ver fotografia 09), devido à claridade
do dia e a falta de concentração que elas dispõem para esse tipo de atividade. Por isso as
respostas das crianças eram incontestáveis... Uma princesa, uma nuvem, passarinhos... Quem
poderia dizer que isso não pode ser visto nas nuvens? As crianças querem, como nós adultos,
entender o mundo e que vivem, por isso destaco a importância do contato com meio, como
ponta Girardello acima, contudo, me escapa a verdadeira intenção da professora ao eleger
uma atividade como essa.
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Fotografia 09: Observando as nuvens
Além dessas atividades, foi possível observar também duas atividades de desenho
―livre‖ direcionadas. A primeira atividade foi realizada após a contação de uma história que,
depois de ouvirem, as crianças poderiam desenhar tanto sobre a história ou sobre qualquer
outra coisa que desejassem.

Imagem 04: Desenho direcionado
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Outra atividade aconteceu da seguinte forma: A professora distribuiu uma folha
dividida em quatro partes aos alunos, com a letra de uma música e, na medida em que ela ia
cantando a música, eles iam desenhando a parte que mais gostaram. Considero esse tipo de
atividade bastante adequada, pois privilegia a autonomia da criança e aguça sua imaginação –
enquanto houve a música, imagina o que está acontecendo nela. A imagem abaixo se refere a
essa atividade.

Imagem 05: Palavra Cantada, de Ana Júlia

Foi o que Vygotsky mencionou quando fala sobre uma segunda forma de imaginação
através da narrativa do outro, quando se torna possível criar mentalmente imagens, cenas,
objetos, personagens tendo por base uma narrativa alheia, através da linguagem. ―Tanto a
narrativa de uma pessoa quanto o efeito dessa narrativa no outro mobilizam e produzem
imagens. Tanto a ficção (contos de fadas, por exemplo) quanto a história (os acontecimentos
vividos e narrados) implicam a atividade criadora da imaginação (VYGOTSKY apud
SMOLKA, 2009, p. 23).
Essa é uma forma diversificada de contar histórias, onde o processo criador da
criança inicia um ―vôo para o mundo paralelo onde, por meio do prazer poético, as crianças
estão, na verdade, "trabalhando", ou seja, cumprindo sua tarefa fundamental de conhecer o
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mundo e de construírem a si mesmas‖ (GIRARDELLO, 2005, p. 5). Contos de fadas, poesias
e músicas são, portanto, uma ponte entre a imaginação e a cultura.
É preciso ressaltar que o desenho também estava presente todos os dias na
―Chamadinha‖ diária, onde as crianças deveriam fazer-se presentes através de desenhos. A
forma como era feita era variada a cada dia: desenhar à frente do nome, desenhar na letra do
nome, etc. O desenho, neste contexto, ganha um sentido diferente daquele proposto por atividades
prontas e, nesse processo de busca e mudança em relação a este aspecto, as duas profissionais
envolvidas na pesquisa enfatizam este tipo de atividade:
O desenho livre é a maneira ‗da criança ter‘ direito de se expressar e um
instrumento pros professores/profissionais de entenderem o processo que a criança
tá passando. (...), se permitirmos que essas mudanças continuem nessa motivação
que estamos passando, só tende a melhorar (Tarciane, Supervisora).
[O desenho] É a expressão mesmo da criança, ela está pondo no papel o que está
sentindo na hora. Como te falei, gosta muito da mãe, queria estar com ela, desenha,
um brinquedo, um coleguinha, um pai, um bichinho de estimação que esteja com
saudade. Você ‗tá deixando‘ livre pra desenhar o que mais gosta que na hora ali, o
que ‗tá‘ no sentimento deles (Elisângela, Professora).

Nessa perspectiva, trabalhar com o desenho infantil em detrimento das atividades
prontas e mimeografadas constitui-se um grande desafio, ainda mais se considerarmos a
cobrança que é lançada sobre as escolas vinda dos pais e das políticas públicas do país. Esses
aspectos serão discutidos em seguida.

3.2.4.

