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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema “O Desenho como Desconstrução de 

Estereótipos”. Apresenta como campo problemático os caminhos possíveis para 

uma disussão: Que elementos são importantes para construir uma prática de 

ensino do desenho nos dias atuais, que desenvolva a criação e desconstrua 

estereótipos? O objetivo geral do trabalho é Desenvolver uma abordagem para o 

ensino do desenho no contexto atual construindo o pensamento estético, que 

desconstrua o esteriótipo e permita o desenvolvimento de práticas artísticas no 

contexto da educação básica. No capitulo dois que leva como tema “O Desenho” 

trabalha-se com autores como Gombrich (1999) e Janson e Janson (2009), onde 

apresenta-se uma discussão inicial sobre a origem do desenho e como ele 

acompanhou e contribuiu para a evolução do homem, no mesmo capítulo com 

base em Lowenfeld – Brittain (1977) aborda-se também o desenvolvimento do 

desenho infantil e suas fases. No capítulo três “O Ensino do Desenho” trabalha-se 

com autores como Fusari e Ferraz (1993), Derdyk (1994), Ana Mae Barbosa 

(1996), (1998), (2001), (2002) e (2010), Anamélia Bueno Buoro (1996 – 2002), 

neste capítulo aborda-se como o ensino do desenho vem sendo realizado no 

Brasil desde o século XIX como é o ensino do desenho para as crianças nos dias 

atuais, e as possibilidades de se ensinar desenho livre de esterótipos. No capitulo 

quatro “Traçando uma Prática Reflexíva da Desconstrução de Estereótipos”, 

trabalha-se com autores como Ludke & André (1986), Queiroz (1992), apresenta-

se a caracterização da pesquisa, os sujeitos, o universo da pesquisa e a 

descrição do material empírico. E no capítulo cinco “Uma Possível Prática Contra 

Estereótipos”, aborda-se a análise dos dados, apresentando as práticas 

executadas pelos alunos, concluindo que apesar de vários estudos sobre a 

presença de esterótipos no desenho infantil, o caminho para exterminá-los ainda 

é longo. 

 

Palavras-Chaves: Desenho Infantil, Ensino do Desenho e Estereótipos 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research has as its theme "The Design and Deconstruction of 

Stereotypes." Presents as problematic field possible paths for a disussão: What 

elements are important to build a practice of teaching of design today, to develop 

the creation and deconstructs stereotypes? The overall objective is to develop an 

approach to the design ensinho in the current context building's aesthetic thought, 

which deconstructs the stereotype and allow the development of artistic practices 

in the context of basic education. In chapter two that takes as its theme "The 

Drawing" works with authors such as Gombrich (1999) and Janson and Janson 

(2009), which presents an initial discussion of the origin of the design and how it 

accompanied and contributed to the evolution man, in the same chapter based on 

Lowenfel - Brittain (1977) also discuss the development of children's drawing and 

its phases. In chapter three, "The Teaching of Drawing" works with authors like 

Fusari and Ferraz (1993), Derdyk (1994), Ana Mae Barbosa (1996), (1998), 

(2001), (2002) and (2010), Anamélia Buoro Bueno (1996 - 2002), in this chapter 

we discuss how the teaching of design being done in Brazil since the nineteenth 

century as in the teaching of design for kids these days, and chances to teach free 

design stereotypes. In chapter four, "Charting a reflexive practice Deconstruction 

of Stereotypes", working with authors such as Ludke & André (1986), Queiroz 

(1992), presents the characterization of the research subjects, the research 

universe and description the empirical material. And in chapter five, "A Possible 

Practice Against Stereotypes" addresses the analysis of the data, presenting the 

practices performed by the students, concluding that although several studies on 

the presence of stereotypes in children's drawing, the way to exterminate them is 

still long. 

 

Key Words: Children's Drawing, Drawing School and Stereotypes 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema de estudo “O desenho como desconstrução 

de estereótipos.” A pretensão desta pesquisa é buscar uma forma de ensino do 

desenho livre de estereótipos, até porque o desenho aparece na vida das 

pessoas muito antes da escola. Acredito que não exista professor de arte ou até 

mesmo de outra disciplina que nunca tenha ouvido da boca de seus alunos a 

frase “não sei desenhar”. Sinto angústia quando vejo que os alunos se sentem 

frustrados com seus desenhos e por isso se julgam incapazes de desenhar. 

 Durante quarenta anos a autora Ana Mae Barbosa vem pesquisando 

juntamente com outros autores, as ifluências de estereótipos no desenho da 

criança, e como ele atinge a criatividade do ser humano. Mas, afinal, por que isso 

ocorre? Embora, todo esse tempo de estudo sobre esse “mal” e, a existência de 

muitos discursos convincentes, poucas vezes quando colacado em prática na sala 

de aula, os alunos e até mesmo os professores, conseguem resistir, ao sedutor e 

“bonitinho” desenho estereotipado, ou seja muitas vezes, a complexidade dessa 

questão, é maior que a vontade de mudar toda uma mentalidade já construída. 

Quando comecei a lecionar, chegando a sala de aula, me deparei com 

esse obstáculo, na maioria das vezes quando se propunha um determinado 

desenho aos alunos, eles já tinham a resposta na ponta da língua, “não sei 

desenhar”, o que foi me deixando aflita, pois como ouvir que, alunos não sabem 

desenhar sabendo que o desenho comprovadamente é uma das primeiras 

linguagens que se aprende? Além do que, quando as crianças me mostravam 

seus desenhos havia uma predominância de desenhos parecidos, os tais 

desenhos estereotipados. Pensando nisso, a proposta desta pesquisa foca na 

seguinte questão: Que elementos são importantes para construir uma prática de 

ensino do desenho nos dias atuais, que desenvolva a criação e desconstrua 

estereótipos? 

Esta pesquisa parte da indignição, referente ao mal que o desenho 

estereotipado causa na criatividade de crianças e adultos. Por exemplo se 

pedirmos à um aduto que tenha tido contato com a arte somente no período 

escolar, que ele desenhe uma casa, raramete saírá um desenho diferente 

daquele da casinha com uma porta, janelas e uma chaminé, sem nenhuma 

perspectiva, e muito conhecido, aliás quem nunca fez esta famosa casinha? A 
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culpa não é do adulto que desenhou, afinal se ele aprendeu a fazer assim, 

e continua a fazer é porque alguém afirmou que estava certo. Porém podemos 

perceber neste exemplo que esta pessoa não evoluiu com relação ao seu 

desenho, é o mesmo que fazia quando era criança, ou porque não conheceu 

outras formas ou técnicas de desenho, ou por não ser estimulada a fazer 

diferente.  

Esta pesquisa tem fundamental importância, pois se o desenho faz parte 

da evolução do indivíduo enquanto criança e adolescente, porque ele deixa 

muitas vezes de fazer parte da evolução humana quando o indivíduo se torna 

adulto? A pesquisa procura esclarecer com estudos de autores reconhecidos 

como Ana Mae Barbosa, Analice Dutra Pillar, Edith Derdyk, entre outros, porque o 

desenho tomou um caminho “maldoso” que corrompe a criatividade das pessoas, 

e o mais importante, que medidas são necessárias para extinguir, essa “erva 

daninha” conhecida como estereótipo. 

Nesse sentido a presente proposta, tem como objetivo geral desenvolver 

uma abordagem para o ensino do desenho no contexto atual construindo o 

pensamento estético, que desconstrua o estereótipo e permita o desenvolvimento 

de práticas artísticas no contexto da educação básica. O interesse do objetivo é 

apresentar, a importância de discutir e problematizar o ensino do desenho no 

contexto atual derrubando estereótipos. 

Para que se chegar ao objetivo geral, foram desenvolvidos os seguintes 

objetivos específicos: Pesquisar as diferentes abordagens do ensino de desenho 

para crianças no contexto atual; Elaborar metodologias que visem a construção 

do pensamento estético e que denscontrua o estereótipo; Realizar intervenções 

na escola visando a realização de práticas artisticas através do desenho; Refletir 

sobre as possibilidades do ensino do desenho e do desenvolvimento do 

pensamento estético no contexto atual. 

As perguntas que direcionaram esta pesquisa, foram: Qual a importância 

do desenho infantil? Até que ponto o professor pode intervir no desenho da 

criança? Quando o estereótipo começa a se tornar presente no desenho infantil? 

Quais estratégias podem ser usadas para desvincular os estereótipos dos 

desenhos de crianças?  

Na realização da pesquisa, o trabalho foi sendo construído a partir da 

pesquisa qualitativa, pois o que importa nessa pesquisa não são as quantidades, 
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mas sim o estudo de uma realidade e seus significados. Utiliza-se como método, 

a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica torna-se a base para 

o desenvolvimento e construção da pesquisa, e a de campo foi realizada com 

uma turma do primeiro ano do ensino fundamental do município de Calmon – SC, 

com o objetivo de se aplicar a pesquisa e a fim de mostrar como o desenho puro 

e infantil é mais rico e encantador do que as cópias de estereótipos. 

 No capítulo dois “O Desenho” a pesquisa traz a origem do desenho, com 

objetivo de analisarmos como o desenho veio se tranformando na vida do homem 

e na sua importância para a sociedade durante os séculos, com estudos em 

GOMBRICH (1999) e JANSON (2009). Aborda-se também o estudo do desenho 

infantil e suas fases, baseando-se em estudos de autores reconhecidos como 

VIKTOR LOWENFELD (1977), Edith Derdyk (1994), entre outros. O capítulo 

aborda questões como a evolução do desenho juntamente com a evolução 

humana. 

No capítulo três “O Ensino do Desenho”, aborda-se como o ensino do 

desenho vem sendo realizado no Brasil desde o século XIX como é o ensino do 

desenho para as crianças nos dias atuais, e as possibilidades de se ensinar 

desenho para assim o desenho não cair em somente, reproduzir estereótipos, o 

que afeta a criatividade e a imaginação das crianças. Tendo embasamento nos 

autores, FUSARI e FERRAZ (1993) Edyth Derdyk (1994), Ana Mae Barbosa 

(2001 – 2010), Anamélia Bueno Buoro (1996), entre outros. 

No capítulo quatro “Traçando uma Prática Reflexíva da Desconstrução de 

Estereótipos”, trabalha-se com autores como Ludke & André (1986), Queiroz 

(1992), apresenta-se a caracterização da pesquisa, os sujeitos, o universo da 

pesquisa e a descrição do material empírico. E no capítulo cinco “Uma Possível 

Prática Contra Estereótipos”, aborda-se a análise dos dados, apresentando as 

práticas executadas pelos alunos, concluindo que apesar de vários estudos sobre 

a presença de esterótipos no desenho infantil, o caminho para exterminá-los 

ainda é longo. 
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2. O DESENHO 

 

Neste capítulo a pesquisa procura esclarecer alguns conceitos principais 

como: o que é o desenho, a origem do desenho, o desenho infantil e suas fases, 

com estudos de autores reconhecidos como Ana Mae Barbosa, Analice Dutra 

Pillar, Jean August Piaget, Edith Derdyk, Anamélia Bueno Buoro, entre outros. O 

capítulo faz uma abordagem a cronologia do desenho, ou seja como ele vem 

sendo realizado e visto pela sociedade durante o progresso da humanidade. 

Para MOREIRA, (2002) p. 15, toda criança desenha, mas como pode-se 

definir o desenho?  

Segundo dicionário Aurélio (1999), a palavra desenho vem do latim 

designu, e significa, a “Representação de formas sobre uma superfície por meio 

de linhas, pontos e manchas, com objetivo lúdico, artístico, científico e técnico.” 

 DERDYK, p. 32, (1994), define o desenho como: 

 

A arte e a técnica de representar com o lápis, pincel, pena, etc, um tema 
real ou imaginário, expressando a forma e geralmente abandonando a 
cor: o desenho de um modelo vivo; o desenho abstrato. (O desenho 
tende a representar o tema racionalmente, configurando ou sugerindo 
seus limites, enquanto a cor tende a transmitir valores de ordem 
emotiva). 
 
 

DERDYK, nos diz que o desenho é uma representação racional, que 

quando emprega-se a cor transmite valores e emoções, já MOREIRA, fala do 

desenho não só como um traço no papel, mas como uma forma prática da criança 

organizar o seu espaço. 

MOREIRA, (2002) p. 16,; 

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

Sandra Richter no livro “A educação do olhar no ensino das artes” (1999), 

ressalta o pensamento de Piaget, que o desenho é um jogo de construção em 

que a criança imagina e constrói no papel aquilo que imaginou. 

Então o desenho pode ser definido como traços no papel, onde quem o faz 

quer representar o que está vendo ou pensando. 
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Mas afinal como surgiu o desenho? E como foi sua evolução durante a 

evolução humana? 

 

2.1 O DESENHO NA HISTÓRIA DA ARTE 

 

O desenho vem participando do amadurecimento do homem relacionado a 

mundo desde a pré-história, mas assim como o homem foi mudando devido a 

localidade, ao tempo, a sociedade o desenho ou o modo de desenhar também foi 

mudando. Aqui perceberemos a importância do desenho na construção do mundo 

e como ele é usado para representar o passado, para nos contar a história, 

destes povos e como eles viviam. 

De acordo com JANSON (2001) p. 39, o desenho nos acompanha há muito 

tempo: “As artes das cavernas pertencem ao Paleolítico final (fig. 01) (que 

começou há cerca de 35.000 anos) as mais antigas obras de arte conhecidas.”  

 

Figura 1: Teto da Gruta de Altamira na Espanha 

 
Fonte: PIRES, 2014. 
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Figura 2: Pintura Gruta Lacaux na França 

 
Fonte: Band Uol 

 

Segundo GOMBRICH (p. 40), as imagens pré-históricas são tão antigas 

quanto qualquer outro vestígio da existência da vida humana no planeta. Porém 

quando essas imagens foram encontradas dentro de cavernas na Espanha (fig 01) 

e no sul da França (fig 02), no século XIX, os pesquisadores, no início não 

acreditavam que estas representações animadas de animais pudessem terem sido 

feitas por homens da Era Glacial. Mas aos poucos foram encontradas ferramentas 

de ossos nesta região o que serviram para confirmar que as imagens de cavalos, 

bisões e mamutes foram realmente pintadas por homens que caçavam estes 

animais e os pintavam porque os conheciam. Essas imagens pertencem ao 

período Neolítico superior. 

“O desenho linguagem tão antiga e tão permanente, sempre esteve presente 

desde que o homem inventou o homem”. (DERDYK, 1990 p.10). 

DERDYK, ao abordar este pensamento quis dizer que quando os primeiros 

povos surgiram o desenho já estava presente, que mesmo antes de saber 

escrever o homem já se utilizava dessa linguagem da arte para se comunicar. A 

caverna foi o primeiro ateliê do homem pré-histórico. BUORO reafirma este 

pensamento (1996). 

Uma das primeiras referências da existência humana na Terra aparece 
nas imagens desenhadas nas cavernas, que hoje chamamos de imagens 
artísticas. Neste sentido, pode-se dizer que a arte está presente no mundo 
desde que o homem é homem.  
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Segundo as palavras de BUORO, podemos dizer que durante a 

transformação do homem o desenho sempre esteve presente, para comunicação 

ou apenas como ilustração do cotidiano, podemos dizer também que, durante a 

progressão do homem como indivíduo ele se obteve de duas principais formas de 

desenho, uma como a representação da realidade ligado a natureza, segundo 

BUORO (1996) isso significa uma “projeção sentimental”, é o pólo ligado a 

sensibilidade artística do homem na relação direta com a natureza. E a outra é 

designada como abstração, uma forma diferente de se manifestar que realiza 

impulsivamente uma repesentação de pensamentos e sentimentos como afirma 

BUORO, p.21 (1996): 

 
É um tipo de disposição para a forma que inibe a empatia, submetendo os 
fenômenos exteriores a um processo abstrato. Ele se apresenta como um 
maneira de dominar a realidade caótica e hostil,tentando encontrar um 
ponto de repouso na efervescência dos fenômenos. São, portanto, 
vontades interiores que se manifestam como vontade de forma, gerando a 
produção da Arte. 

 

Para JANSON (2009, p.17), A arte do Paleolítico, nos mostra a realização 

de um modo de vida incapaz de sobreviver em meio as condições especiais que 

deram pelos deslizamentos de gelo da Era Glacial. O Período Paleoítico teve fim 

quando os homens fizeram suas primeiras tentativas de domesticar animais e 

cultivar cerais. Então surge o Período neolítico ou Idade da Pedra Polida. 

 

Figura 3: Pintura do Período Paleolítico 

 
Fonte: Repro-arte, 2014. 



19 
 

 

 

Figura 4: Caçada no período Paleolítico 

  
Fonte: Repro-arte, 2014. 

 

Neste período da História houve um grande acontecimento muito 

significativo, que foi o início da agricultura e da domesticação de animais. Isso 

deu início a substituição da vida nômade para uma vida mais estabilizada. 

Contudo o desenho também se modificou, a imagem acima (fig 03), foi 

encontrada em Tassili, região do Saara (cerca de 4500 a. C.) e podemos observar 

que as figuras retratadas (fig. 04) já expressam uma certa necessidade de 

movimento, há poucos traços e poucas cores, mas os braços e mãos realizam 

alguma ação. 

 

 

Segundo GOMBRICH (p. 55), alguma manifestação de arte existe em 

todas as regiões do mundo.  
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O povo egípcio subsequente na ordem cronológica, segundo JANSON 

(2009), deixa para trás a arte primitiva, por ter uma regularidade racional no 

desenho. Para GOMBRICH (p.58), as pinturas e os modelos encontrados em 

túmulos egípcios estavam associados a ideia de fornecer servos para a alma num 

outro mundo. (Fig. 05)  

 

Figura 5: Arte Egípcia 

  

Fonte: Grupo de Estudos, 2014. 

 

 

Figura 6: Pintura Egípcia - o deus 

 
Fonte: OXMON, 2014. 

 

 Segundo GOMBRICH (p. 65), o estilo egípcio de pintar incorporou uma 

série de leis rigorosas, as quais todo artista tinha de aprender desde muito jovem. 

Os homens deveriam ser pintados com a pele mais escura que as mulheres; a 
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aparência de cada deus egípcio era precisamente representada: Hórus, o deus-

céu, tinha que ser representado como um falcão ou com uma cabeça de falcão; 

Anúbis, o deus dos ritos funerais como um chacal ou cabeça de chacal (fig. 06). 

Representa o deus com rosto de chacal Anúbis supervisionando a passagem do 

coração de um morto, enquanto à direita o deus mensageiro Toth, com cabeça de 

íbis anota o resultado, c. 1285 a. C.    

JANSON diz que o artista egípcio esforça-se para mostrar com clareza, sua 

representação, apesar de constatarmos que os desenhos egípcios possuem uma 

característica única em que ombros e olhos eram vistos de frente e cabeça e 

pernas de perfil. (fig. 07).  

 

 

 

Figura 7: Pastores -  Arte Egípcia 

 
Fonte: Bepeli, 2014. 

 

 GOMBRICH (1999 p. 55) nos diz que, não há uma tradição que ligue os 

acontecimentos da arte do passado aos nossos dias, porém existe uma tradição 

direta, transmitida de mestre a discípulo, e de discípulo a admirador, que traz a 

arte para o nosso tempo, pois sabemos que os mestres gregos foram à escola 

com os egípcios, e todos nós somos discípulos dos gregos.  

Segundo JANSON (2009 p. 46), é conveniente lembrar que ao retomarmos 

a arte de nossos antepassados, a ligação que temos com os gregos é tanto uma 

vantagem quanto uma desvantagem, pois quando analisamos as obras gregas 

originais, devemos ter o cuidado de não permitir que as inúmeras cópias feitas por 

eles intervenham no nosso caminho. 
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A arte grega surge de uma cópia da arte realizada pelo povo de Creta, que 

para GOMBRICH (p.75), não possível dizer exatamente como era essse povo, o 

que se pode confirmar é que a ilha de Creta abrigava, marinheiros e piratas que 

acumulavam riqueza em suas viagens, e que na ilha estes personagens se 

tornavam extremamente ricos e poderosos e que enviavam embaixadas ao Egito. 