As cobranças e seus reflexos – a avaliação, a legislação, os pais

Inicio esta discussão novamente citando Ana Angélica Albano Moreira (1993), ao
destacar que as crianças do mundo de hoje estão sendo matriculadas na escola cada vez mais
cedo, pois perderam seu quintal e a rua na frente de suas casas onde poderiam, sem nenhuma
preocupação, brincar com os amigos, primos, vizinhos, etc. Essa busca desenfreada dos pais
para que as escolas acolham suas crianças cada vez mais cedo acaba por influenciar na
qualidade do ensino dessas instituições.
A visão ideal de uma escola proposta por Moreira do ponto de vista teórico assume
clara importância ―(...) na ampliação do repertório de experiências afetivas, e na criação de
atividades lúdicas que desafiem o pensamento da criança no sentido de pesquisar e
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desenvolver o meio que a cerca‖ (1993, p. 65). No entanto, essa escola que descrevemos
acima ―(...) existe apenas nos estudos sobre a criança e no desejo dos que realizam estes
estudos‖ (1993, p. 65). É impossível negar que existem exceções, no entanto, a escola de
Educação Infantil que existe hoje corresponde, em grande parte, ao desejo dos pais, permeado
por uma ideologia arraigada em nossa sociedade, expresso na procura por escolas fortes.
―Escola forte entendida como a escola que promove mais rapidamente a alfabetização que é
socialmente compreendida como signo de sucesso‖ (MOREIRA, 1993, p. 66). Ela ainda
salienta que
A procura pela escola ―forte‖, portanto, parece conter um paradoxo. Se
concordarmos (...) que a prioridade dada à leitura, nos primeiros anos, implica uma
redução do desenvolvimento intelectual, a força dessa escola reside no
enfraquecimento do aluno. Revela apenas, que a força da escola está na força do
adulto sobre a criança; expressa somente a relação de poder do adulto sobre a
criança (p. 67).

O que acontece, na prática, como foi observado não só nesta pesquisa, mas na minha
própria atuação enquanto professora de Educação Infantil, é que as escolas atuam
preocupadas com os pais e não com o que é melhor para a criança. Não se trata de excluir a
família do contexto escolar, mas quando a família e a escola mantêm uma relação de parceria,
as condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser
maximizadas. Por isso, ao me reportar ao desenho dirigido como uma forma de expressão da
criança sem a influência dos adultos por meio de atividades mimeografadas, chega-se ao que
foi constatado quanto à utilidade dessas atividades depois de prontas.
Pelo que me parece, as atividades mimeografas são dadas para suprir as necessidades
dos pais em ver os trabalhinhos das crianças como objetos acumulados em pastas ou apostilas
ao final do bimestre. Essa designação, de ―objetos acumulados‖ é trazida por Ferreira & Silva
ao pensar ―(...) nas produções gráficas que não são nem mesmo vistas pelo professor e, de
forma mecânica, são colocadas numa pasta e ali acumuladas para um dia serem mostradas
como produtos de ―trabalho‖ em sala de aula‖ (2011, p. 149). Ou seja, nessa circunstância, o
resultado é que será considerado, ou seja, uma folha preenchida com traços, o nome da
criança e a data em que foram registrados.
As autoras supracitadas ainda lembram sobre casos que, quando o aluno não vai à
escola, essas atividades são desenvolvidas posteriormente, a qualquer hora e em qualquer
lugar, para que a pasta fique completa e mais bonita, com todas as atividades preenchidas.
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Como já expus anteriormente, o que conta para a criança não é o produto, mas sim o processo
pelo qual ela passou para se chegar ao resultado de sua ―obra‖. Assim,

Se o processo do fazer artístico não for considerado, perde-se a oportunidade de
observar e interpretar os sinais, os gestos, as palavras, as singularidades das crianças,
transformando um momento importante – constituído de indícios para serem
articulados em novas aprendizagens – em espaço pedagógico perdido (FERREIRA
& SILVA, 2011, p. 149-150).

Elas descrevem exatamente a prática da educadora na sala de aula observada. Faz-se
a atividade, coloca-se no varal, depois no saco plástico pendurado no varal e, finalmente,
encadernadas para serem entregues aos pais no dia da reunião. E esse processo acontece não
somente com as atividades feitas na sala de aula, mas com as tarefas que vem de casa, muitas
vezes sem fazer.
Podemos então questionar: Se os pais estão sempre em busca de uma escola forte,
porque nem mesmo auxiliam na tarefa de casa de seus filhos? Porque não estão sempre
presentes nas reuniões bimestrais para saber como se desenvolveram? Essa busca desatinada
por escola forte é real ou os pais estão buscando somente um lugar para ―deixar‖ os filhos
enquanto trabalham? Estas seriam questões que só conseguiríamos resposta através de uma
outra pesquisa mas, enquanto pesquisadora, não posso deixar de trazê-las à tona.
Sendo assim, chegamos ao ponto final de toda discussão: a avaliação dos desenhos
das crianças ou seria das crianças através de seus desenhos? E novamente surge aqui outro
ponto a ser pensado: esses são aspectos que deveriam seguir atrelados no cotidiano e não da
forma como descreve Hoffmann (1996, p.16).

Os educadores percebem a ação de educar e a ação de avaliar como dois momentos
distintos e não relacionados. Exercem essas ações, de forma diferenciada. Assim é,
por exemplo, a atitude de muitos professores de pré-escola e de séries iniciais. Seu
cotidiano revela um efetivo acompanhamento do desenvolvimento dos alunos a
partir de um relacionamento afetivo e busca de compreensão de suas dificuldades.
Ao final de um semestre ou bimestre, entretanto enfrentam a tarefa de transformar
suas observações significativas e conscientes em registros anacrônicos, sob a forma
de conceitos classificatórios ou listagens de comportamentos estanques (elaborados
em gabinetes de supervisão e orientação). Esse professor não compreende e com
toda razão, esse segundo momento como educação. Violenta-se e cumpre a
exigência da escola sem perceber que a ação avaliativa se faz presente de forma
efetiva na sua ação educativa. E que o equívoco se encontra nas exigências
burocráticas da escola e do sistema.

Estes equívocos e contradições se estabelecem, na maioria das vezes, na Educação
Infantil e também na realidade observada. É preenchida, a cada bimestre, uma ficha avaliativa
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– Ficha de Acompanhamento, contendo a evolução das habilidades de cada criança, havendo
também a feitura de um relatório individual da mesma. De acordo com a professora
Elisângela, essa ficha de avaliação (Ver anexo B) foi modificada: ―Antes era uma ficha onde a
gente só marcava com um X se a criança atingiu ou não atingiu [certa habilidade], agora a
Tarciane prefere que a gente ‗escreve‘ um texto corrido sobre cada um e entrega pra ela olhar
antes das reuniões‖.
Ora, substituir uma ficha de conceitos e habilidades apontando o desenvolvimento da
criança por um texto específico sobre cada uma delas é um ponto muito positivo para a
instituição, mas a grande finalidade do professor, ao avaliar constantemente, é registrar os
resultados da avaliação não é ―justificar-se‖ diante dos pais, mas sim ter elementos para
melhor ajudar a criança em suas reais necessidades. Além disso, não há necessidade de
colecionar atividades bem feitas para exibir aos pais como prova da competência pedagógica
da instituição (FERREIRA & SILVA, 2011).
O olhar fenomenológico apontando nas teorias de Merleau-Ponty não implica fazer
juízos de valor, e não faz uso de dizeres como conceitos A ou B, melhor ou pior e, muito
menos, fará comparações entre José ou Maria ou apontará metas que sejam atingidas pela
criança ao final do bimestre. O que Machado (2010, p. 104-105) aconselha, quando analisa os
textos de Merleau-Ponty na Sorbonne, ao educador

Situar parâmetros para descrever contextos, situações e corporalidades. Falar sobre
a lentidão de uma criança, falar sobre seu desinteresse eventual por desenhar, falar
sobre as formas de ansiedade que surgem na hora de dizer ―tchau‖ para o adulto que
lhe trouxe, de maneira descritiva densa, abre campos de reflexão sobre quem ela é,
como vive no mundo, como expressa sua relação consigo, com o outro, com a
cultura compartilhada.

O educador também não pode atribuir conceitos aos desenhos das crianças – bom,
muito bom, ótimo, péssimo, precisa melhorar, certo, errado ou, até mesmo, reportar
sentimentos como estou triste, estou feliz, não gostei, pois nessas situações a criança ficaria
desestruturada e sem entender o que ela fez ou que deixou de fazer. ―A imprudência desse
procedimento pedagógico também está no fato de que mesmo o professor que avalia é aquele
que pode desenhar tanto quanto a criança ou de forma até mais inábil do que ela‖
(FERREIRA & SILVA, 2011, p. 147).
O processo de mudança de conceitos está visível na fala da professora, mas seu
tradicionalismo ainda encontra-se explícito quando ela diz que
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Antes eu achava assim ―nossa, esses rabiscados pra levar pra casa‖, eu achava que a
gente tinha que ensinar, desenhar no quadro pra copiarem, hoje percebo que o que
eles fazem e depois falam pra gente, que é importante pra eles, o livre; a dificuldade
de estar copiando da gente que é adulto, eles dizem ―do meu jeitinho, tia‖; o desenho
hoje pra mim, abre muito pra gente poder avaliar a criança mesmo (...).