JANSON (p.46), fala que a fase de formação da civilização grega abrange 

cerca de quatrocentos anos, de 1100 a 700 a.C. e para GOMBRICH (p.75), a arte 

grega nos pimeiros séculos era bastante rude, e primitiva. As obras pareciam até 

superar os egipcios em rigidez. As cerâmicas eram decoradas com adrões 

geométricos simples. Como exemplo temos, fig. 08 que representa a lamentação 

por um morto. Este jaz em seu esquife, enquanto as carpideiras à direita e á 

esquerda leva as mãos à cabeça no pranto ritual que é um costume de quase 

todas as sociedades primitivas.    

De acordo com JANSON (2009), os gregos deram um grande salto na arte 

do desenho ao decorar cerâmicas: 

Inicialmente, a cerâmica só havia sido decorada com desenhos abstratos 
– triângulos, formas em xadrez, círculos concêntricos – mas, por volta de 
800 a. C., figuras humanas e de animais começaram a aparecer no 
interior de uma concepção geométrica, e nos exemplos mais 
amadurecidos essas figuras já constituíam cenas de maior elaboração. 

 

Figura 8: Cerâmica Grega 

 
Fonte: Vasos Gregos, 2014.  
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Para formarmos uma ideia mais concreta dos desenhos gregos antigos, 

precisamos observar as decorações em cerâmica. Estes recipientes desenhados 

e pintados conhecidos popularmente como vasos, tinham ao invés de comportar 

flores, conter vinhos e azeites. GOMBRICH (p.78), nos diz que nos primeiros 

vasos pintados no século VI a.C. ainda encontramos vestígios da arte egípcia (fig. 

08). As figuras ainda são rigorosamente mostradas de perfil, e seus olhos ainda 

parecem serem vistos de frente, mas os corpos já não trazem o método egípcio. 

Os artistas já imaginavam qual seria a realidade apresentada na pintura. Eles 

começaram a peceber que o que eles pensavam estar no desenho não 

necessariamente precisaria estar. Com isso o artista grego quebrou uma regra 

trazida há milhares de anos, e aprendeu a pintar somente o que os olhos podiam 

ver, o que ocasinou uma grande avalanche na arte antiga.  

 
 

Figura 9: Vaso grego do período clássico 

  
Fonte: Vasos Gregos, 2014.  

 

JANSON (2009), nos diz ainda que por volta de 480 a.C. os artistas gregos 

do período clássico chegaram ao domínio do espaço ilusionista em suas pinturas, 

pois os vasos eram cobertos por uma camada de tinta branca e assim o artista 

poderia desenhar nele livremente como desenhar em uma folha de papel. (Fig 

09). 
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Segundo GOMBRICH (1999 p. 111) muitos dos mestres gregos mais 

famosos entre os antigos eram pintores e não escultores, o problema é que nada 

se sabe destas obras a não ser imagens encontradas em livros de arte clássica. 

As pinturas gregas registravam cenas cotidianas, mas todas se perderam, 

podemos formar uma ideia desta pintura nos murais e mosaicos descobertos em 

Pompéia1, onde quase todas as casas possuiam pinturas murais, colunatas e 

galerias ilustradas. Os decoradores de interiores de Pompéia e cidades vizinhas 

desenhavam livremente, tem como base os grandes artistas helênicos. 

 

Figura 10: Donzela colhendo flores século I d. C. 

  
Fonte:Portal Raj, 2014.  

 

Entre muita coisa trivial, descobrimos uma figura suave e bela como a 

figura 10 que representa uma das Horas colhendo uma flor como se executasse 

uma dança.  

A arte helenística permaneceu inalterada enquanto os romanos 

conquistavam o mundo e construiam seu reino em cima das ruínas dos reinos 

helênicos.  

Figura 11: Os três homens na fornalha ardente, século III d. C 

                                                           
1 Pompéia é uma cidade Romana de varaneio haitado por famílias abastadas, foi sepultada sob as cinzas do 
monte Vezúvioquando se deu a erupção em 79 d.C. 
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Fonte: Moraes, 2014 

 

Podemos perceber que pinturas como “Os três homens na fornalha 

ardente” (fig. 11), nos mostram que os artistas romanos estavam bem 

acostumados ao estilo helênico encontrado em Pompéia, GOMBRICH (p,129) 

estes artistas eram capazes de representar figuras humanas com apenas 

algumas pinceladas mais ou menos irregulares. 

Os romanos também desenhavam e pintavam paisagens, sempre com a 

presença da figura humana. Além dos famosos retratos romanos que marcaram 

esse período da história, não só na escultura como também nos desenhos dos 

mosaicos. Os mosaicos romanos a pimeira vista são desenhos que parecem 

rígidos e frios, novamente percebemos traços da arte grega, a maneira como a 

imagem está disposta em vista frontal pode ser associada a desenhos infantis, as 

figuras são bem altas e esguias, com minúsulos pés, pequenos rostos em forma 

de amêndoa, dominados por grandes olhos, e corpos que parecem serem 

capazes apenas de gestos ou movimentos religiosos. Fig. 12. 
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Figura 12: Mosaico Romano 

 
Fonte: Arte Romana, 2014. 

 

GOMBRICH (p. 143) diz que é necessário lembrarmos da arte no Oriente 

Médio, pois durante os séculos VII e VIII a religião mulçumana do oriente era tão 

rigorosa que proibia fazer imagens, mas a arte não se resumia ao oriente, que 

não permitia a representação de seres humanos, então os artistas começaram a 

imaginar ouros padrões e formas, eles criaram as ornamentações, mais 

rendilhadas e sutis, conhecidas como arabescos (fig.13). Seitas posteriores foram 

menos rigorosas ao interpretar a proibição de imagens e começaram a permitir a 

reprodução de figuras desde que não tivessem nenhuma associação a 

religião.Então começaram a fazer parte da arte oriental representações de fábulas 

e romances a partir do séulo XIV. A cena de luar num jardim (fig. 14), inspirada 

num romance persa do séulo XV, é um exemplo desta maravilhosa habilidade.  
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Figura 13: Ornamento Oriental 

 
Fonte: canstockphoto, 2014. 

 

 

Figura 14: Manuscrito persa de um Romance 

  
Fonte: MIGUEL, 2014. 
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Na Idade Média os ideais greco-romanos de harmonia próxima a realidade 

caíram, a arte estava totalmente voltada para a Igreja. A figura 15 mostra 

segundo JANSON (2009, p.110) a página de uma Bíblia encontrada no túmulo de 

Carlos Magno e representa São Mateus escrevendo o evangelho. 

 

Figura 15: São Mateus do Evangelho de Carlos Magno 

  
Fonte:Portal Raj, 2014.  

 

Segundo JANSON (2009, p.148), a pintura Italiana no final do século XIII 

gerou uma extraordinária explosão de energia criadora cujos resultados foram 

muito produtivos. Para nos convencer da revolução da pintura basta olharmos o 

mural Entrada de Cristo em Jerusalem, de Giotto2 (fig. 16) 

 

                                                           
2 Giotto di Bondone é considerado o primeiro gênio do Renascimento italiano. Sua arte modificou a maneira 
de conceber os temas religiosos e superou a pintura bizantina, dando-lhe um caráter tridimensional e 
humanizado. 
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Figura 16: A entrada de Cristo em Jerusalém 

 
Fonte: Quadros e retratos…, 2014. 

 

No Renascimento surge um conhecimento mais aprofundado da anatomia 

humana e os desenhos ganham perspectiva o que os torna mais próximos da 

realidade.JANSON (2009, p.171) diz que no painel pintado pelo Mestre de 

Flémalle (Fig. 17) descobrimos uma nova experiência pictórica, pela primeira vez, 

temos a sensação de olhar de verdade, através da superfície do painel, para um 

mundo espacial que contém todas as características essenciais da realidade 

cotidiana: profundidade ilimitada, estabilidade, continuidade e inteireza. 

Figura 17: Mestre de Flémalle 

 
Fonte: Galaaz, 2014 
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GOMBRCH (1999, p. 240) diz que, a pintura italiana do séulo XV apresenta 

contornos ousados, perspectiva clara e um domínio seguro do desenho do corpo 

humano. Podemos observar (fig. 18) a pintura do artista Jan Van Eyck “O casal 

Arnolfini”. Segundo JANSON (2009, p.177) a pintura representa um jovem casal 

um jovem casal que está trocando juras conjugais, na privacidade de sua câmara 

nupcial, parecem estar sós, mas ao olharmos o reflexo no espelho, descobrimos 

outras duas pessoas e que uma delas deve ser o artista já que é possível ver uma 

inscrição latina acima do espelho (fig. 19), nos diz “Johannes de eyck fuit hi” (Jan 

van Eyck esteve aqui) Jan tem o papel de uma testemunha, ele pretende mostrar 

exatamente o que viu, sendo a pintura uma certidão pictórica. 

 

Figura 18: Casal Arnolfini - Jan Van Eyck 

 
Fonte: GOMBRICH, 1999. 

 

 

 



31 
 

 

Figura 19: Detalhe do Espelho - Casal Arnolfini, Jan van Eyck 

  
Fonte:GOMBRICH, 1999. 

No Renascimento o desenho ganha cidadania, e se de um lado é risco, 
traçado, medição para expressão de um plano a relizar, linguagem de 
uma técnica construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, 
projeto humano no sentido de proposta de espírito. Um espírito que cria 
objetos novos e os introduz na vida real. (DERDYK, 1994 p. 30). 

 

Ou seja, no Renascimento o desenho ganha força com suas sublimes 

representações e devido a sensibilidade dos mestres da época. 

A Alemanha no século XV, desenvolveu um método de impressão de livros 

tipográficos, lembrando que a técnica mais antiga de impressão é xilogravura, 

feita a partir de pranchas de madeira gravadas em relevo, a sua técnica consiste 

em realizar impressão a partir de pedaços de madeira com desenhos em relevo. 

O artista escolhia um bloco de madeira cuja superfície fosse lisa e plana. A 

partir daí, com uma faca, cravava-se em madeira o que deveria aparecer em 

branco no produto final, deixando saliente o que deveria aparecer em preto, num 

conjunto de arestas muito finas. 

Para imprimir no papel a superfície da placa deveria ser coberta com tinta, 

(normalmente feita de óleo e fuligem), antes de comprimida contra o papel. O 

resultado final sai ao contrário da figura original. Na Europa tem-se notícia das 

primeiras imagens gravadas na madeira para serem reproduzidas após o século 

XIV e XV. Antes os ocidentais estavam limitados a escrever e desenhar em 

pergaminhos confeccionados com peles de animais, atividade que era 
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monopolizada pela igreja. Imagens de santos e os textos de orações eram 

impressos para serem distribuídos entre peregrinos e para devoção. “O princípio 

de impressão era bem simples; cobria-se a superfície do bloco com tinta de 

impressão, feito de óleo e fuligem, e apertava-se contra a folha de papel”. 

(GOMBRICH, 1999, p. 282). As xilogravuras e os livros tabulares não tardam a 

aparecer nas feiras populares; as cartas de jogar também eram produzidas desta 

maneira; havia estampas humorísticas e estampas para uso de devoção. A fig. 

20, mostra uma página de um desses primeiros trabalhos de xilogravura, usada 

pela Igreja como “sermão ilustrado”, tinha como finalidade lembrar aos fiéis a hora 

da morte e ensinar a “arte de bem morrer” . 

Figura 20: A arte de bem morrer 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999. 

 

A partir do século XV a tipografia com caracteres móveis passa a substituir 

o manuscrito e os incunábulos. Quando Gutemberg realizou sua grande 

descoberta ao usar tipos móveis reunidos num caixilho, em vez de blocos inteiros, 

que passam a ser obsoletos. Mas logo foram encontrados métodos para combinar 

um texto impresso com a ilustração xilogravada, os livros da segunda metade do 

século XV foram ilustrados com imagens feitas com xilogravura. (GOMBRICH, 

1999, p. 282). 

 O simples traço da xilogravura não agradava os grandes artistas do 
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período, pois eles tinham ambições, e queriam mostrar o domínio em detalhes, 

então surge a calcogravura ou gravura em chapa de cobre, que é um pouco 

diferente da xilogravura, segundo GOMBRICH (1999, p.283) a calcogravura é o 

negativo da xilogravura. Um dos maiores e mais famosos mestres gravadores do 

século XV foi Martin Schongauer. A fig. 21, mostra a gravura da noite de Natal de 

Schongauer. A cena representa com ricos detalhes o nascimento do “menino 

Jesus”. 

 

Figura 21: Noite de Natal 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999. 

 

O século XVI, constitui o período mais famoso da arte Italiana, conhecido 

como O Alto Renascimento. Foi a época de Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Raffael e Ticiano, etc.  

Leonardo foi o primeiro dos grandes mestres do Renascimento. (JANSON, 

2009, p.207). Ele não se contentava com o que lia, por isso para estudar a 

anatomia humana, Leonardo dissecou mais de trinta cadáveres (fig. 22). 
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Figura 22: Estudo de Leonardo da Vinci 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999. 

 

Para GOMBRICH (1999, p.296), as poucas obras que Leonardo completou 

chegarm até nós em péssimo estado de conservação. A Última Ceia de 1495-8 

(fig. 23), foi pintada em uma sala que servia de refeitório aos monges do mosteiro 

de Santa Maria delle Grazie, em Milão, a pintura tinha tanta realidade que os 

monges pareciam estar em uma sala do mosteiro e as figuras da pintura na sala 

ao lado. O ponto de fuga está atrás da cabeça de Cristo, exatamente no centro da 

pintura, ficando assim cheia de significação simbólica. 

Figura 23: A Última Ceia 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999. 
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Em 1499, o duado de Milão caiu sob domínio dos Franceses, e Leonardo 

volta para uma Florença bem diferente da que tinha em sua memória, foi lá que 

Leonardo pintou sua mais famosa obra, Mona Lisa (fig. 24). O chiaroscuro chega 

a um grau de perfeição, que para seus contemporâneos parecia um milagre. 

JANSON, 2009, p. 209. As formas são costruídas através de camadas tão finas 

de velatura que toda a pintura parece exalar uma luz suave. Porém a fama da 

obra concentra-se no sorriso enigmático da personagem retratada, talvez porque 

tratando-se de um retrato a obra não satisfaça as expectativas do observador. 

Figura 24: Mona Lisa 

 
Fonte: GOMBRCH, 1999 

 

Para JANSON (2009, p. 211), Michelangelo exemplifica mais que qualquer 

outro artista, o conceito de genalidade como inspiração divina, um poder sobre-

humano concedido a poucos e raros indivíduos. Michelangelo era essencialmente 

escultor, porém recebeu uma encomenda do Papa, para pintar uma capela no 

Vaticano construída pelo Papa Sisto IV, e por isso era chamada de Sistina (fig. 

25). Sua tarefa era pintar a abóboda da Capela, e durante quatro anos 

Michelangelo se dedicou a cumprir sua tarefa, solitariamente, para executá-la o 

artista necessitava ficar deitado em um andaime, e pintar olhando para cima. A 

riqueza de detalhes que pode ser vista na obra de Michelangelo proporcionou a 

humanidade, uma nova ideia de poder de gênio. 
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Figura 25: Capela Sistina 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999 

 

GOMBRICH (1999, p. 315) diz que quando Rafael chegou a Florença, 

deparou-se com um grande desafio, pois Michelangelo e Leonardo, ambos mais 

velhos, estavam criando padrões artísticos que ninguém jamais sonhara. Rafael 

não desistiu, estava disposto a aprender. As maiores pinturas de Rafael parecem 

serem realizadas com tão pouco esforço, que não conseguimos associar a um 

trabalho árduo. Para muitos ele é conhecido como pintor das doces Madonas. 

Uma pintura como “Madona del Granduca” (fig. 26), de Rafael é verdadeiramente 

clássica no sentido de que serviu a incontáveis gerações como modelo de 

perfeição. O modo como a face da Virgem é modelada e se esbate na sombra, a 

maneira como Rafael nos faz sentir o volume do corpo envolto no manto que flui 

livremente, a forma firme e terna como segura o menino Jesus, tudo isso contribui 

para um efeito impecável, é como se nada pudesse ser mudado é assim e pronto. 
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Figura 26: Madona del Granduca – Rafael 

 
Fonte: GOMBRICH, 1999. 

 

Segundo JANSON (2009, p. 222), Ticiano foi um artista do início do século 

XVI. Para GOMBRICH (1999, p. 332), os contemporâneos de Ticiano devem 

terem ficado surpreendidos pela audácia do artista, pois ele se atreveu a 

subverter as regras consagradas de composição. A pricipal razão é a maneira 

como o artista permitiu que a luz, as cores e o ar uniformizassem a cena. A maior 

fama de Ticiano deve-se a seus retratos, na Fig. 27, percebemos uma certa 

diferença dos retratos anteriores, apesar de não ter características da Mona Lisa 

de Leonardo, “O jovem Inglês” de Ticiano, nos parece tão misteriosamente vivo, 

quanto ela. Sentimos como se o Jovem tivesse fixado os olhos em nós, com tanta 

expressão que fica difícil acreditar que foram pintados com um pouco de terra 

colorida em uma tela grosseira (fig. 28). 
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Figura 27: Jovem Inglês - Ticiano 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999 

 

Figura 28: Detalhe Fig. 27 

 
Fonte: GOMBRCH, 1999 

 

JANSON (2009, p. 224) diz que, foi necessário encontrar um nome para o 

período de sucedeu o Renascimento até 1600 período Barroco. Premeiramente, 

há cerca de cinquenta anos a resposta encontrada era a de um Renascimento 

tardio de artistas, que foi dominado por imitadores dos grandes mestres da 
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geração anterior. Mas a época de 1525 a 1600, foi de muita crise, e por isso deu 

origem a várias tendências, entre estas tendência a mais discutida atualmente é o 

Maneirismo, El Greco foi o maior pintor deste estilo, em sua obra “O Enterro do 

Conde Orgaz”, (fig. 29), o artista representa o enterro como um evento 

contemporâneo, retratando grande parte da nobreza e o clero entre os 

expectadores, o esforço de El Greco é calulado para criar a ilusão de infinito. 

  

Figura 29: O Enterro do Conde Orgaz – El Greco 

 
Fonte: JANSON, 2009. 

 

Segundo JANSON (2009, p.250), Barroco é termo que vem sendo usado 

para designar o período que vai de 1600 a 1750, seu significado irregular, 

contorcido grotesco, está hoje em grande parte esquecido. Ao reunir artistas de 

váios lugares, Roma se tornou o local da origem do Barroco. A Igreja voltou a 

patrocinar arte como forma de transformar Roma na mais bela cidade do mundo 

Cristão. A campanha logo atraiu jovens artistas ambiciosos e foram eles que 

criaram o novo estilo. O mais notável entre eles foi Caravaggio. O novo estilo 

estava bem longe do Alto Renascimento e do Maneirismo, o realismo das obras, 

era tão flexível que ao invés de serem chamadas de realistas passaram a se 

chamar naturalistas. Para GOMBRICH (1999, p. 392), Caravaggio queria pintar a 
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verdade tal como podia vê-la, não lhe agradavam os modelos clássicos, nem 

tinha o menor respeito pela beleza ideal, seu intuito era repensar a arte. Na sua 

obra “Tomé, o incrédulo” (fig. 30), aparecem três apóstolos com os olhos 

pregados em Jesus, um deles enfiando o dedo na ferida do Filho de Deus. Para 

muitas pessoas, a maneira como Caravaggio pintou pareceu desrespeitosa, pois 

estavam acostumadas a ver os Santos Apóstolos envolvidos em belos mantos, e 

não como pessoas pobres comuns, sofridas pelo tempo e com rugas na testa. O 

naturalismo de Caravaggio consistia em copiar fielmente a natureza não se 

importando se era Bela ou Feia. 

  

Figura 30: Tomé, o Incrédulo – Caravaggio 

  
Fonte: GOMBRCH, 1999 

 

O estilo rococó aparece na Europa do século XVIII e, tendo a França como 

seu principal precursor, se espalha em vários países do Velho Mundo e alcança 

algumas regiões das Américas, como o Brasil. Para muitos historiadores da arte, 

o Rococó pode ser visto como um desdobramento do Barroco em que vários 

artistas passam a valorizar o uso de linhas em formato de concha e a função 

decorativa que a arte poderia exercer. 

Em geral, a substituição das cores vibrantes do barroco por tons rosa, 

verde-claro, estabelecem uma primeira diferenciação entre os dois estilos. Além 

disso, a originalidade do rococó é conferida no abandono das linhas retorcidas e 

pela utilização de linhas e formas mais leves e delicadas. Do ponto de vista 

histórico, essa transformação indicava o interesse burguês em alcançar o prazer e 
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a graciosidade nas várias obras que eram encomendadas à classe artística da 

época. Segundo JANSON (2009, p. 285),a maior parte das pinturas francesas 

Rococó, seguem a tendência “Rubenista” incorporada por Antoine Watteau, sua 

obra “O embarque para Citera” (fig. 31), nos mostra que o artista intercala o teatro 

com a vida real, de tal modo que fica impossível estabelecer uma distinção entre 

ambos.  

 

 

Figura 31: O embarque para Citera – Watteau 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
 

GOMBRICH (1999, p. 475) salienta que no final os século XVIII a Era moderna 

começou a tomar seu espaço, quando A Revolução Francesa de 1789 derrubou 

os conceitos ditos verdadeiros durante séculos. Então o homem sentiu-se no 

dever de ter novas ideias e impor mudanças na Arte.O aparecimento do 

Neoclassicismo é considerado uma reação contra os exageros do Rococó, 

cultuando principalmente a razão, a ordem, a clareza, a nobreza e a pureza, 

atributos que acreditavam ser inerentes às culturas gregas e romanas. A 

valorização desses aspectos parece ainda estar intimamente relacionada à época 

histórica do Movimento, chamado Iluminismo ou “Era da Razão“.Por se tratar de 

uma mudança tão radical, foi realizada em parte por artistas provenientes do outro 

lado do oceano, ou seja, americanos que viviam na Europa. O americano John 

Singleton Copley, era um excelente retratista. Segundo JANSON (2009, p.306), 

seu primeiro trabalho considerado neoclassicista foi Watson e o Tubarão (fig 32). 
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A imagem retrata Watson, um jovem inglês, sendo atacado por um tubarão 

enquanto nadava no porto de Havana, ele foi salvo. Muitos anos depois deu a 

Copley a tarefa de representar este episódio da sua vida, pois Watson queria algo 

muito próximo do real, mais natural, acreditava que somente um artista americano 

pudessse dar vivacidade ao tema. Para GOMBRICH (1999, p. 482), os artistas 

europeus ainda estavam presos a ideia consagrada pelo Velho Mundo. 

 

 

Figura 32: Watson e o Tubarão - Copley 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
 

O Realismo surge em meio ao fracasso da Revolução Francesa e de seus 

ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Tendo surgido na segunda metade 

do século XIX, na França, o realismo trazia artistas preocupados com a realidade 

social de sua época, fato que influenciava seu fazer artístico e resultou na 

produção de diversas pinturas que traziam reflexões sociais e políticas. Fundador 

deste movimento Gustave Coubert, segundo JANSON (2009, p. 328), concretizou 

o Realismo com a obra “Os quebradores de Pedra” (fig. 33). O Realismo de 

Coubert, então foi, mais uma revolução temátia que uma revolução de estilo. 
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Figura 33: Os quebradores de pedra - Coubert 

  
Fonte: JANSON, 2009. 

  

Pode-se dizer que o Impressionismo foi uma tendência da arte, 

principalmente francesa, que dominou o fim do século XIX. Investido de um 

realismo mais objetivo, foi uma reação ao romantismo da época. De certa forma, 

preparou o caminho para futuras manifestações artísticas. Revelou nomes 

importantes como Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Edgar Degas, Boudin, 

Cézanne, Lautrec, Gauguin, Van Gogh e outros, na área da pintura. Neste estilo 

podemos destacar Edouard Manet e a sua obra “Almoço na Relva” (fig. 34), que 

mostra uma modelo nua acompanhada de dois cavalheiros de sobrecasacas. A 

obra é um manifesto de liberdade artística, que prova que o pintor pode combinar 

quaisquer elementos que lhe agrade, visando apenas o efeito estético.  

 

Figura 34: Almoço na Relva - Manet 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
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O mais importante para os impressionistas são os efeitos visuais, a 

impressão imediata da imagem, a fixação desse instante único, pois o momento 

seguinte será certamente diferente. O prazer de pintar ao ar livre pode ser 

explicado pela importância dada ao fenômeno da luz. Os adeptos desta escola 

usavam cores vivas e puras, justapondo-as nas telas, visando obter os meios-tons 

desejados, dando sempre a impressão de captar a luz refletida em superfícies 

naturais. As formas desaparecem, não mais se percebem os contornos, 

permanecendo no quadro apenas borrões de tinta. Segundo JANSON (2009, p. 

334), cenas do mundo do entretenimento como salões de baile, cafés, concertos 

e teatros eram os assutos preferidos dos pintores impressionistas. August Renoir, 

foi um importante pintor impressionista, na sua obra “Le Moulin de la Galette” (fig. 

35), vemos muitos casais de namorados, sob uma mescla de luz do sol, a pintura 

irradia um calor humano, o artista apenas nos permite um rápido olhar casual, 

onde encontramos fragmentos de vida. 

 

Figura 35: Le Moulin de la Galette - Renoir 

  
Fonte: JANSON, 2009. 

  

O Pós-Impressionismo, não queria exatamente derrubar o Impressionismo, e sim 

levar seus efeitos mais adiante. Van Gogh acreditava que o Impressionismo não 

oferecia ao artista a liberdade necessária para expressar suas emoções. Segundo 

GOMBRICH (1999, p. 546), Van Gogh queria que suas telas tivessem o efeito das 

coloridas gravuras japonesas, pois as admirava. Ele usou a pincelada não só para 
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espalhar a cor, mas também para externar sua própria excitação. Ele gostava de 

pintar objetos e cenas que propiciassem o desenho ou a pintura, usando a cor 

espessa tal como um escritor que sublinha suas palavras. Para JANSON (2009, 

p. 345) A obra “Paisagem com Cipestres, perto de Arles” de Vincent Van Gogh -

1889 (fig. 36), nos dão a sensação de movimento, um certa turbulência no céu, 

as árvores lançam como que chamas no solo, e as montanhas e nuvens tem o 

mesmo movimento ondulante. “É evidente que Van Gogh não estava interessado 

na representação concreta. Usou cores e formas para transmitir o que sentia em 

relação as coisas que pintava e o que queria que os outros sentissem. “ 

(GOMBRICH, 2009, p. 548). 

 

 

Figura 36: Paisagem com Cipestres, perto de Arles – Van Gogh 

  
Fonte: JANSON, 2009. 

 

O fauvismo foi uma corrente artística do início do século XX em que as 

cores eram utilizadas com intensidade, seus temas eram leves e não tinham 

intenção crítica. O principal pintor do Fauvismo segundo JANSON (2009, p. 358), 

foi Henri Matisse, a obra “A Alegria da Vida” (fig, 37), provavelmente a mais 

importante de sua carreira resume, o espírito do Fauvismo melhor do que 

qualquer outra obra, pois tem um cromatismo uniforme, seus contornos cheios de 

ondulações são de caráter “primitivo”. 
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Figura 37: A Alegria da Vida – Matisse 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
  

O cubismo começou no ano de 1907, quando Pablo Picasso terminou seu 

conhecidíssimo quadro “As Senhoritas de Avignon” (fig. 38), considerado o ponto 

de partida deste movimento. A obra combina, na verdade, estilos absolutamente 

diferentes dentro da mesma imagem: as três mulheres à esquerda têm os rostos 

moldados segundo antigas esculturas ibéricas, enquanto os traços das outras 

provêm de máscaras tribais africanas.  

Esta experiência com a arte negra sem dúvida incitou Picasso a estilizar as 

formas naturais, até atingir algo apenas sonhado por Cézanne, uma 

geometrização rigorosa, e por fim, uma deformação radical. 

 

 

Figura 38: As Senhoritas de Avignon – Picasso 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
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O Dadaísmo surge em meio à guerra, em 1916, do encontro de um grupo 

de refugiados (escritores e artistas plásticos) com o intuito de fazer algo 

significativo que chocasse a burguesia da época. Este movimento é o reflexo da 

perspectiva diante das conseqüências emocionais trazidas pela Primeira Guerra 

Mundial: o sentimento de revolta, de agressividade, de indignação, de 

instabilidade. O precursor do movimento Dadaísta foi Marcel Duchamp, sua obra 

“A noiva” (fig. 39), segundo Janson (2009, p. 380), vemos um mecanismo parte 

motor e parte alambique, é maravilhosamente montado para não ter nenhuma 

função, surgem questões sobre o que Duchamp quis dizer ao dar esse nome a 

obra, será que foi uma indireta a figura masculina, ao tratar uma mulher como 

uma máquina? 

 

 

Figura 39: A noiva – Duchamp 

  
Fonte: JANSON, 2009. 
 

O surrealismo surgiu na França na década de 1920. Este movimento foi 

significativamente influenciado pelas teses psicanalíticas de Sigmund Freud, que 

mostram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano. Segundo 

JANSON (2009, p. 381), o mais notório surrealista foi Salvador Dali, em sua obra 

“A Persistencia da Memória” (fig. 40), o artista expressa um sonho paranóide, no 
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qual o tempo, as formas e o espaço foram distorcidos de modo assustadoramente 

real.  

 

 

Figura 40: A Persistencia da Memória – Salvador Dali 

  
Fonte: JANSON, 2009 

 

Op-art, também conhecida como Arte Óptica, é um estilo artístico visual 

que utiliza ilusões óticas. Este movimento artístico teve início na década de 1930 

com as obras do designer gráfico e artista húngaro Victor Vasarely. JANSON 

(2009, p. 393) diz que, muitas de suas pinturas e desenhos são em preto e 

branco, como a obra “Vega” (fig. 41), assim chamada em homenagem a estrela 

da constelação de Lira. É um enorme tabuleiro de damas, em que a forma foi 

perturbada, dando a sensação de estarmos olhando através de uma lente de 

aumento que corrompe a forma. 
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Figura 41: Vega – Vasarely 

  
Fonte: JANSON, 2009 

 

A Pop Art, foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 

1950, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi na verdade uma reação artística ao 

movimento do expressionismo abstrato das décadas de 1940 e 1950. Os artistas 

deste movimento buscaram inspiração na cultura de massas para criar suas obras 

de arte, aproximando-se e, ao mesmo tempo, criticando de forma irônica a vida 

cotidiana materialista e consumista. Para JANSON (2009, p. 396), o artista que 

melhor representa a Pop Art é Roy Lichtenstein, ele padronizou imagens das 

histórias em quadrinhos convencionais, como exemplo temos “A garota ao Piano” 

(fig, 42), onde Roy faz grandes ampliações dos quadrinhos incluindo balões, 

contornos pretos simplificados e impessoais, e os pontos usados, para imprimir as 

cores em papel barato 

Figura 42: A garota ao Piano – Roy Lichtenstein 

  
Fonte: JANSON, 2009 
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JANSON (2009, p. 399) diz que, a Arte Conceitual foi uma tendência 

posterior, e que teve o mesmo padroeiro do Dadaísmo, Marcel Duchamp. O autor 

nos diz que, o desenho e a pintura agora são ecléticos, existe uma confusa 

combinação de estilos que refletem, problemas e indagações da sociedade. Um 

importante artista foi Jean Michel Basquiat, em sua obra “Sem Título” (fig. 43), 

temos uma expressão relacionada a cultura das ruas de Nova York, povoadas por 

pessoas de diversas origens. É como se o artista nos mostrasse que a arte não 

está apenas nas obras dos museus, que refletem a cultura branca e europeia. 

 

Figura 43: Sem Título, Basquiat 

 
 Fonte: BERGER, 2014 

 

Neste sentido podemos destacar também alguns artistas Brasileiros como, 

Alex Flemming, Tomie Ohtake, João Câmara, Iberê Camargo, etc. Na obra “Sem 

Título” de Tomie Ohtake (fig. 44), vemos que esta obra constitui-se em um puro 

trabalho com linhas e cores. 
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Figura 44: Sem Título, Tomie Ohtake. 

  
Fonte:UOL, 2014 

 

O objetivo de se trazer toda a História da Arte para discutirmos o desenho 

é perceber que, a noção do desenho que se tem hoje, visto como linguagem 

autônoma, nem sempre foi contextualizada desta mesma forma. Durante um 

longo período da história o desenho foi considerado um meio auxiliar dentro da 

arte, servindo apenas de apoio na elaboração de projetos de linguagens ditas 

maiores, como a escultura e a pintura.  

Precisamos refletir sobre como o homem trouxe suas reproduções até os 

dias de hoje, e como em cada momento da história o desenho é limitado por 

aquilo que é considerado verdadeiro. 

Se esta linguagem, sempre esteve presente na vida humana como lidamos 

com ela nos dias atuais?  

No início do capítulo MOREIRA diz que toda criança desenha, mas aí 

surge uma pergunta: “Como a criança aprende a desenhar? E por que existem 

poucos adultos que desenham? Para isso abordaremos as seguintes pontuações: 

O interesse de autores e artistas pelo desenho da criança e as fases do desenho 

infantil. 

 

2.2 O DESENHO DA CRIANÇA 

 

Segundo MÉREDIEU (2006, p. 02), o interesse em estudar o desenho 

infantil vem desde o final do século XIX, onde pesquisas desenvolvidas passaram 
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a ser fonte de observação e estudo. O artista italiano Corrado Ricci3, demonstrou 

um grande interesse ao ver desenhos feitos por crianças em uma parede o que o 

fez perceber várias reflexões sobre as diferenças da arte entre adultos e crianças. 

Como podemos ver no texto de COX, p.02 (2007): 

 
Num dia chuvoso na década de 1880 – ou pelo menos assim se conta – 
um italiano de nome Conrrado Ricci correu buscando abrigo em uma 
viela coberta. Enquanto esperava a chuva amainar, uns rabiscos na 
parede atraíram sua atenção. Viu alguns desenhos encantadores e um 
quanto desajeitados que qualquer pessoa reconheceria como feitos por 
mão infantil. Até aí nada de novo, exceto que Ricci, intrigado pelos 
desenhos, começou a cogitar sobre o que havia de tão especial neles 
que tornava tão diferentes da arte covencional dos adultos. Assim 

começou o seu interesse e estudo da arte infantil. 
 

Ricci não foi o único a se interessar pelo desenho infantil, como exemplo 

temos o brasileiro Mário de Andrade4 que segundo um a artigo publicado no jornal 

da UNICAMP, colecionava obras produzidas pelos filhos de parentes e amigos. 

Uma das suas preocupações era entender o universo infantil por meio dos traços, 

cores e formas. Quando os pequenos o visitavam em casa, o escritor tinha uma 

tática infalível para estimulá-los a desenhar. Ele escondia balas e doces em vários 

cômodos. Na medida em que os convidados achavam as guloseimas, ganhavam 

caixas de lápis de cor e papel para desenhar. Mário de Andrade morreu em 25 de 

fevereiro de 1945, em São Paulo, vítima de um enfarte do miocárdio. A coleção 

de desenhos ficou sob a guarda da sua família até 1968, quando foi doada ao 

Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP), como 

parte da biblioteca do escritor, composta por aproximadamente 17 mil volumes. 

 

Teóricos pesquisadores como Jean Piaget, Lev Vigotsky e Viktor 

Lowenfeld5, dedicaram estudos e contribuíram na construção do entendimento do 

                                                           
3 O escritor e historiador do italiano (Ravenna 1858 - Roma 1934). Director-Geral das Antiguidades e Belas 
Artes (1906-1919); Senador desde 1923, membro da Lincei Nacional (1921), acadêmico da S. Luke . Iniciador 
de catalogação e restauração, em Roma, em 1911, começou a recuperação dos restos mortais dos fóruns 
imperiais. Ele fundou (1922) do Instituto de Arqueologia e História da Arte e da biblioteca adjacente. 
4 Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade, um dos expoentes do 
Modernismo, movimento artístico-cultural ocorrido entre os anos 20 e 40 do século passado. 
5 Piaget, foi um dos mais importantes pesquisadores de educação e pedagogia fez, pesquisas sobre as 
características do pensamento infantil com crianças francesas e também com deficientes mentais. 
 
Vygotsky, foi um cientista bielorrusso. Pensador importante em sua área e época, foi pioneiro no conceito 
de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de 
vida. 
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desenho infantil. Para PEREIRA (p.02), a evolução do desenho compartilha o 

processo de desenvolvimento, passando por etapas que caracterizam a maneira 

da criança se situar no mundo. Professores, principalmente de Arte necessitam 

deste conhecimento para avalarem o processo criativo e cognitivo da criança.  

  

2.2.1 Fases do desenho 

 

O estudo da arte infantil pode ser facinante. Através da compreensão da 
forma, como o jovem desenha, e dos métodos que usa para retratar seu 
meio, podemos penetrar em seu comportamento e desenvolver a 
apreciação dos vários e complexos modos como ele cresce e se 
desenvolve. (LOWENFELD, 1977, p. 51).  

 

Ou seja, precisamos compreender a forma como a criança e o adolescente 

desenham para podermos, construir conceitos e entender a complexidade do 

cotidiano dos alunos, retratada em seus desenhos. Para LOWENFELD (1977, p. 

53-54), na medida que as rianças mudam a forma como elas desenham também 

muda, as crianças de formas previsíveis, passando por sucessivas fases, 

razoavelmente definidas, que começam com as primeiras garatujas, e vão se 

transformando através da adolescência. Porém é difícil as vezes dizer onde uma 

termina e começa a outra. Ou seja, a arte se transforma continuadamente, e as 

fases são intermédios que se aliam ao progresso. Vejamos as fases descritas por 

LOWENFELD:  

GARATUJA DESORDENADA (0 A 2 ANOS):  

A criança não tem consciência de que o risco é consequência de seu 

movimento com o lápis (RELAÇÃO TRAÇO-GESTO). Não olha para o que faz. 

Segura o lápis de várias maneiras, com as duas mãos alternadamente. Todo o 

corpo acompanha o movimento. Faz figuras abertas (linhas verticais ou 

horizontais), num movimento de vaivém. (fig. 45).  

 
 

                                                                                                                                                                                
Austríaco, Viktor Lowenfeld (1903-1960) foi professor de educação artística na Universidade Estadual da 
Pensilvânia . 
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Figura 45: Garatuja Desordenada 

  
Fonte: (TEIXEIRA, 2014). 

 
 A criança ocupa todo espaço da folha, muitas vezes estendendo o traço 

para a mesa, provando seu interesse pelo movimento da mão e a 

despreocupação com o papel e a marca registrada nele. 

 

GARATUJA ORDENADA (A PARTIR DE 2 ANOS): 

Descobre a relação gesto-traço e se entusiasma muito. Passa a olhar o que faz, 

começa a controlar o tamanho, a forma e a localização no papel. Varia as cores 

intencionalmente. Começa a fechar suas figuras de formas circulares ou 

espiraladas. (fig. 46) 

Figura 46: Garatuja Ordenada 

  
Fonte: (TEIXEIRA, 2014).. 
 

Os desenhos ganham formas arredondadas, tornando-se circulares, mas 

não fechadas. Surgindo, assim, os caracóis e espirais. 

Nesta fase a criança “descobre” que os seus desenhos fazem sentido 

começando por isso a dar-lhes um nome. 
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As cores usadas nos desenhos não têm relação com o objeto ou com a 

realidade, podem por exemplo pintar uma árvore de vermelho. 

 
PRÉ-ESQUEMÁTICA (4 AOS 6 ANOS): 

 

Aos quatro anos a criança começa a elaborar esquemas nos seus 

desenhos, encontrando-se no primeiro nível de representação. A figura humana é 

o primeiro que consegue representar no papel, dando mais importância à cabeça. 