Já a supervisora parece reconhecer melhor a importância dessas ações:

Nossa intenção é diminuir cada vez mais a atividade pronta. Pra chegar um dia,
quem sabe, que não demos nada pronto, seja tudo construído. Só que sabemos que
alguma direção que estamos acostumadas e temos segurança, não podemos
abandonar de uma hora pra outra, até por ser o que nos sentimos seguros. E sim, tem
cobrança dos pais, mas como dizem, com os pais a gente resolve depois. Na
verdade, com encontros, com os pais, a gente mostra através de fotos e vídeos a
nova rotina, pra ensinar a importância de brincar e de ensinar aqui na escola. Esse
esclarecimento, da intenção pedagógica, das crianças brincando, fazendo desenho
livre, só os pais entendendo é que eles vão diminuir a cobrança. (Tarciane,
Supervisora).

Hoffmann observa que esse processo de mudanças em direção a uma nova
perspectiva avaliativa não é um trabalho fácil:

Não é tarefa simplória. A avaliação, na perspectiva de construção de conhecimento,
parte de duas premissas básicas: confiança na possibilidade dos educandos
construírem suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e interesses.
Entretanto, mais uma vez, esbarramos em nossa estória de vida, que traz consigo
uma conotação de erro como fracasso e de dúvida como insapiência. Posturas
pedagógicas tradicionais de transmissão e informação de conteúdos inquestionáveis.
Uma nova perspectiva de avaliação exige do educador uma concepção de criança, de
jovem e adulto, como sujeitos do seu próprio desenvolvimento, inseridos no
contexto de sua realidade social e política (1966, p. 20).

Contudo, não se pode atribuir responsabilidade à professora ou à própria instituição,
ou até mesmo aos pais. Não se trata aqui, de uma espécie de caça aos ―culpados‖ e nem de
relação de causa e efeito, pois, como observam Ferreira & Silva, ―(...) o conflito, no entanto,
emerge do próprio sistema educacional brasileiro, que ainda não está constituído para oferecer
melhoria na formação inicial dos professores‖ (2011, p. 150), ou articular uma legislação que
atenda às reais necessidades da criança.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, estabelece, na Seção II, referente
à educação infantil, artigo 31 que: ―A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao
ensino fundamental‖. No entanto, alguns itens do novo texto da LDB, sancionado pela
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Presidente Dilma Rousseff, em Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013 reacendem a discussão
sobre as formas de avaliar a Educação Infantil.
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (BRASIL, Lei 12.796, 2013).

O inciso V é o que determina a expedição de documentação que permita atestar os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Esse tipo de avaliação quantitativa
vai de encontro a todo o caminho percorrido neste trabalho anteriormente, buscando
estabelecer regras que se equiparam às modalidades mais avançadas do ensino – Ensino
Médio e Fundamental. Maria Thereza Marcílio, membro do comitê gestor da Rede Nacional
pela Primeira Infância (RNPI) contesta que ―a educação infantil não pode assumir os mesmos
contornos das outras modalidades da educação básica. Por causa das características da faixa
etária que atende e por ter como objetivo o desenvolvimento integral da criança, ela não pode
se organizar a partir de práticas adotadas no ensino fundamental‖ (REVISTA DA
EDUCAÇÃO, p. 2, 2013).
Os RNCEI reconhecem a importância da avaliação como

Um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de
aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas
crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao
professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem
avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função acompanhar, orientar,
regular e redirecionar esse processo como um todo (BRASIL, 1993, p. 54, v. 01)

Portanto, qual o sentido dessa nova legislação? Pode-se inferir que a Educação, como
um todo, está imersa em uma gama de situações, que mesmo avaliando a cronologia da
legislação brasileira, acompanha uma variedade de avanços e retrocessos. Nesse sentido, é
preciso ter em mente que essa legislação ao mesmo tempo em que inova e traz contribuições
para o processo educativo da criança brasileira acompanha o primitivo da história brasileira.
Contudo, meu objetivo aqui não o de discutir esses pormenores e, sim, buscar no desenho
infantil uma nova forma de propiciar o desenvolvimento da criança e entender, de certa
forma, porque isso não acontece.
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Visto isso, podemos novamente afirmar que todo contexto escolar está sujeito a uma
gama de circunstâncias que permeiam a prática da professora, incluindo desde a sua formação
até a legislação à qual está submetida.
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MAIS ALGUMAS REFLEXÕES...
Tudo acaba, mas o que te escrevo continua.
O que é bom, muito bom.
O melhor ainda não foi escrito.
O melhor está nas entrelinhas.
(CLARICE LINSPECTOR)

Compreendendo a criança como sujeito social, que cria, que pensa, que fala, que
sente, que desenha, com características e necessidades próprias, debrucei-me sobre a
necessidade de pesquisar o lugar ocupado pelo desenho nas instituições escolares,
investigando a prática de uma professora de Educação Infantil da rede pública por quatro
horas diárias, optando por ouvir também a supervisão da escola a esse respeito.
O referencial teórico foi constituído a partir de autores que consideram o desenho
como uma forma de percepção, expressão e imaginação da criança, encontrando, na filosofia
merleaupontyana e na psicologia de Vygotsky, pontos significativos que efetivamente podem
contribuir para o pensamento acerca do desenho como possibilidade de expressão da criança.
Antes disso, busquei na história da infância e da educação infantil, um pouco dessa
reflexão a respeito da criança como ser que ocupa lugar na sociedade, estabelecendo uma
ligação da mesma com a arte, no intuito de verificar as contribuições dessa atividade para a
sua formação e desenvolvimento, colocando em evidência o desenho infantil.
Os achados dessa pesquisa mostram que o desenho não é uma cópia da realidade ou
mera reprodução mecânica do original, mas sim, uma forma de percepção do mundo, o
mundo como a criança vê, um modo de expressão de sua imaginação ou afetividade. A
percepção e a sensibilidade são as janelas para o mundo que possibilitam a reversibilidade
entre o que está dentro e o que está fora. Portanto, nessa perspectiva, o papel dos educadores
não consiste em fornecer às crianças lápis de cor e papel, deixando que elas se expressem
aleatoriamente e, sim, contribuir com atividades que possibilitem e estimulem o seu processo
criador.
Através desse estudo, pude verificar como o papel do educador influencia a forma
como a criança se expressa e qual a importância deste para a Educação Infantil. Contudo,
pude observar que não somente a formação e a experiência do professor são fatores que
influenciam este processo, mas a legislação e até mesmo os próprios pais dos alunos exercem
influências.
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As discussões apresentadas demonstram o quanto o lúdico é a principal atividade na
infância, e o desenho faz parte dele, sendo uma das principais formas pela qual a criança
desenvolve sua imaginação e percepção. Pode-se inferir que essa atividade funciona também
como uma mola propulsora do seu processo de desenvolvimento, assim como uma atividade
constituinte de sua formação histórica e cultural, possibilitando um importante intercâmbio
social para elas, que anseiam conhecer o mundo e o fazem a partir das interações com as
diferentes experiências de infância vividas pelo grupo de crianças com as quais convivem e
também nas interações com os adultos.
Contudo, as discussões realizadas ao longo deste trabalho apontam o quanto esse
tema ainda precisa ser debatido no atual cenário educacional. Considero que o desenho não
deva estar associado somente a lápis e papel e a uma aprendizagem pedagógica conferida pela
escola. Ele deve ser um espaço de diversão e fantasia, um espaço de inventividade.
O intuito pedagógico de controlar o desenho priva-o de muitas possibilidades. Por
isso, torna-se necessária a intervenção do educador no contexto em que a criança possa
desenhar. Os materiais, a atitude do professor, o tempo e o espaço destinados ao desenho são
partes integrantes desse processo. Além disso, atividades mimeografadas, com desenhos
prontos e estereotipados baseados em datas comemorativas, que pouco interessam à criança,
não favorecem essa inventividade a qual me refiro. O espaço da Educação Infantil deve
propiciar às crianças o desenvolvimento das atividades lúdicas como a brincadeira, o jogo e o
desenho, cabendo ao educador mediar e compreender a cultura lúdica dos pequenos.
As categorias de análise trabalhadas nessa pesquisa nos mostram que isso não é
tarefa fácil, levando-se em conta o sistema político e as orientações legais aos quais a
educação está submetida. Isso sem mencionar a formação profissional inadequada para essa
etapa da educação. No entanto, isso seria tema para uma outra investigação. O que se torna
primordial aqui, é considerar que esse processo tem que ser reconhecido como necessário e
acontecer de forma gradativa, conferindo ao desenho uma possibilidade de expressão da
criança e não uma forma de demostrar aos pais que as crianças estão fazendo alguma
atividade na escola.
Neste sentido, quando se analisa mais profundamente a prática diária da professora,
foi possível encontrar pontos que não condizem com uma realidade desejável. No entanto, não
se pode deixar de considerar o lado positivo e condizente com a realidade da escola e até
mesmo das crianças. Quando analisamos a forma como o desenho infantil é trabalhado pela
escola, foi notável a mudança que a instituição está atravessando, buscando não somente no
122