A criança desenha a cabeça nestas dimensões pois é o elemento que já 

interiorizou no esquema corporal e ao que dá maior importância. 

Representa a cabeça mediante um círculo e inclui mais ou menos 

pormenores conforme a sua experiência perceptiva. Mediante o grau de 

maturidade da criança a figura humana pode surgir sem braços e sem pernas, no 

entanto também surgem desenhos que revelam alguns pormenores, tais como, 

mãos e dedos. (fig. 47) 

Nesta idade a criança distribui o espaço de forma anárquica, assim 

representa as pessoas, objetos, etc., de tamanhos diferentes consoante a sua 

importância. Escolhe as cores de forma aleatória, o fato de usá-las pressupõe 

uma experiência maravilhosa. 

 
Figura 47: Pré – Esquematismo (Pedro, 5 anos) 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 
FASE ESQUEMÁTICA OU DO REALISMO LÓGICO:  
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Constituí-se principalmente por crianças com idade entre 7 e 9 anos. A 

criança, nesta fase, já elaborou esquemas para representação dos objetos. A 

criança representa a realidade assim como ela entende e não como ela vê. Os 

objetos são desenhados conforme a sua importância. A figura humana passa a 

ser retratada de forma completa, aparecendo as primeiras formas de vestuários. 

O espaço passa a ser organizado: a linha em baixo representa o chão e a linha 

em cima o céu. O espaço entre a linha de cima e a de baixo é identificado como o 

ar. Aparece o rebatimento, onde a tridimensionalidade é reduzida a 

bidimensionalidade através da dobragem; e ainda os desenhos do tipo raio-x, que 

é a transparência (fig. 48). Diferentes episódios são reunidos num mesmo 

desenho. A cor é inicialmente utilizada em função do emocional, passando a um 

esquema mais rígido, ou seja, relações análogas definitivas. 

 

Figura 48: Esquemática (Camile, 8 anos) 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

FASE DO REALISMO NASCENTE:  

Representada em maior número por crianças com idade entre 9 e 11 anos, 

nesta fase os esquemas apresentados na fase anterior são abandonados. A 

figura humana apresenta detalhes em sua constituição, onde se procura 

caracterizar os sexos. A cor agora é percebida em suas variações. A linha de 

base começa a desaparecer, sendo substituída por linhas que recebem a função 
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de simbolizar o horizonte, onde a cima localiza-se o céu e abaixo o solo. Surge a 

noção de sobreposição de planos e objetos. (fig. 49). 

 

 

Figura 49: Realismo Nascene (Eduarda, 9 anos) 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

Para LOWENFELD (1977, p. 56), Os desenhos nesta fase, são mais detalhados 

do que suas obras anteriores, e já não coloca os objetos em fila ordenada. A 

criança começa a desenhar em menores dimensões, e também deixa de estar 

ansiosa para mostrar seus trabalhos, pelo contrário prefere ocultá-los da 

observação dos adultos. 

 

FASE PSEUDONATURALISTA OU FASE DA REGRESSÃO:  

Segundo o autor esta fase envolve, principalmente, adolescentes com 

idade entre 11 e 12 anos. Existe uma grande dose de autocrítica, encerra-se a 

arte como atividade espontânea e começa a compreensão consciente do que se 

vê. Na figura humana são enfatizadas as características sexuais. Procura-se o 

máximo de realismo nos desenhos das roupas. Existindo ainda uma grande 

tendência para a representação caricatural. Ocorrem os símbolos nas palavras. É 

descoberta a tridimensionalidade do espaço. Ocorre a diminuição dos objetos de 

fundo em relação aos da frente. A cor é determinada por reações emocionais. As 

produções refletem o cotidiano, temores ansiedades e expectativas do individuo. 

(fig. 50). 
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Figura 50: Fase da Regressão (Dayson, 11 anos) 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

 

FASE DE DECISÃO:  

Dos quatorze aos dezesseis anos de idade, o desenho e 

conseqüentemente a arte, nessa fase da vida é algo a ser feito ou deixado de 

lado. Os jovens são criticamente conscientes e devido à imaturidade são 

facilmente desencorajados. Porém os que continuam tem fases dentro desa fase, 

no exemplo (fig. 51), o menino está em uma fase de desenhar apenas aves. 

 

Figura 51: Fase da Regressão (Cleison, 15 anos) 

  
 Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

É extremamente importante citar que dependendo do nível de estímulos a 

que uma criança é exposta ao longo de seu desenvolvimento, ela pode passar ou 

não pelas fases descritas por Lowenfeld ou outros teóricos e que o importante é 
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respeitar a fase de maturidade cognitiva e motora das crianças visto que isso 

pode variar de uma para a outra. 

Desenhar é auxiliar a ver, instigar a leitura de mundo e de existência. Como 

o desenho envolve atitude e nem sempre é um fim em si, ele revela uma 

linguagem própria na qual a criança manifesta o que vê, ouve, pensa e sente. 

Vale lembrar que o encanto pelo ato de desenhar se estende por toda a 

infância e que isso pode desaparecer gradualmente com a chegada do início da 

adolescência, pois as crianças se tornam mais críticas e exigentes consigo 

mesmas. Estudos comprovam que isso acontece devido ao fato de algumas 

crianças apresentarem certa dificuldade em atingir o realismo visual o que 

acarreta um quadro de desânimo e conseqüentemente é gerada naturalmente 

uma desistência do ato de desenhar. 
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3. O ENSINO DO DESENHO 

 

O ensino do desenho também foi modificando-se ao longo dos tempos, 

assim como o desenho na História da Arte abordado no capítulo anterior, as 

mudanças no seu ensino foram acontecendo para atender prioridades exigidas 

pela sociedade. Aborda-se neste capítulo como deve ser o ensino do desenho 

nos dias atuais, para assim o desenho não cair em somente, reproduzir 

estereótipos, o que afeta a criatividade e a imaginação das crianças. Tendo 

embasamento nos autores, Viktor Lowenfeld, Edyth Derdyk, Suzana Rangel, Ana 

Mae Barbosa, Maria F. de Rezende e Fusari – Maria Heloísa C. de T. Ferraz, 

entre outros. 

Para entendermos como o ensino do desenho vem sendo realizado no 

Brasil, durante os séculos, faremos uma retomada ao século XIX, e abordaremos a 

chamada pedagogia, segundo FUSARI E FERRAZ (1993) as práticas educativas 

aplicadas em aula vinculam-se a uma pedagogia, ou seja, a uma teoria de 

educação escolar. Iniciamos este pensamento partindo do pressuposto de que o 

professor precisa conhecer as tendências que influenciaram o ensino e a 

aprendizagem da arte ao longo da história, para poder entender a situação da arte-

educação no contexto atual e refletir sobre sua atuação pedagógica com o objetivo 

de otimizá-la. 

Muito já se escreveu e discutiu sobre as tendências pedagógicas 

relacionadas à prática em sala de aula, portanto, esta pesquisa não tem intenção 

em aprofunda-las, mas sim retomá-las como base para a compreensão e reflexão 

sobre a situação em que se encontram o ensino e a aprendizagem da arte na 

atualidade. 

Existem três tendências que interpretam o assunto da educação na 

sociedade: "educação como redenção, educação como reprodução e educação 

como transformação da sociedade. [...] A perspectiva redentora se traduz pelas 

pedagogias liberais e a perspectiva transformadora pelas pedagogias 

progressistas" (LUCKESI, 1993, p. 53). Assim, temos duas divisões principais na 

educação brasileira: a conservadora e a progressista, organizadas em liberais e 

progressistas mediante aos critérios que adotam em relação às funções sociais e 

políticas da escola. 
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LIBÂNEO (1989, p. 21) propõe a seguinte classificação: Pedagogia liberal: 

Tradicional; Renovadora progressista: Renovadora não-diretiva; Tecnicista. 

Pedagogia progressista: Libertadora; Libertária; Crítico-social dos conteúdos. 

 

3.1 PEDAGOGIA LIBERAL 

 

Segundo FUSARI e FERRAZ (1993, p. 22) “A pedagogia tradicional tem 

suas raízes no século XIX e percorre todo o século XX, manifestando-se até 

nossos dias”. Esta tendência acreditava que os indivíduos são “libertados” através 

dos conhecimentos que adquirem na escola, e assim são capazes de ter sucesso 

na organização da sociedade. 

 
Na pedagogia tradicional o processo de aquisição dos conhecimentos é 
proposto através de elaborações intelectuais e com base nos modelos de 
pensamento desenvolvidos pelos adultos, tais como análise lógica, 
abstrata. Na prática, a apilcação de tais ideias reduz-se a um ensino 
mecanizado, desvinculafo dos aspectos do cotidiano, e com ênfase no 
professor que “passa” para os alunos “informações” consideradas 
verdades absolutas. (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 23). 

 

Como nos explicam as autoras a pedagogia tradicional preocupa-se com a 

universalização do conhecimento. O treino intensivo, a repetição e a memorização 

são as formas pelas quais o professor, elemento principal desse processo, 

transmite o acervo de informações aos seus alunos. Os conteúdos são verdades 

absolutas, dissociadas da vivência dos alunos e de sua realidade social. 

No início do século XX durante a chamada Pedagogia Tradicional, o ensino 

da arte, no caso, o desenho continuou a apresentar-se com sentido utilitário de 

preparação para o trabalho. O ensino do desenho nas escolas sempre voltado para 

o trabalho nas indústrias consistia na valorização do traço e na cópia perfeita de 

modelos prontos.  

 
Os programas de desenho do natural, desenho decorativo e desenho 
geométrico eram centrados nas representações, convencionais de 
imagens; os conteúdos eram bem discriminados, abrangendo noções de 
proporção, perspectiva, construções geométricas, composição, 
esquemas de luz e sombra. (FERRAZ e FUSARI, 1993, p.30). 
 
 

O ensino do desenho consistia apenas na transmissão de conteúdos. O 

conhecimento é centrado no professor que procurava desenvolver nos alunos 
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disciplina, precisão nos traços e trabalhos impecáveis. Essa época foi considerada 

um ensino autoritário, tinha-se a concepção de que os alunos eram uma tábua rasa 

sem conteúdo, tendo o professor a tarefa de preencher esse vazio com 

informações repassadas como verdades absolutas. E segundo FERRAZ e FUSARI 

(1993), “A aula de desenho na escola tradicional é encaminhada através de 

exercícios, com reproduções de modelos propostos pelo professor, que seriam 

fixados pela repetição, buscando sempre o aprimoramento e a destreza motora.” 

Podemos identificar os exercícios realizados nas Figs 52 e 53.  

 

Figura 52: Trabalho de aluno, 13 anos, 1954. Barra decorativa com emprego 
de Circunferências. (lápis de cor e nanquim). 

 
Fonte: FUSARI e FERRAZ, 1993. 

 

Figura 53: Barra decorativa com emprego de Gregas modernizadas. 

  
Fonte: FUSARI e FERRAZ, 1993. 
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Apesar de encontrarmos caracteríticas da escola tradicional até os dias de 

hoje, por volta de 1930, ocorre uma mudança radical no ensino da arte no Brasil. A 

“Pedagogia Nova” muda completamente o foco do ensino, antes voltada para o 

professor na transmissão de conteúdos, agora centrada no processo de 

aprendizagem do aluno. Para os professores que adotaram essa nova tendência, 

havia a convicção que as relações entre as pessoas na sociedade poderiam 

melhorar, haver menos injustiça se a educação escolar conseguisse adaptar os 

estudantes ao seu ambiente social. Para FUSARI e FERRAZ (1993, p. 27), “Os 

seguidores do filósofo John Dewey6 (1859-1952) procuravam aprofundar suas 

ideias, partindo de problemas ou assuntos de interesse dos alunos, para assim 

desenvolver as experências cognitivas, num aprender fazendo”. A eficiência desse 

método exigia alguns passos a serem seguidos ordenadamente. A divisão segundo 

FUSARI e FERRAZ (1993, p. 28) acontece da seguinte maneira: Começar com 

uma atividade; que instigasse um determinado problema e, provocasse 

levantamento de dados a partir dos quais se formulasse hipóteses explicativas do 

problema e se desenvolvesse a experimentação, realizada conjuntamente por 

professores e alunos, para confirmar ou rejeitar as respostas obtidas. 

 Referente às teorias e práticas estéticas, a pedagogia escolanovista rompe 

com as "cópias de modelos", e parte para a criatividade e a livre-expressão. A 

estética moderna privilegia a inspiração e a sensibilidade, acentuando o respeito à 

individualidade do aluno. Esta prática pedagógica, com base na psicologia 

centrada no aluno como produtor dos trabalhos de arte, vem sendo desde o início 

dos anos 90 a mais enfatizada na arte-educação brasileira. 

Se por um lado esses conceitos foram importantes para o rompimento dos 

padrões estéticos e metodológicos tradicionais, por outro, criou-se um aspecto não-

diretivo, onde tudo em arte era admitido em nome da livre-expressão (figs. 54 e 

55). A preocupação em Artes Visuais passa a ser como o "desenho livre" e o 

conhecimento é deixado de lado, caindo no espontaneísmo. Seu objetivo principal 

é o desenvolvimento da criatividade. Porém, na tentativa exagerada de busca da 

criatividade do aluno, muitos professores desviam-se da real proposição da Escola 

Nova. 

                                                           
6 John Dewey foi um filósofo, pedagogo e pedagogista norte-americano. É considerado o expoente 

máximo da escola progressiva americana. 
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Figura 54: Trabalho de aluno, 13 anos, 1968, (colagem e lápis de cor) 

  
Fonte: FUSARI e FERRAZ, 1993. 

 

Figura 55: Trabalho de aluno, 12 anos, 1969 – livre expressão (pintura 
guache sobre papel). 

  
Fonte: FUSARI e FERRAZ, 1993. 

 

Segundo FERRAZ e FUSARI (1993), Dermeval Saviani cita em um texto, 

características desta pedagogia: 

 
A pedagogia nova “deslocou o eixo da questão pedagógica do intelecto 
para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos 
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cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para 
o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; 
do diretivismo para o não – diretivismo; da quantidade para a qualidade; 
de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 
para uma pedagogia de inspiração experimental, baseada, principalmente, 
nas contribuições da Biologia e da Psicologia”. (p. 31). 

 

Essa pedagogia mostra-se mais democrática que a tradicional, baseada na 

crença de que a relação entre as pessoas pode ser mais justa e sem divisão em 

classes sociais. Assim como a pedagogia tradicional, ela também está presente em 

nossos dias influenciando as aulas de arte. 

Com a ditadura de Vargas, a Escola Nova é afastada do poder, e a 

educação passa por um período de estagnação; conseqüentemente, o ensino-

aprendizagem da arte fica adormecido por mais um tempo, até que surge outro 

movimento contrário à pedagogia tradicional que origina a Educação pela Arte, 

trazendo novamente a livre-expressão. Nesse período, a arte é considerada 

essencialmente expressiva, portanto "não se ensina, se expressa". 

Muitas pesquisas desenvolvidas em vários campos das ciências humanas 

trouxeram importantes dados sobre o desenvolvimento da criança, principalmente 

sobre seu processo criador. 

Diferentes autores vêm marcando os trabalhos dos professores de Arte, 
no século XX, no Brasil, firmando a tendência da "Pedagogia Nova", Entre 
eles destacam-se John Dewey (a partir de 1900) e Viktor Lowenfeld  (a 
partir de 1939), dos Estados Unidos, e Herbert Read (a partir de 1943), da 
Inglaterra, Com a publicação de seu livro Educação pela Arte (traduzido 
em vários países), Read contribuiu para a formação de um dos 
movimentos mais significativos do ensino artístico. Influenciado por esse 
movimento no Brasil, Augusto Rodrigues liderou a criação de uma 
"Escolinha de Arte", no Rio de Janeiro (em 1948), estruturada nos moldes 
e princípios da "Educação Através da Arte": (FERRAZ E FUSARI, 1999, 
p.31). 

 

O movimento conhecido como A Arte pela Educação, criado por Hebert 

Read (1893 – 1968), após estudos realizados por ele sobre os padrões e símbolos 

presentes na arte infantil, visava discutir sobre o objetivo da educação, afirmando 

que sua base deve ser de caráter individual, ou seja, buscava a integração do 

individualismo com sua função na sociedade. 

Com a influência desse movimento no Brasil, Augusto Rodrigues liderou a 

criação de uma Escolinha de Arte, no Rio de Janeiro em 1948, estruturada nos 

moldes e princípios da Educação Através da Arte. 
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Estava muito preocupado em liberar a criança através do desenho, da 
pintura. Comecei a ver que o problema não era esse, era um problema 
muito maior, era ver a criança no seu aspecto global, a criança e a 
relação professor-aluno, a observação do comportamento delas, o 
estímulo e os meios para que elas pudessem, através das atividades, 
terem um comportamento mais criativo, mais harmonioso. (parte do 
depoimento de Augusto Rodrigues). (FERRAZ e FUSARI, 1993, p.31-
32). 
 

 

As aulas de Desenho e Artes Plásticas assumem concepções de caráter 

mais expressivo, buscando a espontaneidade e valorizando o crescimento ativo e 

progressivo do aluno. As atividades de artes plásticas mostram-se como espaço de 

invenção, autonomia e descobertas, baseando-se principalmente na auto-

expressão dos alunos. 

Na década de 60, com a redemocratização, após a ditadura Vargas, tenta-

se recuperar algumas características da Escola Nova, que infelizmente não retoma 

seu enfoque verdadeiro e original, pois interesses políticos desvirtuam sua 

proposta inicial. Mesmo assim, essa década caracteriza-se pelas tentativas de 

mudanças nas áreas social, educacional e cultural. 

 

Entre os anos de 1960 e 1970, o Brasil sofre uma nova mudança neste 

ensino do desenho, sob a influência dos Estados Unidos, foi implantado a 

“Pedagogia Tecnicista”, cuja inflência está presente até hoje. Para FUSARI e 

FERRAZ (1993), a tendência tecnicista aparece no momento exato que a 

educação é considerada insuficiente no preparo de profissionais, tanto de nível 

médio quanto superior, para atender o mundo tecnológico em expansão. 

 Nesta forma de ensino, tanto o professor quanto o aluno tornam-se 

coadjuvantes em processo de ensino que prioriza a técnica. FERRAZ e FUSARI 

(1993) relatam esta forma de ensino da seguinte maneira: 

Orientados para uma visão mais mecanicista, os professores brasileiros 
entendiam seus planejamentos e planos de aula centrados apenas nos 
objetivos  que eram operacionalizados de forma minuciosa. Faz parte 
ainda deste contexto tecnicista o uso abundante de recursos tecnológicos 
e audivisuais, sugerindo uma “modernização” do ensino. Nas aulas de 
Arte, os professores enfatizam um “saber construir” reduzindo aos seus 
aspectos técnicos e ao uso de materiais diversificados (sucatas, por 
exemplo), e um “saber exprimir-se” espontaneístico, na maioria dos casos 
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de linguagens 
artísticas. Devido à ausência de bases teóricas mais fundamentadas, 
muitos  valorizam propostas e atividades dos livros didáticos que, nos 
anos de 70/80, estão em pleno auge mercadológico, apesar de sua 
discutível qualidade enquanto recurso para apriromamento dos conceitos 
de arte. p.32-33. 
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Tratava-se de uma proposta que priorizava formar profissionais técnicos 

para o mercado de trabalho, mas foi infeliz pois, não conseguiu. O ensino da arte 

tomou um rumo que valorizava apenas a prática manual, a arte se tornou apenas 

uma desculpa, para o uso de técnicas sem sentido, fragmentando o conhecimento.  

Não se pode esquecer que é no início dessa década que a disciplina de 

Educação Artística torna-se obrigatória, a partir da Lei de Diretrizes e Bases 

5692/71, que centra o ensino da arte em técnicas e habilidades. A fragmentação no 

ensino da arte, se dá em virtude do caráter tecnicista da lei. 