desenho direcionado, mas em atividades lúdicas como os jogos e as brincadeiras, uma forma
de privilegiar a liberdade, autonomia e, principalmente, a necessidade da criança em participar
desse tipo de atividade.
Além disso, cabe mencionar que essa análise desconsidera muitos aspectos que, em
um estudo mais amplo, seriam relevantes e, talvez, englobe ainda, um possível
desconhecimento dos apontamentos que por mim não foram analisados. Portanto, é preciso
deixar claro que todas as observações trazidas a esta pesquisa apresentam várias notas que não
se tratam de críticas ou elogios à escola, à professora e, nem mesmo, aos estudiosos dessa
área, mas sim, de um olhar que busca apenas a compreensão da realidade em que vivemos.
É exatamente o que quero dizer quando menciono Clarice Lispector na epígrafe
destas considerações finais: “Tudo acaba mas o que te escrevo continua. O que é bom, muito
bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas”. Assim sendo, acredito
que encerro esta pesquisa ciente de não haver esgotado o campo de análise abordado, e
acreditando que há possibilidades de mudança para a Educação Infantil, ao entender que,
como aponta Almeida,

As concepções e práticas dos professores trazem a marca de suas experiências,
ideias e valores, resultam da apropriação que fazem de práticas e saberes históricoculturais. (...) A adoção de um modelo de ensino – seja ela consciente ou não –
decorre das diferentes concepções sobre arte, educação, desenvolvimento humano
etc. construídas ao longo da vida: os modelos de ensino reproduzem a visão de
mundo dos professores que os adotam (2001, p. 32-33).

Por isso, para além do desenho e para além da prática investigada, foi possível lançar
um olhar para mim mesma como professora de Educação Infantil e encontrar pontos que se
esbarram em minhas propostas de trabalho e buscar, de certa forma, um caminho para seguir
daqui por diante. Posso ainda afirmar que o reconhecimento dos meus limites faz com que
seja possível lidar melhor com os limites dos outros, reconhecendo também minhas
potencialidades, poderei ainda, compartilhar aptidões.
Diante dessas constatações, corroboro o pensamento de Pereira ao afirmar que

Transformações mais profundas na prática pedagógica implicam uma mudança de
atitude dos educadores, implicam uma nova postura diante da vida, não apenas uma
mudança cognitiva com a aquisição de novos conhecimentos, mas também uma
mudança emocional, corporal e espiritual, uma aprendizagem da integração das
várias dimensões do ser humano (2008, p. 144).
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Assim, acredito que a valorização da criança não só na vida escolar, mas no
cotidiano de cada um de nós, privilegie aspectos da integração humana e proporcione um
maior reconhecimento de nós mesmos enquanto homens que já foram criança um dia. E ainda
que as políticas públicas sejam reformuladas, ainda que as instituições reformulem seus
sistemas de ensino, não existem ingredientes suficientes para completar a receita de sucesso
pleno, assim como não existe uma receita pronta para toda e qualquer situação de ensino e
aprendizagem, mas esta pesquisa nos dá elementos que podem contribuir para a criação de
novas fórmulas e estratégias que privilegiem a aprendizagem da criança.
Ao fim dessa jornada, arremato essas considerações retomando o início do caminho,
onde minhas dúvidas surgiram e, talvez, ainda reste um longo percurso para que todas elas
sejam respondidas, mas muitos dos meus questionamentos foram elucidados e as inquietações
minimizadas no decorrer do percurso, na travessia deste estudo. Cabe, aqui, fazer um ligeiro
retorno às ―curiosidades‖ lançadas no início deste trabalho, mas, para isso, preciso retirar
deste processo Marina – pesquisadora, deixando somente Marina – professora. No entanto,
como fazê-lo? Como falar sobre mim mesma?
Primeiramente, posso, com certeza, afirmar que meu trabalho não é permeado apenas
pela ação, pela fazeção de coisas ou pelo automatismo que define a professora Elisângela.
Rotina não é sinônimo de mesmice e, de forma desafiadora, tento trazer arte ao cotidiano dos
meus alunos a cada dia de uma forma diferente. No entanto, impossível não me ver na
professora Elisângela, rodeada por uma sala de aula repleta de painéis, varais, alfabetos e
sequências numéricas aos quais me coloquei tão adversamente. Todavia, isso não é uma
escolha. Trabalhamos em instituições onde existem hierarquias a serem seguidas e, nem tudo
depende de nós. Supervisão, direção e o próprio sistema educacional estabelecem regras que
não podem deixar de ser cumpridas.
A falta de conhecimento e despreparo da professora Elisângela, acredito, não é só
culpa dela. Considero que grande parte das intuições englobe uma boa porcentagem de
professoras Elisângelas... Marcadas pela rotina pré-estabelecida, pela falta de preparo ou
formação continuada dos profissionais que dirigem essas instituições e cercadas de pais
conservadores exigindo pasta de trabalhos mimeografados ao final do bimestre. Afirmo com
convicção que foram as Elisângelas da escola onde já atuei e trabalho atualmente que
impulsionaram esta pesquisa.
O que gostaria de deixar claro, é que minha falta de conformidade com todo esse
conservadorismo é que me move adiante. A vontade de mudar, de transformar, de fazer com
124