 
 
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". Desde a sua implantação, 
observa-se que a Educação Artística é tratada de modo indefinido, o que 
fica patente na redação de um dos documentos explicativos da Lei, ou 
seja, o Parecer nº 540/77: "não é uma matéria, mas uma área bastante 
generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos 
interesses" (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 37-38). 

 

Até esse período as propostas de arte-educação eram iniciativas isoladas e 

desenvolvidas por artistas comprometidos com a função de educadores. A partir da 

Lei nº 5692/71, só as pessoas habilitadas pelos Cursos de Licenciatura Curta (mais 

tarde Plena), poderiam ser contratadas ou prestar concurso para assumir a área de 

Educação Artística. Tais cursos visavam à polivalência em arte. Colocavam no 

mercado de trabalho profissionais totalmente distanciados da arte e da prática 

educacional. 

Concluindo esta reflexão referida sobre as pedagogias liberais, pode-se 

afirmar que todas essas pedagogias ainda hoje sobrevivem no sistema de ensino 

em nível de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Superior. Sendo 

assim, o ensino-aprendizagem da arte está estreitamente ligado a essas 

pedagogias que fazem parte da história do ensino de arte no Brasil, e estão ligadas 

a sociedade e a política brasileira. 

 

3.2 PEDAGOGIA PROGRESSISTA 
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A partir dos anos 60, muitos profissionais da educação, procuram respostas 

para explicarem o rumo que aeducação vinha tomando. Passam a discutir as 

verdadeiras contribuições da escola pública para a sociedade. 

 
Essas discussões têm contribuído para mobilizar novas propostas 
pedagógicas que apontam para uma educação conscientizadora do povo 
e para um redimensionamento histórico do trabalho escolar público, 
democrático e de toda a população (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 40). 

 

Segundo LIBÂNEO, o termo progressista é tomado emprestado de Snyders 

e utilizado nesses estudos para: 

 

Designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das 
realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas 
da educação. Evidente que a pedagogia não tem como institucionalizar-se 
numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos 
professores ao lado de outras práticas sociais (1989, p. 32). 

 

FUSARI e FERRAZ (1993, p. 40) dizem que, “De acordo com o processo 

histórico seguem-se as pedagogias: “libertadora”, “lebertária” e “hitórico crítica” ou 

“crítico-social dos conteúdos”.” 

A proposta de Paulo Freire foi a chamada Pedagogia Libertadora, que além 

de objetivar uma transformação da prática social das classes populares, também 

visava conduzir as pessoas para um esclarecimento maior das suas vivências para 

isso começa-se trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos. Nesta 

metodologia professores e alunos contextualizam condições de igualdade, 

desafiados por questões que devem compreender e solucionar. 

 A busca do conhecimento é indispensável, é uma atividade inseparável da 

prática social, e não deve se basear no acúmulo de informações mas, sim, numa 

reelaboração mental que deve surgir em forma de ação, sobre o mundo social. 

Assim, a escola deve ser valorizada como instrumento de luta das camadas 

populares, proporcionando o acesso ao saber historicamente acumulado pela 

humanidade, porém reavaliando a realidade social na qual o aluno está incluído. A 

educação se relaciona dialeticamente com a sociedade, podendo constituir-se em 

um importante instrumento no processo de transformação da mesma. Sua principal 

função é elevar o nível de consciência do aluno sobre a realidade, que o cerca, a 

fim de torná-lo hábil para atuar no sentido de buscar sua independência 

econômica, política, social e cultural. 
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Para FUSARI e FERRAZ (1993), A Pedagogia Libertária foi representada 

por Michel Lobrot, Célestian Freinet, Maurício Tragtenberg, Miguel Gonzáles 

Arroyo, entre outros. Este novo método de ensino dava suma importânca as 

experiências de auto-gestão, não-diretividade e autonomia vivenciadas por grupos 

de alunos e seus professores. 

Podemos dizer que a pedagogia libertária "abrange quase todas as 

tendências anti-autoritárias em educação, como a psicanalítica, a anarquista, a dos 

sociólogos e também a dos professores progressistas" (LIBÂNEO, 1989, p. 39). Em 

resumo, o educador assume a função de orientador e, as vezes, também a de 

instrutor-monitor. 

A tendência crítico-social dos conteúdos, originada na década de 80, difere-

se das duas anteriores, pois seu enfoque se dá aos conteúdos, confrontando-os 

com a realidade social. Seu principal objetivo concentra-se na disseminação dos 

conteúdos, que não são abstratos, mas concretos. A ênfase dada ao conteúdo 

exalta polêmica por parte de alguns professores preocupados com tais questões. 

Nesse sentido, cabe ao professor escolher conteúdos mais significativos 

para o aluno, os quais passam a contribuir na sua formação profissional. Tudo isso 

visando à inserção do aluno no contexto social. Na realidade, não basta que os 

conteúdos sejam bem ensinados, é preciso que tenham significação humana e 

social. 

É importante ressaltar que dentre as várias concepções metodológicas 

citadas, e que foram aplicadas no ensino da Arte no Brasil, podemos perceber que 

todas derivam de práticas como desenho geométrico, desenho de observação e a 

livre expressão.  

 

Segundo Rizzi (2002, p. 66):  

Dos anos 90 em diante, temos aqui no Brasil, sistematizada por Ana Mae 
Barbosa, uma concepção de construção de conhecimento em artes 
denominada Proposta Triangular do Ensino da Arte, nela postula-se que a 
construção do conhecimento em arte acontece quando há a interseção da 
experimentação com a codificação e com a informação. Considera-se 
como sendo objeto de conhecimento dessa concepção, a pesquisa e a 
compreensão das questões que envolvem o modo de inter-relacionamento 
entre a Arte e o Público, propondo-se que a composição do programa do 
ensino de Arte seja elaborada a partir das três ações básicas que 
executamos quando nos relacionamos com a Arte: ler obras de arte, fazer 
arte e contextualizar. 
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Primeiramente chamada de Metodologia Triangular, porém por ser mal 

interpretada por escolas e arte-educadores, foi revista e denominada como 

Abordagem Triangular.  

[…] Eu elejo Abordagem Triangular porque Metodologia quem faz é o 
professor, e proposta é uma palavra desgastada pelas mil e umas que são 
despejadas, à guisa de guias curriculares, pelos poderes hierárquicos em 
cima da cabeça dos professores. (BARBOSA, 2010, p. 11). 

 

A aborgagem triangular fala sobre a importância e a necessidade do ensino 

da arte nas escolas, desde os primeiros anos por se tratar de um aspecto 

indispensável no desenvolvimento cultural da sociedade. BARBOSA (1996) diz: 

Quando falo de conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes 
visuais se organiza inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação da 
arte e a história da arte. Nenhuma das três áreas sozinha corresponde a 
epistemologia da arte. O conhecimento em arte se dá na interseção, da 
experimentação, da decodificação e da infomação. […] Só um saber 
consciente e informado torna possível à aprendizagem em arte. 

 

Compreende-se que a abordagem triangular abrange os momentos mais 

importantes a serem articulados em uma aula de Arte que são: a apreciação 

(leitura de imagem); a produção (fazer artístico); contextualização (análise 

conceitual, social, cultural). Visto que para a aprendizagem ser significativa nas 

aulas de arte, o aluno ao se deparar com uma imagem precisa saber decodificar 

seus símbolos e signos, contextualizá-la e saber inserí-la no seu próprio contexto 

social. 

O cenário deixa claras as inovações no que diz respeito não somente a arte-

educação, mas a educação de um modo geral. Vivemos em uma fase de mudança 

no processo de conscientização da importância do ensino da Arte para o 

desenvolvimento do aluno e a capacitação de professores aptos a desenvolver 

essas atividades. 

A criação de metodologias como a Abordagem Triangular juntamente com 

seus três eixos, apreciar, produzir e contextualizar voga principalmente questões 

importantes sobre o ensino do desenho nas escolas da rede pública, justificando 

segundo DERDYK (1994), que “a escola funciona como um canal que 

operacionaliza dentro da sociedade, a passagem de conteúdos que representam e 

participam de uma visão cultural, regional e universal do patrimônio humano de 

conhecimento”. Ou seja, a escola forma um aluno para que ele transforme a partir 

do conhecimento adquirido, o meio em que vive. 
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3.3. O ENSINO DO DESENHO PARA CRIANÇAS 

 

Nenhuma pessoa nasce desenhando, andando, falando ou escrevendo. São 

capacidades que vamos adquirindo e desenvolvendo através de muitas e 

sucessivas experiências. É imprescindível que todo o educador independente da 

área em que atue, conheça as fases de desenvolvimento do desenho infantil 

(abordadas no capítulo 1).  

A proposta aqui é nos fazer pensar e discutir situações relacionadas a 

prática do ensino do desenho nos dias atuais, ressaltando que as capacidades 

adquiridas na infância são as que levamos por toda a vida. Além disso, levanta-se 

outro ponto essencial muito encontrado na arte infantil, a questão dos estereótipos, 

muito difundidos no ambiente escolar, destacando a importância de se refletir sobre 

eles, e sua influência sobre os alunos, principalmente nos anos iniciais da trajetória 

escolar, onde a criança começa a criar conceitos e relações novas a respeito do 

que aprende, não devendo ter como base modelos prontos. Desta forma, levanto a 

importância de o professor utilizar estratégias para chamar a atenção do aluno para 

que ele possa pensar e produzir desenhos sem utilizar estereótipos, possibilitá-los 

a utilizar a imaginação e a criatividade para fazer arte. 

 

ARTIGAS apud DERDYK (1994) “diz que o desenho é linguagem também 

enquanto linguagem é acessível a todos”. O desenho é a primeira linguagem 

concreta que toda a criança aprende, pois como vimos anteriormente antes 

mesmo de começar a falar a criança já realiza seus primeiros registros ao 

garatujar o papel, por isso DERDYK (1994) nos explica: 

O desenho enquanto linguagem, requisita uma postura global. Desenhar 
não é copiar formas, figuras, não é simplismente proporção, escala. A 
visão parcial de um objeto nos revelará um conhecimento parcial desse 
mesmo objeto. Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, 
emoções, ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar 
é conhecer é apropriar-se. (p..24). 

 

DERDYK, nos mostra em sua citação que o desenho é um conhecimento 

que vamos adquirindo, através de experiências e que ao desenhar tentamos nos 

aproximar do mundo, ou melhor mostramos através do desenho o mundo que 

conhecemos, registrando no papel pensamentos e situações cotidianas. 
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Tratando-se da complexidade das concepções aqui trabalhadas, em 

algumas situações, elas tornam-se repetitivas na elaboração do texto, pelas 

relações que, constantemente estabelecem. São esses conceitos que 

possibilitarão ver a presente pesquisa de uma maneira mais articulada.  

Dessa forma, não há como falar de desenho sem falar da arte, à expressão 

e à linguagem. Ao mesmo tempo, não podemos falar sobre o ensino de desenho 

sem nos remetermos às práticas pedagógicas e à formação docente. 

Na arte, as pessoas se expressam por meio de elementos e símbolos que 

são próprios delas, criados e modificados culturalmente. O homem apropria-se de 

elementos de linguagem para uma produção particular subjetiva. Da mesma 

forma que a produção, a fruição também é particular e subjetiva, portanto, não é 

descrita e explicada por palavras, ela é sentida, vivida, experienciada. 

Segundo FUSARI e FERRAZ (1993), a prática e teoria artística e estética 

do professor de Arte devem estar conectadas a uma concepção de arte, ou seja, 

o professor precisa saber arte e saber ser professor de arte. 

Mas com é ser um professor de Arte? 

[…] é atuar através de uma pedagogia mais realista e mais progressista, 
que aproxime os estudantes do legado cultural e artístico da 
humanidade, permitindo, assim, que tenham conhecimento dos aspectos 
mais significativos de nossa cultura, em suas diversas manifestações. 
(FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 49). 
 

O professor, por meio de sua leitura de mundo, estabelece relações entre 

os acontecimentos sociais, os saberes disciplinares, que dizem respeito às 

diversas áreas do conhecimento e aqueles saberes relevantes na sociedade, 

constituindo-se nas instituições sob a forma de disciplinas. 

O ensino de Artes pode ser um diferencial na questão do fazer docente, 

pois visa educar o aluno por meio dos sentidos, da reflexão e do compreender-se 

como ser histórico social. No entanto esse ensino vive um momento indefinido, 

por um lado, é realçado nas propostas metodológicas contemporâneas e, por 

outro, é abafado por situações de dificuldade devido aos contextos reais vividos 

pelos professores em seus locais de trabalho. 

A criança é um ser em contínuo movimento. Este estado de eterna 
transformação física, perceptiva, psíquica, emocional e cognitiva 
promove na criança um espírito curioso, atento, experimental. Seu olhar 
aventureiro espreita o mundo a ser conquistado. Vive em estado de 
encantamento diante dos objetos, das pessoas e das situações que a 
rodeiam. (DERDYK, 1994, p. 10). 

 



73 
 

 

Partindo da ideia de DERDYK, FUSARI e FERRAZ (1993) nos dizem que, 

para desenvover um bom trabalho de Arte o professor ao planejar as aulas, 

precisa descobrir quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de 

conhecimento de arte e práticas de vida de seus alunos.   

 Porém esta preocupação com as vivências cotidianas dos alunos não pode 

se aplicar apenas no planejamento, ela deve permanecer todo o desenrolar das 

atividades, assim pode-se tem uma ligação mais viva com os conteúdos. 

 Segundo LOWENFELD – BRITTAIN, quando a criança começa a 

frequentar a escola se encontra na fase das primeiras tentativas de 

representação.  

Na arte de escrever, ou na música, ninguem espera que a criança tenha 
uma explosão de criatividade sem antes passar pelo laborioso processo 
de dominar as técnicas básicas, o que quase sempre implica copiar o 
que o professor fizer, seja ao tocar um determinado acorde ou ao 
escrever corretamente a letra b. Na verdade, há geralmente um pouco 
de cópia em quase tudo o que precisamos aprender. Não é natural, 
portanto, que se espere que na arte as crianças se desenvolvam sem 
ajuda. (COX, 2007 p.195). 

 

 COX, quer nos dizer que para se desenvolver a construção do 

conhecimento é necessária a cópia a fim de explorar a técnica, mas que isso não 

quer dizer que precisamos reduzir o ensino do desenho em apenas cópias. 

Já DERDYK (1994, p. 107) discorda e diz que, um ensino baseado na 

cópia não considera a criança, um ser cognitivo, que ela se torna um depósito de 

informação sem reflexão. 

Segundo MARTINS, PICOSQUE e GUERRA (2009, p. 130): “A arte 

alimenta a própria arte”, disse Picasso, que aos 13 anos viu pela primeira vez 

Velázquez.  

Para as autoras, com relação a preocupação de ampliar referências, o 

educador precisa ter um conhecimento claro sobre o repertório que propõe, ele 

precisa saber claramente o que quer e o que quer que os educandos entendam e 

aprendam.  

O professor começa a ser visto como mediador7, pois o docente mantém a 

interlocução do aluno com o saber, tornando possível a sua aprendizagem. Sua 

curadoria educativa precisa ser cuidadosa, ampla e provocadora. Para construir 

                                                           
7 Mediador é a pessoa que media uma relação sem envolvimento, um transmissor de informações, um 
intermediário entre uma coisa e outra. 
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um repertório que estimule a criatividade dos alunos MARTINS, PICOSQUE e 

GUERRA (2009, p. 130) ressaltam que é importante: Escolher cuidadosamente as 

obras, levando em consideração o repertório dos aprendizes e o conteúdo 

curricular, tendo clareza da intenção da escolha que fez escolhê-las. É preciso 

cuidar da apresentação das obras, com boas reproduções. Em relação as artes 

visuais, cobrir texto e ilustrações que desviem o olhar é uma boa estratégia; 

Desafiar leituras com a mesma profundidade, tanto para os trabalhos de artistas 

como os de aprendizes; Promover o acesso a artistas vivos, contemporâneos 

brasileiros, não só pintores, como também escultores, gravadores, músicos, 

compositores, bailarinos e atores; Estar consciente de que nem sempre a leitura 

da obra precisa gerar produções que a focalizam. Ela pode ampliar referências 

para outros trabalhos num sentido mais amplo. Promover visitas aos museus e 

galerias, ruas, parques e praças, teatros, salas de concerto. São atividades 

especialmente provocantes, quando o caráter de passeio ou visita é transformado 

em expedição – artística, exploratória, científia – planejada anteriormente com os 

alunos; 

Para SILVA (2002, p. 32) os desenhos infantis diferem muito a partir do 

momento que ela vai à escola, as crianças começam a se preocupar 

esteticamente com seus trabalhos, se antes em casa não tinham a oportunidade 

de experimentar lápis e papel, agora além dos novos materiais a criança 

encontra-se também diante dos desenhos dos colegas, o adulto também está 

presente no papel de professor, interagindo neste processo de acordo com suas 

concepções pedagógicas sobre essa esfera da atividade simbólica. 

Para a maioria dos professores, as pinturas e os desenhos não devem 
ser vistos como outra coisa senão como eles se mostram. Mas surge 
uma dificuldade, quando se impõe um padrão de qualidade a esse 
trabalho. Esses padrões, baseados em algum critério estético, arbitrário, 
tentam rotular as pinturas como boas ou más, com escassa ou nenhuma 
compreensão do processo que deu origem ao próprio trabalho artístico. 
(LOWENFELD – BRITTAIN, 1977, p. 101). 

 

A partir da afirmação do autor, com relação a este padrão de qualidade 

imposto aos trabalhos infantis, juntamente com a introdução de técnicas de 

alfabetização segundo DERDYK (1994), pode inibir o processo de 

desenvolvimento gráfico infantil: 

É patente o empobrecimento da expressão gráfica quando a criança 
passa pelo processo de alfabetização, principalmente quando não há um 
respaldo que dê garantias para a continuidade da experimentação 
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gráfica. Estes fatos nos levam a refletir sobre o funcionamento de nosso 
sistema educacional. A escola é o agente transmissor cultural. A 
necessidade de organizar o conhecimento, para poder comunicá-lo, 
muitas vezes torna o próprio conhecimento compartimentado, 
classificatório e redutor. A escola, porta-voz de uma visão do mundo, 
pode sublinarmente aprisionar a capacidade de a criança perceber e 
compreender o mundo por si mesma: este lhe é dado, apresentado e 
assinado.  

 

Para COX (2007), a posterior diminuição de interesse e habilidade das 

crianças no desenho é considerada às vezes como uma tendência natural, mas 

segundo a autora, Henry Shaefer-Simmem (1948) afirma que não existe 

diminuição natural e os talentos artísticos de toda pessoa podem ser 

desenvolvidos em qualquer idade. 

LARK-HOROVITZ (apud COX, p. 253) afirma que os professores devem 

garantir que tudo que ensinam tem finalidades criativas, e ao mesmo tempo diz 

que, o professor não deve ter uma conduta do tipo “tudo é válido”. Segundo ela, 

quando uma criança de oito anos alega que não consegue desenhar um cavalo 

como ele é, não é adequado dar ou desenhar por ela, uma solução rápida e fácil, 

seria dizer-lhe para usar sua imaginação e fazer o melhor que puder, o que 

segundo também não ajuda. Há uma zona fértil entre os dois extremos onde o 

problema pode ser apreciado e discutido, ajundando a criança a usar a 

criatividade para encontrar a solução. 

Para DERDYK (1994), Fornecer modelos para criança copiar, exclui a 

possibilidade dela selecionar, seus interesses e necessidades.  

Fornecer um papel mimeografado para completar, propor temas 
fechados para desenhar, como ocorre por ocasião de festas 
comemorativas, indicar sequências determinadas para desenhar figuras, 
copiar um desenho da lousa, enfim, criam expectativas de resultado, 
tanto por parte da criança como por parte do adulto. O resultado deve 
corresponder formalmente ao modelo original.  
O ensino inteligente e sensível depende de ensaio e erro, de pesquisa, 
investigação, experimentação na busca de solução de problemas que 
geram dúvidas, incertezas.  

  

VIANNA (2014) fala a respeito do surgimento de uma “erva daninha” que 

começa a se manifestar nos desenhos o chamado estereótipo. 

Quando eu era pequena, como todas as crianças, gostava muito de 
desenhar. Passava horas com lápis e papel na mão desenhando. No 
Jardim de Infância fui considerada “talentosa” tendo sido convidada a 
freqüentar uma escolinha de arte. Os desenhos que fazia nunca iam 
para a exposição dos melhores trabalhos. Logo percebi como devia 
desenhar para “entrar no mural” e foi assim que, um dia, fiz uma 
paisagem que eu sempre via em desenhos: um barco à vela navegando 
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no mar, com uma ilha ao lado, onde havia uma palmeira, três montanhas 
ao fundo e um sol que se punha. Nuvens e gaivotas preenchiam o 
espaço do céu. Naquele dia meu trabalho foi finalmente exposto.  
Depois desta experiência “bem-sucedida” passei a desenhar 
estereotipadamente, porque assim meus trabalhos eram aceitos e 
valorizados. 

 

Neste depoimento, a autora fala de uma experência própria porém muito 

comum, de como e por qual motivo os desenhos infantis começam a ficar todos 

parecidos, de como surge um desenho estereotipado. 

 

 

3.3.1 O estereótipo no desenho, uma discussão que não cessa 

 

O que é um desenho estereotipado? 

“O estereótipo é a [imagem]* repetida, fora de toda a magia, de todo 
entusiasmo: como se fosse natural, como se por milagre, essa [imagem] 
que retorna fosse a cada vez, adequada por razões diferentes, como se 
imitar pudesse deixar de ser sentido como uma imitação. Imagem sem 
cerimônia que pretende a consistência e ignora sua própria insistência”. 
(Roland Barthes in “O Prazer do Texto”) (VIANNA, 2014). 

 

VIANNA (2014) nos diz que para entendermos porque certos desenhos 

levam o nome de estereotipados, é necessário nos remetermos ao ano 1000, 

quando na China, um tipógrafo chamado PI Ching inventou um processo de 

impressão que, mais tarde, veio a ser adotado na Europa com o nome de 

estereotipia. 

Uma das maiores preocupações no ensino do desenho é que a partir do 

ensino fundamental as crianças começam a apresentar desenhos estereotipados, 

que por mais que se venha trabalhando, esses modelos de desenhos tornaram-se 

um padrão perverso dentro das escolas brasileiras. 

DERDYK (apud CUNHA), nos alerta sobre a influência do mass-media8 

nos desenhos infantis, ela diz que: 

Cada vez mais a conduta infantil é marcada pelos clichês, pelas citações e 
imagens emprestadas. “A TV traz o mundo para você”. O imaginário 
contemporâneo é entregue a domicílio. A criança é submetida a um 
profundo condicionamento cultural, e é sobre estes conteúdos que a 
criança vai operar. A ilustração, o desenho animado, a história em 
quadrinhos, a propaganda, a embalagem são representações que se 
tornam quase realidades. O elefante desenhado é mais veradeiro e 

                                                           
8 Medias: canais de transmissão da cultura diferente dos textos: cinema, rádio. Televsão, revista em 
quadrinhos, publicados, fotonovelas, etc. 
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presente do que o verdadeiro elefante que mora no zoológico, onde a 
criança raramente vai. Vivemos hoje sob o signo da ficção e da paródia. 

 

Segundo LOWENFELD-BRITTAIN (1977, p. 175), as professoras da 

educação infantil, jamais deveriam se preocupar com a produção de estereótipos 

em datas comemorativas, pois este tipo de atividade, faz com que a criança se 

sinta deslocada, tendendo reduzir seus próprios meios de expressão. 

Para VIANNA, “A escola parece ser o habitat natural dos estereótipos, um 

terreno fértil onde vicejam e se reproduzem à exaustão, sob o pretexto ou a ilusão 

de tornar o ambiente ou a aprendizagem mais atraente, agradável, interessante 

para a criança.” Segundo WITTE (2003) os professores têm uma concepção já 

formada de que para se realizar um bom trabalho durante o ano letivo, é 

necessário uma sala enfeitada, e o que ocorre muitas vezes é que ao chegarem na 

sala no primeiro dia de aula, estas recebem seus alunos com a sala cheia de 

imagens “bonitinhas”, que são muitas vezes personagens de desenhos animados.  

Como se não fosse o suficiente, muitos educadores ainda se utilizam do 

desenho mimeografado ou impresso para colorir, com o pretexto segundo 

DERDYK (1994), de estimular a coordenação motora, o equilíbrio, a cópia. Mas é 

aí que surge um dos principais fatores na estereotipia nas crianças em fase 

escolar, como afirma CAMARGO (apud WITTE, p.14). 

Os desenhos mimeografados para colorir dão, sem querer, o seguinte 
recado: “Criança, é assim que se desenha”. O desenho mimeografado 
representa a visão de um mundo de seu autor. Será que a visão de mundo 
de cada criança deve ser igual aquela que ela tem que aceitar de seu 
modelo único – o professor? 
 

DERDYK (1994), salienta que, os exercícios estereotipados ainda são 

acompanhados por atributos de valor como: bonito, feio, limpo, sujo, certo, errado. 

Ao imaginar estes conceitos aplicados a crianças de três ou quatro anos, a autora 

afirma que esse tipo de procedimento impede o desabrochar do imaginário 

pessoal, que expresse uma visão ampla sobre o mundo. 

Para VIANNA algumas crianças dizem então “não saber desenhar” e com 

isso estão querendo dizer que “não sabem fazer estereótipos”, que “não sabem 

desenhar igual à professora”. Estão, mostrando que já se tornaram inseguras em 

relação ao desenho, não acreditam que são capazes. 

 Devemos ter em mente que o ensino da arte é muito mais do que apenas 

fazer trabalhos artísticos como confirmam os PCNs (2000) aprender arte envolve, 
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basicamente, produzir trabalhos artísticos, analisar e refletir sobre eles. Envolve 

também conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as 

produções artística e individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. 

Conforme DERDYK (1994), “O desenho pode revelar a estrutura e o grau de 

desenvolvimento do mecanismo intelecual, mas também nasce de uma visão.” 

Percebemos até aqui que a importância do desenhar interfere muito na 

personalidade e na criatividade da criança. Normalmente as pessoas que se dizem 

incapazes de desenhar constituem o grupo que mais dificilmente ultrapassa as 

barreiras de timidez e vergonha do seu trabalho, que os impedem de progredir 

nesta atividade. Talvez por conta dessa limitação na infância, nos diz FALLGATER 

(2001). 

Se pedirmos a um adulto para desenhar, observaremos que alguns farão 
o desenho com as mesmas formas que usava quando tinha dez anos de 
idade. È como se o desenho parasse no tempo, como se não houvesse 
uma possibilidade de evolução do desenho depois de aprendida a escrita. 
Parece que o domínio da escrita faz com que as pessoas pensem que não 
podem mais evoluir, que já são como são. p.69. 
 

Para que o adulto possa desenhar com sucesso, a criança que mais tarde 

se transformará nele, deve aprender a ultrapassar todos os passos na 

aprendizagem do desenho naturalmente, sem que seja criticada por não 

corresponder aos padrões dos adultos, assim talvez a criança, poderá encontrar 

uma forma íntima para desenhar, o que a fará gostar de desenhar futuramente. 

 

3.3.2 Desestereotipar: um processo possível 

 

“Desenhar só se aprende desenhando” (DERDYK, 1994, p. 195). 

Compreendendo que a constituição do desenho infantil e a construção do 

conhecimento em arte “se processam a partir da movimentação entre o repertório 

imaginário individual e repertório cultural grupal” (BUORO, 1996, p. 43). A autora 

determinou como objetivos da sua proposta metodológica: a) o desenvolvimento 

da percepção visual e da imaginação criadora; b) a ampliação do repertório 

imagético; c) aquisição de conhecimento em arte. Certa de que uma aproximação 

com obras de arte especialmente a pintura poderia ampliar o conhecimento em 

arte e o reprtório visual e gráfico das crianças, como também construir um olhar 

crítico. 
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A fim de desconstruir os estereótipos presentes no desenho da criança 

BUORO (1996), desenvolveu um projeto de ensino de artes plásticas.  

O projeto envolve quatro etapas e correspondem as quatro primeiras séries 

do ensino fundamental (considerando que hoje são cinco, os anos iniciais). A 

primeira intitulada, “Somos Todos Artistas”, tem como objetivo “estimular a 

imaginação criadora e a expressão do aluno” buscando enfrentar o desinteresse 

pelos trabalhos em desenhos e pintura que existe nas primeiras séries, em razão 

do aumento do interesse pela escrita. Além do que, pretende-se trabalhar a 

expressividade mais solta do gesto, a visão da arte como linguagem, o objeto 

artístico como signo novo, produto das leituras de mundo e expressão do artista 

que comunica uma idéia. Ressaltando para as crianças que o artista é o produtor 

da obra de arte e usa sua liberdade no momento da criação, propõe-se também 

que o aluno, sendo produtor do trabalho de Arte, pode e deve usar das mesmas 

liberdades no momento da criação. Portanto, somos todos artistas. (p.53). 

A segunda etapa é nomeada como “Conhecendo os Elementos da 

Linguagem Plástica”: é o momento em que trabalha-se a leitura de obras de arte e 

da produção realizada pelos próprios alunos, destacando os elementos da 

linguagem visual. Nessa etapa, diferentes pinturas são utilizadas. O necessário é 

levar a criança a encontrar a presença expressiva dos elementos da linguagem 

visual (ponto, linha, forma, cor, textura e volume) nos trabalhos analisados, a 

criança deve perceber o espaço e a relação entre a figura e o fundo, para depois 

ampliar o conhecimento da existência de outros planos visuais nas pinturas. (pág. 

53-54). 

Na terceira etapa, BUORO traz as questões: "O que é saber desenhar?", 

"A pintura é realidade?", "A arte é cópia da natureza?", "A pintura retrata o que se 

vê ou o que se conhece do objeto?", "O que é real?" e "A pintura é realidade?". 

Nesta etapa, denominada "Ampliando a Observação em Direção ao Mundo", o 

objetivo é enfrentar a crise do "não sei desenhar", através de atividades práticas 

como desenho cego, desenho de observação, desenho de memória. Os 

conteúdos abordam a descoberta das diferenças de um desenho realizado a partir 

do conhecimento do objeto e a partir de um ponto de vista, a diferença entre 

desenho e pintura, o conhecimento de algumas relações entre cores, a percepção 

de texturas. Trabalhamos essas questões a partir da observação de mundo e da 

pintura. A representação imagética que resulta dessas atividades é vista como 
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possibilidade de representação individualizada, ligada ao desenvolvimento interno 

de cada criança e não cobrada como um produto considerado, uma 

representação fiel da realidade. Elas alimentam a discussão sobre o que é saber 

desenhar. 

Na quarta e última etapa: “Cruzando Caminhos”: Discute-se o processo de 

trabalho do artista e o processo de criação da criança. Neste momento, a Arte já é 

vista como linguagem que contém um pensar, um fazer, um criar, um conhecer e 

um expressar. Os conteúdos selecionados para esta etapa referem-se à 

simultaneidade do tempo no cubismo, à relação vida e obra do artista, à 

decantação da visualidade (da figuração à abstração), à criação e comunicação 

na arte e à relação forma/conteúdo na obra de arte. Focamos também a questão 

da Arte como uma atividade do trabalho humano, que tem um lado executivo do 

fazer, por meio do qual expressa um pensar e agir. Arte vista como criação que, 

enquanto faz, inventa. (pág. 55) 

Os conteúdos das quatro etapas são cumulativos, isto é, não pertencem 

unicamente a uma das etapas. Logo, depois de trabalhados, eles sempre são 

revistos em cada ocasião que venha a surgir, de tal forma que se integram num 

conjunto único. Outra questão importante a salientar é que todo o trabalho 

desenvolvido nesta proposta envolve o estímulo da percepção visual, da 

imaginação criadora, e da reflexão sobre o fazer artístico. (...) As relações com a 

obra de arte são expressivamente amplificadas e o trabalho do artista passa a ser 

muito respeitado. (pág. 55). 
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4 TRAÇANDO UMA PRÁTICA REFLEXÍVA DA DESCONSTRUÇÃO DE 

ESTEREÓTIPOS 

 

Esta seção tem como objetivo, apresentar o caminho escolhido, ou seja, 

qual o procedimento metodológico, qual o tipo de pesquisa que foi utilizada 

durante o estudo. Assim como destacar e caracterizar o ambiente e os sujeitos 

que foram estudados. 

Com a ajuda de teóricos se pode entender melhor a criança e seu 

desenvolvimento através de suas representações gráficas. Nesta etapa da 

pesquisa busca-se saber como está o desenvolvimento do grafismo entre as 

crianças do Município Calmon - SC. Desta forma o presente capitulo apresentará 

a caracterização da pesquisa, os sujeitos, o campo da pesquisa, a descrição do 

material empírico, para que possa entender os resultados que foram obtidos e 

que são apresentados no capítulo cinco da pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Lüdke & André (1986 p. 5), a função do pesquisador [...] “é 

justamente o de servir como veículo inteligente e ativo entre esse conhecimento 

acumulado na área e nas novas evidências que serão estabelecidas a partir da 

pesquisa.” Estas palavras revelam a importância da pesquisa e sua abrangência 

no conhecimento.  

Esta pesquisa envolveu alunos das Séries Iniciais, da Escola Municipal 

João Carneiro no município de Calmon, Estado de Santa Catarina. O que importa 

nessa pesquisa não são as quantidades, mas sim o estudo de uma realidade e 

seus significados. A pesquisa é caracterizada como qualitativa que, conforme 

Ludke & André (1986 p. 18), é “[...] o que se desenvolve numa situação natural, é 

rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 

uma forma complexa e contextualizada”. Segundo Queiroz (1992) sobre a 

pesquisa qualitativa compreendemos que:  

Embora a ordem introduzida pelo pesquisador no universo dos dados em 
estudo por meio da quantificação possa parecer a melhor maneira de se 
chegar aos conhecimentos dos mesmos, ela somente narra o que se 
encontrou; não desvenda por que motivos ou razões a coleção de 
indivíduos assim analisada age consciente ou inconscientemente; nada 
diz a respeito dos interesses do que a coletividade manifesta; nada 
exprime que constitua uma explicação. (p.23). 
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A pesquisa também é bibliográfica, pois tem embasamento em material já 

elaborado, sendo usados livros e artigos científicos.O objetivo desta pesquisa é 

de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre o 

desenho esterotipado e de como desconstruí-lo. Tendo como base os principais 

autores: Ana Mae Barbosa, Anamelia Bueno Buoro, Edith Derdyk, Maria Heloísa 

Ferraz,C. de T., Maria F. de Resende e Fusari, Suzana Rangel. 

Caraterizndo este estudo como pesquisa-ação, segundo Thiollent (1985), 

“com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em 

educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos de uso 

mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que faz com o educador promova 

condições para ações e transformações de situações dentro da própria escola. 

Também considerada uma pesquisa de campo, pois ela consiste em 

investigações empíricas, que objetivam o delineamento ou análise das 

características principais ou decisivas do desenho livre de estereótipos.  

 

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Descreve-se aqui a contextulização da observação do campo de pesquisa 

intitulada como Escola Municipal João Carneiro (fig, 56). As informações 

relacionadas ao texto a seguir correspondem a pesquisa ao Projeto Político 

Pedagógico da Escola. 

 

Figura 56: Escola Municipal João Carneiro 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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A Escola Municipal João Carneiro, estabelecimento de rede pública de 

Ensino Fundamental, onde atende somente as Séries Iniciais. Situada à Rua 

Pedro Almeida s/nº, município de Calmon, Estado de Santa Catarina. Tem ciência 

de sua função social e comunitária. Tende a conduzir a educação, o ensino 

aprendizagem, enfim, todas as informações para a formação e o desenvolvimento 

intelectual e moral, de todos aqueles envolvidos no crescimento pessoal, 

comunitário e social. 

Esta unidade escolar tem como clientela escolar, alunos de nível social 

econômico médio-baixo onde frequentam alunos do 1º ao 5º ano que são 

provenientes da sede do município e de comunidade do interior do município 

onde as atividades econômicas principais são: Agricultura nos Assentamentos, 

Madeireiras (Linha Pigatto), Fazendas de Produção de Gado de Corte e 

Reflorestamento. Também ressaltamos que muitas pessoas saem da sede para 

trabalhar em outras atividades em outros municípios. 

Quanto ao quadro docente da Unidade Escolar, conta com a maioria dos 

professores graduados na área da Educação. Não há professor graduado em 

Artes, porém a escola conta com uma professora acadêmica do curso de Artes 

Visuais. 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos do 1º ano do ensino fundamental, a 

turma apresentava como estudantes quinze alunos sendo oito meninos e sete 

meninas, na faixa etária de seis e sete anos, todos os discentes residentes do 

Município de Calmon. A observação da turma e a prática foram realizadas no 

período de Agosto à Outubro de 2013. 

O motivo pelo qual a turma pesquisada foi escolhida, seria porque a partir 

dos estudos já realizados, percebe-se que quando a criança começa a frequentar 

o ensino fundamental ela também entra em contato com o mundo da escrita. 

DERDYK (1994) diz que: “A aprendizagem da esrita canaliza a descarga e 

enérgica e ezpressiva da atitude gráfica que o desenho carrega par uma noção 

regulada de controle técnico na utilização do instrumento. A manifestação gráfica 

fica à margem.” Ou seja, devido a escrita o desenho que antes era a única 
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expressão gráfica da criança, é deixado de lado para dar lugar a nova forma de 

linguagem. 

 

4.4 PLANO DE AÇÃO DA PESQUISA 

 

No primeiro encontro da pesquisa realizada, foi proposta aos alunos uma 

dinâmica para interação dos mesmos com a professora, e para começar de uma 

forma lúdica todo o trabalho que foi realizado ao longo da pesquisa. O primeiro 

passo da dinâmica foi vendar os alunos, e pedir silêncio a eles, e que prestassem 

muita atenção em tudo que iria acontecer. Com auxílio da música “Aquarela” 

(Toquinho), a fim de estimular a imaginação e a criatividade dos alunos,pois 

segundo DERDYK (1994), “A capacidade de imaginar é de suma importância para 

o conhecimento, incluindo o conhecimento científico. Imaginar é projetar é 

antever, é a mobilização interior orientada para determinada finalidade antes 

mesmo de existir a situação concreta”. Depois de realizada a primeira parte, 

retirou-se a venda dos alunos, distribuiu-se as folhas de papel e lápis de cor, 

pediu-lhes que através de um desenho, representem o que sentiram, ouviram e 

imaginaram, enquanto estavam vendados. O principal interesse da atividade é 

usar o desenho como forma de registro da imaginação das crianças durante a 

música. 

Segundo Lowenfeld-Brittain, (1977, p.165) Qualquer motivação artística 

estimula o pensamento, os sentimentos e a percepção da criança. Para ele nesse 

período decisivo, é essencial que se dê uma atenção maior ao desenvolvimento 

da capacidade criadora da criança. Com essa dinâmica a criança poderá 

desenhar livre de qualquer forma de estereótipo, pois ela precisará somente da 

imaginação, o que contribui muito para seu processo criativo. 

O segundo encontro iniciou-se com alguns questionamentos aos alunos 

como: Sabem como surgiu o desenho? De que forma desenhamos? Quais os 

materiais que eram e são utilizados, para desenhar? As perguntas serviram como 

forma de fazer os alunos pensarem e refletirem sobre o desenho.l 

Para uma melhor explicação sobre o surgimento do desenho durante pré-

história, levou-se para os alunos um vídeo em forma de desenho animado 

encontrado no site do You Tube, com o título de “Komum”. O motivo de escolher 
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esta estratégia foi porque o vídeo selecionado possui uma linguagem de fácil 

entendimento por parte dos alunos, e assim a linguagem audiovisual utilizada 

permitiu uma reflexão posterior, entre educando e educador sobre o surgimento 

do desenho na vida do homem. Após assistirem ao vídeo, questionou-se os 

alunos sobre o mesmo, e através de imagens reais encontradas em cavernas 

impressas e coloridas explorou-se as imagens perguntando aos alunos que 

figuras eles identificavam nas imagens, e que havia de semelhante entre o vídeo 

e as imagens reais.  