que as crianças tenham uma educação condizente com sua idade é que me inquieta e me faz
querer questionar. Minha função, aqui, não é de criticar a professora Elisângela e, sim, refletir
sobre sua prática e atravessar os desafios que permeiam a Educação Infantil.
No entanto, posso afirmar que o itinerário teórico-metodológico revelou-me, de
forma contundente, a complexidade da educação escolar e as variáveis que determinam a
atuação pedagógica, principalmente, quando se trabalha com crianças pequenas. Foi, nesse
contexto, que vicejaram os desafios de ensinar diante da heterogeneidade dos educandos e de
outras complexas e delicadas questões impactantes que interferem no processo de
aprendizagem.
Acrescentaria, ainda, a forma como essa pesquisa se refletiu em mim e em minha
vida, me proporcionando um enorme crescimento como ser humano, como mãe e como
educadora. Ao olhar para trás e perceber como foi difícil chegar até aqui, posso afirmar que,
definitivamente, valeu a pena, e refirmar que estou longe de encontrar o tão esperado ―Felizes
para sempre...‖. Isso quer dizer que grande parte da história que comecei já está acontecendo,
portanto, CONTINUA NOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS...
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ANEXO A – CRONOGRAMA EXTRACLASSE

ESCOLA MUNICIPAL PINGO
DE GENTE
ATIVIDADES EXTRACLASSE
PROFESSOR
AS

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

KEILA

MUSICALIZ
A-ÇÃO
COLETIVA

BRINCADEI
RA
DIRIGIDA

HISTÓRIA

DVD

PINTURA NO
AZULEJO

ELISÂNGEL
A

MUSICALIZ
A-ÇÃO
COLETIVA

DVD

PINTURA NO
AZULEJO

HISTÓRIA

BRINCADEI
RA
DIRIGIDA

MARGARID
A

MUSICALIZ
A-ÇÃO
COLETIVA

HISTÓRIA

BRINCADEI
RA
DIRIGIDA

PINTURA NO
AZULEJO

DVD

MARISE

MUSICALIZ
A-ÇÃO
COLETIVA

PINTURA NO
AZULEJO

HISTÓRIA

BRINCADEI
RA
DIRIGIDA

DVD
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ANEXO B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL I
luno___________________________________________________________________________
Professor:_______________________________________________________________________
Objetivos a serem alcançados (por semestre)

Linguagem Oral e Escrita

Reconhece o próprio nome
Escreve o próprio nome
Transcreve palavras do quadro
Conhece o alfabeto (as letras avaliadas estão registradas em cada semestre)
Escreve as letras do alfabeto (trabalhadas em cada semestre)
Reconta histórias
Expressa-se oralmente com clareza e coerência
Compreende e transmite ordens e recados
Matemática
Reconhece cores
Identifica formas (quadrado, círculo, triângulo, retângulo)
Reconhece os numerais (0 a 5)
Relaciona números às suas quantidades (0 a 5)
Escreve os numerais (0 a 5)
Identifica conceitos matemáticos estudados (ficha em anexo)
Natureza e Sociedade
Reconhece o espaço em que está inserido: Escola
Reconhece as partes do corpo humano
Reconhece a importância de preservar o Meio Ambiente
Movimento
Realiza atividades da área motora ampla
Realiza atividades da área motora fina
Música
Participa de atividades que envolvem música
Artes Visuais
Produz trabalhos de artes (pintura, desenho, colagem)
Formação Social e Pessoal
Participa de atividades em grupo
Cumpre regras combinadas
Relaciona-se bem na escola
Concentra-se nas atividades que desenvolve
Organiza seus materiais