Após a leitura das imagens e a contextualização do vídeo foi proposto aos 

alunos uma atividade que foi realizada no iterior da sala através de um painel de 

papel grande, na altura das crianças, usando papel pardo. Novamente 

estimulando o lado criativo dos pequenos, visando a importância de se estimular a 

imaginação. Para LOWENFELD-BRITTAIN (1977): “É possível propiciar o máximo 

de oportunidades para o pensamento criador em experiências artísticas, e estas 

oportuninades devem ser uma parte planejada de cada atividade criadora”. Então 

colocou-se os alunos na seguinte situação: A partir do que foi visto e refletido, 

eles teriam que imaginar que são como “Komum”, o homem representado no 

vídeo. A fim de explorar o imagético colocando-se diante de uma situação 

desconhecida. A imaginação deveria direcionar os alunos para dentro de uma 

caverna onde eles seriam os artistas, com o auxílio de pinceis e tinta guache, eles 

desenhassem livremente, preenchendo o espaço destinado à atividade. 

Com todo o conhecimento das mãos o homem tornou-se um ser simbólico, 

ele apropriou-se de símbolos para representar o que seus olhos capturavam ao 

ver aquele mundo selvagem, criando assim formas simbólicas com significados 

próprios. O desenho é símbolo da criatividade do homem. Com essa aula a 

criança teve a possibilidade de conhecer a origem do desenho, a experiência que 

homem pré-histórico tinha de poder desenhar nas paredes, livremente, apenas 

descobrindo, como o traço iria surgindo. A atividade possibilitou aos alunos uma 

nova experiê diferente da convencional, explorando novos suportes e um novo 

estímulo a criatividade ao tentar representar os desenhos em pé na parede. 

Para realizar a etapa seguinte da é importante voltarmos ao capítulo dois 

da presente pesquisa, onde durante os séculos XV e XVI o retrato tornou-se 

popular como não existia fotografia os pintores eram contratados para pintar os 

rostos e corpos de pessoas importantes. A partir de então os artistas também 



86 
 

 

começaram a retratar a si mesmos e este tipo de pintura ficou conhecido como 

autorretrato. O autorretrato é uma forma de estudo anatômico, embora alguns 

deles apresentem alegorias, caricaturas e também expressem condições 

emocionais específicas a exemplo de Frida Kahlo9 (1907 - 1954). Então levou-se 

para a sala reproduções das obras de autorretratos de artistas como: Vincent Van 

Gogh, Tarsila do Amaral, Candido Portinari e Frida Kahlo.  

Então com os alunos em círculo, entendendo que em círulo todos podemos 

olhar uns para os outros e o professor-mediador pode ir avaliando as reações dos 

alunos durante a conversa.  

No momento da roda de conversa, levantar as seguintes questões: O que 

são aquelas imagens? O que é um autorretrato? Como fazer um autorretrato? 

Explicar as crianças o porque os artistas se autorretratavam, e a 

importância desses autorretratos para toda a história do homem. Foi importante 

neste momento realizar a leitura das imagens. 

Há múltiplas definições de imagem. A imagem é hoje, um componente 

central da comunicação. Com sua multiplicação e ampla difusão, com 

sua repetitividade infinita, estes dispositivos fazem com que, por 

intermédio da sua materialidade, uma imagem prolongue a sua 

existência no tempo (BARBOSA, 2008, p. 75). 

 

Pediu-se que as crianças se dirijissem ao espelho da sala e observassem 

suas características físicas, como elas se veem, o que mais chama atenção 

diante de seus próprios olhos e qual a característica que elas mais admiram ao se 

olharem no espelho, a proposta da dinâmica tem por objetivo, aguçar o olhar das 

crianças sobre elas mesmas como uma construção da própria identidade, 

salientando que estes alunos estão em processo de construção do seu próprio 

cognitivo. Em seguida distribuiu-se aos alunos, folha branca, lápis de cor e pediu-

se que as crianças fizessem seu próprio autorretrato. Posteriormente, perguntar 

sobre as diferenças e semelhanças, levantando as seguintes questões: Vocês 

ficaram parecidos com no desenho? Quais as diferenças encontradas em cada 

um de nós? Além das características físicas, todos nós nos comportamos iguais? 

                                                           
9 Foi uma das personagens mais marcantes da história do México. Patriota declarada, comunista e 
revolucionária Frida Kahlo, como ficou conhecida, teve uma vida de superações e sofrimentos que 
refletidos em sua obra a tornaram uma das maiores pintoras do século. 
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A atividade foi realizada a fim de concretizar o conteúdo trabalhado e 

estimular o olhar sobre a construção da própria identidade. 

As crianças de 4 a 7 anos pertencem a uma fase de representação pré-

esquemática. Isso está relacionado diretamente com a representação da figura 

humana. “A importância das pessoas nos desenhos infantis é muito evidente, 

durante toda a infância”. (LOWENFELD-BRITTAIN, 1977 p. 149). Nesta fase 

criança busca sua identidade, é o que acontecerá nessa aula, pois ao se 

autorretratar ela estará observando e colocando traços próprios no seu desenho, 

traços a partir do seu próprio olhar. 

No encontro seguinte dividiu-se a atividade em partes tendo como objetivo 

principal, a construção de um desenho surpresa e estimulando a observação do 

trabalho realizado pelo outro. LOWENFEELD-BRITTAIN (1977), diz que o 

desenvolvimento da conciência estética é parte fundamental na arte-educação, ou 

seja, a importancia de apreciarmos trabalhos de arte, trabalhos realizados por 

outras pessoa e até por nós mesmos. 

1ª Parte: O desenho 

A aula foi elaborada partir de uma proposta com tema casa e família, 

visando serem temas cotidianos da criança. Os alunos desenharam usando lápis 

de cor, giz de cera e canetinha sobre papel sulfite A4 (cada criança pode esolher 

o material usado na sua produção).  

2ª Parte: Picando o desenho 

Nesta etapa entregou-se tesoura e cola para os alunos e eles foram 

orientados cortar o desenho em quatro partes. Em seguida, eles trocaram três 

partes de seus desenhos com os outros alunos, guardando uma para si. Após a 

troca, os alunos deveriam remontar os desenhos com as partes trocadas numa 

nova superfície, usando cola para juntar as partes. 

A atividade se tornou-se coletiva, pois um aluno contribuiu para o desenho 

do outro, em sua colagem final. Após a conclusão do trabalho, os mesmos 

deveriam ser analisados em conjunto pelos alunos e professor. As diferenças 

entre os pedaços deveriam ser valorizadas. A troca foi mostrada como uma nova 

possibilidade de realidade artística. Para Lowenfeld-Brittain (1977, p. 66) “A 

criatividade necessita ser alimentada por um tipo especial de ambiente”. O que o 

autor quer nos dizer é que para começarmos eliminar os estereótipos da vida de 

nossas crianças é preciso inovar, convencer as crianças que o bonito nem 
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sempre é apreciado, que muitas vezes o que faz a diferença é o inusitado. Além 

disso, nesta aula a criança terá o contato com o desenho do outro, aprendendo 

assim que o outro é muito importante, ninguém faz nada sozinho.Segundo PCN, 

“Trabalhar ética e estética na produção de arte dos alunos e de artistas 

significaconsiderar suas possibilidades criadoras correlacionadas com as 

realidades socioculturais ecomunicacionais em que vivem.” 

No último encontro desta pesquisa, os alunos foram orientados a desenhar 

cada parte de seu rosto numa folha de papel sulfite A4, a fim de novamente levar 

a criança a perceber suas próprias característica físicas. Um olho numa folha, 

outro noutra folha, o nariz em outra, e a boca em outra. Seguindo o mesmo 

processo do trabalho de remontagem da imagem da aula anterior, os alunos 

foram orientados, a recortar e colar as partes do rosto numa folha de cartolina. As 

partes poderiam pertencer a um mesmo aluno ou serem trocadas. 

. A partir do rosto já montado na folha de cartolina, os alunos foram 

divididos em grupos de 04, (mistos de meninos e meninas) e orientados a pintar 

coletivamente cada um dos rostos, usando o material que preferissem, houve a 

necessidade de um trabalho coletivo, pois um interferiu no trabalho do outro. A 

partir daí, enquanto pintavam, surgiu uma intensa negociação entre cada aluno, 

cada um mostrou seu ponto de vista, seu gosto, sua "estética". E a opinião de 

cada um foi considerada e avaliada, isso pode permitir um maior intusiasmo por 

parte dos alunos, sendo importante que no trabalho final houve a participação dos 

próprios colegas assim como a dele no trabalho dos seus companheiros.  

O que levamos dessa experiência é o modo de ver o mundo com um olhar 

diferenciado nem sempre privilegiando a beleza das coisas, isso foi o combustível 

que alimentou o desenvolvimento do desenho a cada etapa.  

Ao finalizar o trabalho sobre a desconstrução de estereótipos, organizou-se 

uma exposição dos trabalhos realizados para todos da escola. A exposição foi 

organizada e realizada pela professora e os alunos envolvidos no projeto. Os 

trabalhos foram selecionados com critérios adequados ao plano do projeto, e 

além dos trabalhos foram expostas fotos dos alunos trabalhando em seus 

desenhos, em uma parede livre da poluição visual.  

A proposta prática realizada através desta pesquisa teve por finalidade, a 

realização de atividades que estimulassem a criatividade e a imaginação da 

criança a fim de desestereotipar desenhos infantis. 
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4.5 MATERIAL EMPÍRICO 

 

Para realização da análise de dados foram utilizados materiais como: o 

Diário de campo da pesquisadora com anotações sobre todo o desenvolvimento 

da pesquisa prática, as falas dos alunos, sua maneira de se comportar durante a 

prática da pesquisa, Fotografias do processo de execução das atividades, 

contribuído para análise de dados e comprovando as anotações realizadas no 

diário de campo. 

Dentre os desenhos armazenados, foram selecionados como foco de 

análise, os trabalhos que através dos resultados obtidos na prática da pesquisa, 

apresentaram signos e estereótipos, foram selecionados entre satisfatórios e não 

satisfatórios, podendo assim articular os trabalhos realizados pelos alunos.  

 São cinco atividades, sendo que três produções de cada exercício são 

utilizadas para análise. Para análise a pesquisa foi dividida em categorias, pois 

cada atividade proposta, aborda um tema diferente, tornando discussões 

diferentes.  
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5 UMA POSSÍVEL PRÁTICA CONTRA ESTEREÓTIPOS 

 

“Teoriacamente, a análise não tem fim, é sempre possível modificar o 

esquema obtido, prosseguir a interpretação descobrindo novas sobre 

interpretções”. (MICHELAT apud LOPONTE, 1998 p.23). 

Nesta análise prentende-se abordar os elementos, e as práticas 

desenvolvidas para realização da pesquisa. Quem produziu, como o fez, os sinais 

e signifiações encontrados nos desenhos. Por isso a análise dos trabalhos é 

composta de reflexões e interpretações, no intuito de ampliar as possibilidades de 

desconstrução de estereótipos. 

Para FUSARI e FERRAZ (1993, p.49), o professor de Arte é responsável 

pelo sucesso do processo de transformar e estimular as sensibilidades, saberes 

práticos e teóricos em Arte. 

A arte desempenha um importante papel na educação das crianças. 

Desenhar, pintar ou construir, constituem um processo complexo em que a 

criança reúne diversos elementos de sua experiência, para formar algo novo e 

significativo. Para FERRAZ e FUSARI (1999), “As aulas de Arte constituem-se em 

um dos espaços onde as crianças podem exercitar suas potencialidades 

perceptivas, imaginativas ou fantasiosas.” 

É importante voltar ao capítulo dois e verificarmos que os sujeitos da 

presente pesquisa encontram-se para LOWENFELD na fase esquemática que vai 

dos sete aos nove anos, como a regra não se aplica a todos os alunos, vale 

ressaltar que alguns ainda estão na fase pré - esquemática. “O esquema pode ser 

determinado pelo modo como a criança vê alguma coisa, pelo significado 

emocional que ela lhe atribui.” (LOWNFELD, 1977, p. 183). 

 A análise está organizada por categorias pois há divergencias 

referentes a tema, a exploração de materiais, propostas de desenho, e a 

coletividade. Tais categorias estão dispostas na seguinte ordem: A – Provocações 

para o desenho; B – Outros Suportes e Forrmas; C – Autorretrato; D – Construção 

da Figura Humana; E – Desconstruindo o desenho;  

 

A – Provocações para o desenho. 
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A primeira atividade estava ligando o desenho a imaginação dos alunos e 

consistia-se em um primeiro momento que os alunos apenas ouvissem vendados, 

a música “Aquarela” (Toquinho e Vinícius de Maraes). Após ouvirem a música os 

alunos teriam que desenhar o que imaginaram e ouviram enquanto estavam 

vendados. 

Para VYGOTSKY (2001) a imaginação não repete fielmente impressões 

isoladas, acumuladas anteriormente, mas sim constrói novas maneiras de 

combinar as diversas impressões que o sujeito obteve em suas vivências 

cotidianas.  

DERDYK (1994) nos diz que, enquanto a criança desenha, a linha vai 

sugerindo uma figura que ela associa a uma música, a um rítmo, e dessa rede de 

associações nasce o desenho. 

A imaginação possui uma natureza visionária, detectando a 
intencionalidade contida na ação humana. É o caçador que cata uma 
pedra prevendo o seu uso na próxima caçada, é o cientista que inventa 
uma fórmula. É a criança que descobre um novo pretexto gráfico. 
(DERDYK, 1994, p. 131). 

 

A seguir as fotos de desenhos realizados pelos alunos. Segundo FERRAZ 

E FUSARI (1999), a criança reflete de modo contínuo, suas impressões do meio 

em que vive. Podemos perceber (figs. 57 e 58), que ambos os desenhos 

apresentam-se relacionados as primeiras estrofes da música (sol, castelo, 

guarda-chuva, por exemplo), consequentemente estes desenhos já aparecem 

com a presença de estereótipos. Durante a atividade muitos me perguntaram 

como era um castelo, aí me dei conta de que alguns alunos nunca tinham visto 

nem mesmo na televisão um castelo de verdade, WIDLÖCHER (1971, p.70), nos 

explica: 
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Figura 57: Desenho de Imaginação Aluna M. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Percebe-se uma composição mais solta na representação da música, aqui a cor 

predominante é o rosa. Para LOWENFELD-BRITTAIN (1977), “a criança descobre 

naturalmente, que existe afinidade entre cor e objeto” 

 

 

Figura 58: Desenho de Imaginação Aluno H. 

  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Além de papel e lápis percebemos que as crianças usam canetas hidrográficas 

para salientar as linhas do seu desenho, percebe-se na figura 58 a presença de 
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vários sóis, quando a criança é questionada sobre a presença desses elementos 

ela responde: 

- São para iluminar todo o castelo! 

 

Para LOWENFELD-BRITTAIN (1977), “o esquema particular da criança é 

exclusivamente seu.” 

 As particularidades do desenho infantil dependem das particularidades 

perceptivas. Estas lhes são próprias em razão da finalidade do desenho. O que 

nele domina é a preocupação realista que ultrapassa o simples quadro do 

realismo visual. A criança faz das coisas representações, que dependem não dos 

diferentes aspectos que podem ser apanhados pela nossa vista, mas do 

conhecimento que ela tem deles. 

 

B - Outros suportes e formas 

 

A atividade proposta  tinha ligação direta com o homem das cavernas e sua 

arte, após assistirem a um vídeo e discutir sobre imagens da arte rupestre a 

atividade seguiu com o com objetivo das crianças experenciarem o desenhar 

como o homem desenhava nas cavernas, de uma forma diferente do papel e lápis 

na mesa, com um grande pedaço de papel pardo colado na parede, as crianças 

começaram a desenhar em pé. (fig 59). Para DERDYK (1994) “o desenhar em pé 

possibilita uma amplitude gestual, uma amplitude de olhar diferente da 

proporcionada pelo desenhar no chão.” DERDYK (1994) nos diz para pensarmos 

na mudança ao propor atividades relacionadas ao desenho. 

Seria interessante repensar o espaço físico proporcionado a criança para 
desenhar, a fim de promover várias situações espaciais e corporais: 
desenhar em pé, sentado, deitado, geram consequências e posturas 
distintas da relação da criança com a mão, com o olho, com os sentidos, 
com o instrumento, com o suporte, com o espaço. (p. 64). 

 

A atividade consiste em desenhar como o homem das cavernas, ou seja, 

situações cotidianas dos alunos. 
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Figura 59: Alunos durante a atividade 

 
 Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Na imagem podemos ver os alunos iniciando os desenhos propostos na atividade, 

podemos perceber também que a sala contém um painel com a presença de 

estereótipos, o tempo todo a criança esteve cercada deles. 

 

 

Figura 60: Alunos durante a atividade a procura do espaço 

  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Aqui pode-se pereber que algumas linhas e símbolos começam a aparece, e 

também podemos identificar na imagem que cada aluno procura o melhor espaço, 

a melhor posição para realizar seu desenho. 
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Figura 61: Alunos durante a atividade de representação do tema 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Aqui conseguimos ver várias representações de cavernas e dentro delas figuras 

de animais, há também a presença de sóis estereotipados. 

Nossa contemporaneidade abusa de certos privilégios ao ocupar uma 
ponta de lança no tempo e no espaço, sem perder o elo que nos liga ao 
passado e às tradições. A consciênia histórica contemporânea 
proporciona uma sensação interna de relativismo, simultaneidade, 
multiplicidade. O passado, o presente e o futuro se mesclam numa única 
vertente: o agora, a manifestação pura da constante mudança do 
instante. (DERDYK, 1990, p.12) 

 

A autora em sua citação nos diz que, o passado, presente e o futuro andam 

sempre juntos, que eles se mesclam, a abordagem da autora refere-se a um 

pensamento sobre a contemporaneidade ligada ao passado, o que explica a 

atividade realizada na pesquisa, em que os alunos vivenciaram uma experiência 

de se desenhar na parede como os homens das cavernas, sendo estes alunos 

pentencentes a atualidade contemporânea. Ao falar da arte rupestre para os 

alunos podemos ampliar o conhecimento e estimular a imaginação através do ato 

de imaginar que se está desenhando na parede de uma caverna. 

 

C – Autorretrato 

Nesta etapa da pesquisa evidencia-se, a importância do eu, do se autorretratar, pois 

ao se autorretratar a criança precisa analisar suas próprias características, e assim 

pode-se obsevar como a criança se enxerga como ela reage diante da questão de ter 

que colocar suas características em evidência no papel. A aula partiu de quatro 



96 
 

 

imagens de autorretratos de pintores diferentes, (Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, 

Vincent Van Gogh e Frida Kahlo). As imagens foram colocadas diante dos alunos e 

analisadas através da leitura de imagem. Em seguida perguntei aos alunos se eles 

poderiam me dizer o que achavam que fossem as imagens. 

Algumas respostas: 

- São fotos! (aluna E. 7 anos) 

- São pinturas! (aluno N. 7 anos) 

- São desenhos! (aluna K. 6 anos) 

A maioria das repostas tinha uma coerência todas estavam praticamente certas. 

Começou-se a questioná-los sobre quais cores eles estavam vendo, como eram as 

roupas das pessoas representadas, e sucessivamente os alunos foram respondendo e 

ficando mais curiosos com os questinomentos abordados pela professora. 

Após ouvir o que eles falaram então, iniciou uma discussão sobre a importância 

do Eu, sobre como somos importantes para nossa família, amigos, escola, enfim sobre 

a nossa importância para o mundo. Falou-se sobre os artistas, explicou-se que estes 

eram pintores famosos e que devido a ausência da fotografia, os retratos eram feitos 

através da pintura e os artistas se autorretratavam, ou seja, eles pintavam eles 

mesmos, como forma de se autoconhecer. Para CANTON (2001). “O autorretrato é a 

afirmação do artista em sua condição única de criador da sua própria imagem”. 