1°

2°

-

-

-

LEGENDA
A - Atingiu
NA - Não Atingiu
AP - Atingiu Parcialmente
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AVALIAÇÃO DA ESCRITA
1° Semestre

2° Semestre

Nível de Escrita
Legenda dos Níveis de Escrita:
G Garatuja: A escrita é representada através de desenho, traços e rabiscos.
PS Pré-Silábico: São usadas letras aleatórias.
SI Silábico I (sem correspondência som/sílaba): A escrita é representada com uma letra para cada sílaba,
sem correspondência da letra escrita com o som da sílaba.
SII Silábico II (com correspondência som/sílaba): A escrita é representada com uma letra para cada sílaba,
com correspondência da letra escrita com o som da sílaba.
SA Silábico-Alfabético: A criança já escreve uma ou mais letras de cada sílaba.
A Alfabético: A escrita da palavra é completa, podendo acontecer erros ortográficos.

CONCEITOS MATEMÁTICOS
1° semestre:
Cheio/vazio
Alto/baixo
Primeiro/último
À frente/atrás
Maior/menor
Muito/pouco
Grande/pequeno
Dentro/fora
Em cima/embaixo
2° semestre:
Pesado/leve
Curto/comprido
Perto/longe
Grosso/fino
Antes/depois
Mais/menos
Dia/noite
Ontem/hoje/amanhã
Inteiro/metade
Esquerda/direita
Frio/quente
Bimestre

Assinatura do Professor

Assinatura do responsável

1°
2°
3°
4°
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS

PROFESSORA ELISÂNGELA
1. Em que curso você se graduou?
2. Onde?
3. Quando?
4. Há quanto tempo leciona?
5. Você atua em mais alguma instituição?
6. Como você planeja suas aulas? Quais elementos você considera importantes?
7. Você poderia descrever, em rápidas palavras, sua metodologia de trabalho? Ao longo
dos anos, houve alguma mudança ou você mantem a mesma linha de trabalho?
8. Você identifica sua metodologia de trabalho com algum teórico?
9. Que tipo de atividades você desenvolve em sala?
10. Quais são os objetivos que você pretende alcançar?
11. O que você acha sobre o ensino das artes visuais na escola, especialmente em relação
ao desenho?
12. Que importância você dá às atividades mimeografadas?
13. Pra você, há algo que poderia mudar?
14. Quais são os recursos didáticos utilizados nas suas aulas?
15. Quais são as formas de avaliação utilizadas?
16. Para você, o que significa desenho livre?
17. Quais as suas expectativas em relação a esta proposta?
18. Porque, ao final de cada atividade você pergunta o que a criança desenhou?
19. Você analisa os desenhos posteriormente?
20. Você conhece os novos RNCEI? Você os leva em consideração ao planejar suas
aulas?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS

SUPERVISORA TARCIANE
1. Em que curso você se graduou?
2. Onde?
3. Quando?
4. Você já trabalhou como professora de educação infantil?
5. Há quanto tempo trabalha de supervisora?
6. Você atua em mais alguma instituição?
7. Como você planeja as aulas? Quais elementos você considera importantes?
8. Você poderia descrever, em rápidas palavras, sua metodologia de trabalho? Ao longo
dos anos, houve alguma mudança ou você mantem a mesma linha de trabalho?
9. Você identifica sua metodologia de trabalho com algum teórico?
10. Que tipo de atividades você considera importante na sala de aula?
11. Quais são os objetivos que você pretende alcançar?
12. O que você acha sobre o ensino das artes visuais na escola, especialmente em relação
ao desenho?
13. Que importância você dá às atividades mimeografadas?
14. Você conhece os novos RCED? Você os leva em consideração ao planejar suas aulas?
15. Pra você, há algo que poderia mudar?
16. Quais são os recursos didáticos utilizados na escola?
17. Quais são as formas de avaliação utilizadas?
18. Para você, o que significa desenho livre?
19. Quais as suas expectativas em relação a esta proposta?
20. Existe algum projeto já realizado, ou em andamento em relação ao desenho infantil?
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS

Eu,

________________________________________,

responsável

pela

criança

_____________________________________, AUTORIZO que fotos do meu filho (a) sejam
feitas e utilizadas pela pesquisadora Marina Neves Silva Barbosa e/ou por sua orientadora
Professora Drª. Lucia Helena Pena Pereira do Programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade Federal de São João del-Rei, para fins de pesquisa científica e divulgação de
trabalhos acadêmicos.

São João del-Rei, Maio de 2013

__________________________________
Assinatura do responsável
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