Na sala onde realizei a pesquisa havia espelho então convidei os alunos a se 

olharem no espelho e observarem suas principais características (fig. 62), para 

estimular o olhar do aluno para si mesmo foi mediando-se a observação perguntando-

lhes como eram seus olhos, que cor, como era sua boca, o cabelo, o nariz então 

distribuí as folhas A4 e pedi que eles se autorretratassem naquela folha assim como 

eles se enxergavam diante do espelho. 
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Figura 62: Alunos realizando observação de suas características. 

  
Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Diante da figura 62, percebemos a expressão alegre dos alunos, estão 

realizando a experiência de se observar cuidadosamente em uma forma de 

brincadeira.  

 

 

 

Figura 63: Aluna se autorretratando 

  
Fonte: Arquivo Pessoal 
 
 

Ao analisarmos a figura 63, percebemos as primeiras formas construídas pela aluna 

K. ao se autorretratar, identificamos os olhos na altura da testa, o nariz em forma de 
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círculo e a representação da boca é apenas uma linha curva dando a entender que ela 

está feliz em seu aautorretrato. Consideramos também que a representação do corpo 

se constitui em uma forma única, onde nas pntas a criança insere os pés. 

 

 

Figura 64: Autorretratos: a) a esqueda a representação do aluno H; b) a 
direita representação do aluno J; 

    
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Nas figuras acima podemos observar que são autorretratos de dois 

meninos com estilos diferentes em um, o aluno H. (fig. 64 a.) autorretrata-se 

basicamente com uma forma simples para representar o tronco, um círculo para a 

cabeça e membros, já o aluno J. (fig. 64 b.) impõe um estilo a sua representação, 

o topete, os óculos e a camisa xadrez, além da representação das pernas dando 

a entender movimento no.  

 



99 
 

 

Figura 65: Autorretratos 2: a) a esqueda a representação da aluna M; b) a 
direita representação da aluna E; 

   
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Acima (figs. 65 a e 65 b), vemos representações femininas, chamando a 

atenção para os lábios vermelhos nas duas imagens, as alunas M. (fig.10) e E. 

(fig. 11), encontram-se na fase realismo itelectual, onde a criança representa o 

seu conhecimento intelectual. 

A importância de se autorretratar, consiste em uma prática em que os 

alunos precisam observar as formas reais como se veem. Ostetto (2007, p. 35-36) 

diz que "não é mesmo novidade dizermos que é pelas diferentes experiências 

como no mundo sensível que a criança vai se apropriando de formas mais 

complexas de ver e ler esse mesmo mundo sentido." Pensando assim, reforça-se  

a idéia de que a criança faz sua interpretação em função de suas informações e 

dos seus interesses, tendo como fundamento as suas vivências. 

 

D - Construção da figura humana 

 

Aqui a proposta foi a construção de um rosto, porém a construção deste rosto era 

por partes, a atividade foi realizada porque através de se desenhar em cada folha uma 

etapa não se podia ter certeza de como o desenho ficaria ao final, assim sendo o 

interesse na atividade foi o de tornar único cada desenho produzido pelos alunos.   
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Então colocou-se os alunos dispostos de frente para uns para os outros, assim se 

houvesse dúvida os eles poderiam olhar para o rosto do colega e desenhar, sem ter 

dúvidas, sobre as formas verdadeiras de um rosto, estimulando também a observação 

ao desenhar. 

Distribuiu-se uma folha para cada aluno e pediu-se que desenhassem um olho 

inteiro ocupando bem a folha. Com o desenho pronto, entregou-se outra folha para que 

eles desenhassem outro olho e assim sucessivamente com as outras partes do rosto 

como nariz, boca, e orelhas (figs. 66 e 67). Depois dos desenhos prontos foi solicitado 

aos alunos que eles pintassem todas as partes do rosto que desenharam e depois 

recortassem. Com as partes recortadas foi entregue a eles um pedaço de papel pardo 

no qual eles tiveram que montar o rosto.  

Com as partes coladas, juntamente com os alunos desenhamos o rosto de 

nossos personagens colocamos o nome e colamos na parede. 

 

Figura 66: Construindo a figura humana 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Na figura 66 vemos a percepção do aluno N. com relação ao rosto humano, os olhos 

são dois círculos azuis, o nariz constitui-se também de uma forma circular, as orelhas 

são semi-circulares e a boca se faz de uma linha também circular, quase formando um 

círculo. Para DERDYK (1994), “ O círculo elevado ao estatuto de forma fechada, de 

corpo de objeto, ganha importância. Gera a noção de autonomia, atribuindo a cad 

signo gráfico um sentido de permanência,” 
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Figura 67: Construindo a figura humana 2: a) Produção aluna M. b) 
Produção aluno H. 

   
Fonte: Arquivo Pessoal. 
 

Podemos perceber que cada criança é única ao representar as partes do 

rosto, a forma como ela vê olhos, orelhas, nariz e a boca das pessoas, pode-se 

reconhecer facilmente os olhos femininos maquiados por exemplo (fig. 67 a), a 

criança atribui ao seu desenho as características da vistas realidade que mais lhe 

chama a atenção, também comprovada no desenho do aluno H. (fig. 67 b), em 

seu desenho aparece grandes olhos azuis e boca cheia de dentes, para ele os 

olhos serem azuis era essencial no seu desenho, “fica mais bonito profe” (aluno 

H. 06 anos). 

 Após as reproduções serem expostas na parede houve uma análise 

conjunta entre a professora e os alunos sobre os trabalhos finalizados, há a 

necessidade dessa contextualização depois do “fazer”, para as crianças, pois ao 

analisar as suas próprias produções e as produções dos colegas a criança se 

torna mais crítica em relação ao desenho. Submetendo-se a inovar, a criar, a 

imaginar, automaticamente deixando de lado os estereótipos. 

 

E - Desconstruindo o desenho 

No encontro seguinte da presente pesquisa houve a necessidade do 

trabalho ser inicialmente composto a partir de temas cotidianos referentes a 

família e a casa. Os alunos ficaram a vontade para desenhar como preferissem 

usando lápis de cor, giz de cera e canetinha sobre papel sulfite A4. 
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Figura 68: a) desenho aluna H; b) desenho aluna E. 

   
Fonte: Arquivo Pessoal.                                            
 

Podemos perceber nas imagens (fig. 68), a presença de vários 

esrereótipos, as árvores apesar de cada aluno fazer seu desenho a sua maneira, 

tem a mesma forma, o tronco apresenta-se na cor marron, e as supostas 

representações de folhas são verdes, há presença do sol no céu, basicamente no 

mesmo formato e estilo nas duas imagens, e ainda a representação das nuvens 

(fig 68 b.) na cor azul e como se tivessem alinhadas.  

Na etapa seguinte literalmente descontruimos os estereótipos, pois após 

terminarem os desenhos entregou-se tesoura e cola para os alunos e orientou-os 

para que eles cortassem o desenho em quatro partes. A seguir, eles foram 

orientados a trocar três partes de seus desenhos com os outros alunos, 

guardando uma para si. Após a troca, os alunos remontaram os desenhos com as 

partes trocadas numa nova superfície, usando cola para juntar as partes. 

A atividade se tornou-se coletiva, pois um aluno contribuiu para o desenho do 

outro, em sua colagem final. Após a conclusão dos desenhos, os mesmos foram 

analisados em conjunto pelos alunos e professor. As diferenças entre os pedaços 

foram valorizadas. A troca mostra uma nova possibilidade de uma nova realidade 

artística. 

 



103 
 

 

Figura 69: Desenhos reconstruídos: a) Aluno L; b) Aluna A; 

 

  
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Ao analisarmos as imagens que foram reconstruídas, percebemos que 

muitos dos desenho originais continham a presença de estereótipos, e que ao 

serem recompostas tornaram-se diferentes, novas e únicas.  

Para FERRAZ e FUSARI (2001, p.49), “Qualquer conceito estético ou 

artístico pode ser trabalhado a partir do cotidiano, tanto da natureza quanto 

daultura como um todo”. Esta experiência realizada com os alunos encaixa-se na 

fala das autoras no que diz respeito a um trabalho realizado a partir do cotidiano 

das crianças e a um conceito estético diferenciado. 
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A imaginação se constitui, portanto, de novas imagens, ideias e 
conceitos que vinculam a fantasia à realidade.  
Vygotsky (1990, p.17), falando da imaginação, chama a atenção para a 
sua infinita possibilidade de poder “criar novos graus de combinações, 
mesclando primeiiramente elementos reais (…) combinando depois 
imagens da fantasia (…) e assim sucessivamente”. Com isto, o processo 
imaginativo adquire autonomia e diversos graus de complexxidade. Além 
disso quanto maior a variedade de experiências, mais possibilidades 
existem para a atividade criadora e imaginativa. (FERRAZ E FUSARI, 
2001, p. 60). 

 

Precisa-se compreender que a imaginação deve ser estimulada nas 

crianças para construção do processo criador, chamando a atenção para a 

recontrução dos desenhos que inicialmente foram construídos por eles, é 

necessária essa conversa de especulá-los como ficou o desenho após a atividade 

se gostataram ou não, o que imaginam no novo desenho, questões desse âmbito 

como FERRAZ E FUSARI nos explicam acima é necessária haver essa 

combinação de realidade e fantasia, só assim a criança adquire sua autonomia ao 

desenhar sem precisar exclamar a frase “não sei desenhar!”, ou, “como que se 

faz”? 

As atividades que compõem a metodologia, experenciadas uma após a 

outra, levam o aluno a compreender as diversas possibilidades de desestereopar 

o desenho, através da mobilização de diferentes processos cognitivos: como a 

imaginação, a memória visual, a observação, entre outros. 
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A partir da pesquisa realizada sobre o tema “O desenho como 

desconstrução de estereótipos”, passei a entender o porque estudiosos como 

LOWENFELD (1977), desde a década de 70, ou seja, a mais de de 40 anos, vem 

dedicando estudos ao desenho infantil, e em classificá-lo em etapas do processo 

de desenvolvimento das crianças.  

Para iniciar no capítulo dois da pesquisa procurei definições segundo 

autores sobre o “desenho” e também voltar ao surgimento do desenho, para 

entender como o desenho foi se transformando ao longo dos séculos, como e 

porque ele era usados pelos homens.  

Seja no significado mágico que o desenho assumiu para o homem das 
cavernas, seja no desenvolvimento do desenho do desenho para 
construção de maquinários no início da era industrial, seja na sua 
aplicação mais elaborada para o desenho industrial e a arquitetura, seja 
na função de comunicação, que o desenho reclama a sua autonomia e a 
sua capacidade de abrangencia com um meio de comunicação, 
expressão e conhecimento. (DERDYK, 1994, p. 29). 
 

É importante essa retomada para entendermos como o desenho chegou 

até os dias atuais e como ele é visto hoje, pela sociedade. Entende-se segundo 

FUSARI e FERRAZ (1993), que o professsor de Arte tem a necessidade de 

organizar um trabalho consistente, através de atividades artísticas e estéticas e 

de um programa de Teoria e de História da Arte, intercalando com a presente 

sociedade dos dias de hoje. 

Compreendendo que o desenho é parte fundamental do desenvolvimento 

da criança trouxe-se para discussão da pesquisa as fases do desenho infantil, a 

fim de entender os estágios do desenhos, sem a necessiadade de fazer 

julgamentos prévios ao compreender que toda a criança passa por esses 

estágios. 

No capítulo três da presente pesquisa discutimos como o ensino da arte 

consequentemente do desenho foi instituído e desenvolvido no Brasil, e de como 

as chamadas pedagogias Liberal e Progressista foram transformando o ensino do 

desenho, conforme as necessidades da sociedade.  

A pesquisa traz também como acontece o ensino do desenho para as 

crianças, a fim de discutirmos as maneiras como esse ensino vem se 

desenvolvendo. Muitos de forma errada, não por culpa de professores da 
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educação ifantil e séries iniciais, afinal muitos deles nem conhecem o real sentido 

de estereótipos, ou reconhecem que este agride a criatividade infantil, afirmo com 

experêcia própria, pois ao iniciar meu estágio na educação e entregar meu plano 

de aula a professora regente da turma, ela ao ler o tema logo me perguntou: - O 

que são estereótipos? (professora formada em pedagogia). Em seguida me senti 

na obrigação de respondê-la de forma coerente, e então ela me afirmou 

desconhecer o real perigo e a influência dos esterótipos no desenho da criança. 

Há na pesquisa um texto referente a autora Anamélia Bueno Buoro, que 

condiz ao levantarmos a questão: Como eliminar estereótipos do desenho 

infantil? A abordagem proposta pela autora partiu de uma experiência própria dela 

ao constatar que os alunos tinham pouco ou nenhum acesso a obras de arte. Nos 

faz refletir sobre a escolha das obras a serem trabalhadas em sala de aula, a fim 

de se construir conhecimento. 

Durante todo o processo da pesquisa pode-se perceber que o desenho na 

infância é de extrema importância para ele revela uma forma de se expressar e 

contribui em vários aspectos, entre eles: coordenação motora, visão, movimentos 

das mãos, organização do pensamento, construção das noções espaciais e 

outros aspectos cognitivos muito importantes para a alfabetização.  

Quando nos deparamos com o desenho de uma criança, muitas vezes não 

conseguimos ver uma lógica ou sentido. Porém é no desenho que a criança cria 

uma cópia fiel da realidade, onde ela imprime seus sentimentos e ideais podendo 

dar pistas de como a mente da criança se encontra. Como nos explica 

LOWENFELD (1977). 

Cada desenho reflete os sentimentos, a capacidade intelectual, o 
desenvolvimento físico, a acuidade perceptiva, o envolvimento criador, o 
gosto estético e até a evolução social da criança, como indivíduo. Não só 
cada uma dessas áreas está refletida no trabalho que um jovem produz, 
mas também as mudanças, à medida que a criança cresce e se 
desenvolve, são claramente visíveis em seus desenhos. (p. 35).   

  

Precisamos deixar claro que o professor, jamais pode intervir no desenho 

da criança, rotulando-os ou mostranndo como se faz. O papel do professor é de 

apenas mediar o conhecimento. Para MARTINS, PICOSQUE e GUERRA (2009), 

“Ensinar que etimologicamente significa apontar signos – é deixar que o outro 

construa sentidos, isto é, viva a experiência e construa signos internos na busca 

de compreender conceitos, processos e valores”. IAVELBERG (1993) diz que a 
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escola através de suas disposições precisa promover o exercício da prática do 

desenho,quando promove uma visão de criança e educador como sujeitos 

criadores de suas práticas, interpretes e autores dos objetivos sociais do 

conhecimento e de seus “objetos” de trabalho.O desenho como linguagem que 

permeia todas as áreas do conhecimento que favorece a oportunidade de 

aprendizagem, proporcionando oportunidades da interação social. 

As estratégias abordadas na prática da pesquisa apresentam 

características próprias a fim de mostrar aos alunos que a estética dos trabalhos 

não se aplica somente a desenhos “bonitos”, e “perfeitos”. È preciso recorrer a 

história da arte e perceber que em cada época o homem registrava em seus 

desenhos e pinturas aquilo que considerava verdadeiro. Há muita dificuldade em 

desconstruir estereótipos, afinal eles se encontram em todos os lugares, em casa, 

na escola, nas mídias, etc. O papel do professor é mostrar a criança a construção 

do desenho sem estereótipos e como ele é mais importante do que a cópia, pois 

segundo MARTINS, PICOSQUE e GUERRA (2009), “O que decoramos ou 

simplesmente copiamos meaniamente não fica em nós. É conteúdo momentâneo, 

por isso conhecimentos, que no decorrer do tempo, é esquecido. Não faz parte de 

nossa experiência.” 

É importante ressaltar, que a prática docente não pode esperar resultados 

idênticos em alunos diferentes. Compreender o desenvolvimento do grafismo na 

infância se faz necessário a fim de se evitar rotulações injustas de rendimento 

inferior e superior das crianças, quando na verdade, os alunos se encontram em 

momentos distintos ou as suas tentativas gráficas estão em meio a outros hábitos 

culturais.  

Outro aspecto importante de se dizer é a compreensão do desenho como 

um precursor do desenvolvimento da escrita. Nesse trabalho pudemos ver a 

atividade gráfica, por meio da teoria histórico-cultural, entendida como um 

processo permeado por atividades imaginativas que em combinação com os 

elementos reais criam novas perspectivas. Em que, sendo utilizada como um 

instrumento representante de idéias assume o valor de signo, adquirindo a 

capacidade de mediar e, portanto, atuar sobre o comportamento da criança, já 

que, em meio as suas figurações, existem traços repletos de significações para o 

seu feitor. O reconhecimento das múltiplas possibilidades de desenvolvimento 

geradas pelo desenho se configura como fundamental para o professor dedicado 
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a essa área de ensino, uma vez que estimulá-las resulta na aceleração de 

aprendizagens, pois o “... bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento”. 

(VIGOTSKII, 1988, p. 114). 

O problema que gerou a pesquisa refere-se aos elementos importantes 

para o ensino do desenho que desenvolva a criação e desconstrua estereótipos. 

Acredito que depois de estudos pode-se dizer que os principais elementos a 

serem usados em uma aula de desenho devem partir do cotidiano da criança, do 

seu contexto cultural e social.  

Não existe nenhuma dimensão de visualidade que não tenha suas raízes 
no mundo cultural. Desde os primeiros registros visuais do humem pré-
histório, até os últimos avanços tecnológcos, a expressão visual vem se 
ampliando no domínio das linguagens artísticas e através do próprio 
imaginário cultural. (FUSARI e FERRAZ, 1993, p. 78) 

 

 

Quando a criança desenha de maneira livre, ela articula pensamentos, 

imaginações com o papel e lápis, demonstrando assim todo o seu anseio naquele 

momento, mas sabemos que para ela poder desenhar criativamente, o professor 

deve ser capaz de incentivar o seu aluno, e jamais adotar modelos prontos para 

impedir a sua imaginação.  

Podemos perceber ainda com a pesquisa que os alunos se sentem felizes, 

gostam de desenhar, e às vezes, o que falta é um pouco de motivação apenas. 

Claro, tem crianças que preferem brincar a estar sentado em uma cadeira 

desenhando, mas se os professores mudarem um pouco de sua metodologia será 

que as crianças não passaríam a gostar mais de desenhar?  

Talvez o cansaço faça professores perderem a motivação com os alunos; 

as cargas horárias lotadas enfraquecem o trabalho em sala de aula e as 

formações ultrapassam anos e assim as professores, que não costumam 

participar de cursos de formação continuada, já não lembram mais o que é 

importante para a criança, ou não ficam sabendo o que novos estudos revelam 

para a educação em nossos dias.  

 É preciso ter muita disposição para incentivar as crianças, dar espaços 

para elas imaginarem, não desmotivá-las com rótulos de “feio” ou “bonito”, “certo” 

ou “errado” e, principalmente, é preciso não esquecer de que a vida estudantil 

bem sucedida se inicia na educação infantil.  
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Contudo é importante ressaltar que esta pesquisa não termina aqui, com a 

conclusão de que são muitas as professoras que ainda adotam o desenho pronto 

e afirmam reconhecerem o grafismo sem definir o que representa para eles essa 

palavra. Já que as professoras ainda, levam o desenho estereotipado para a 

escola ao mesmo tempo em que acreditam que seus alunos tem oportunidades 

de criar quando desenham, fica a pergunta: pode conviver o desenho 

estereotipado com a expressão da criança?  

 Essa interrogação abre novas perspectivas de pesquisa e oportuniza a 

conscientização de todos aqueles que se preocupam com a qualidade da 

educação, pois sabemos que o uso do desenho estereotipado impede o 

desenvolvimento do desenho espontâneo da criança e com isso, impede o seu 

desenvolvimento em muitas outras areas da aprendizagem. 
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