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ISSO É UM DESENHO

No cotidiano da sala de aula, as crianças desenham todo o tempo, seja com lápis,

giz, tinta, canetas, desenham no papel assim, no papel assado. Percebemos, também, a

construção de desenhos com materiais diversificados e sem, necessariamente, imprimir

uma marca em um suporte.

O desenho faz parte da vida das crianças e quanto mais liberdade elas tiverem e

maior for a variedade na oferta de materiais a serem usados para criar seus desenhos,

mais elas se desenvolverão nas suas capacidades criativas e no seu percurso de autoria,

o qual se refere a forma como irá construir seus gostos e suas formas de criação na

linguagem do desenho. O ato criativo é algo intrínseco ao ser humano:

O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa;
ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando
forma, criando. (OSTROWER, 2008, p. 10)

Nosso estudo parte da observação de como as crianças desenham e criam

desenhos com objetos no dia a dia, também parte da reflexão de como elas podem

ampliar suas habilidades na forma de se expressar artisticamente através da linguagem

do desenho.

As infâncias não passam por processos artísticos para que venham a criar. As
crianças já criam a partir dos repertórios que possuem e que constituíram. Quando



uma criança em diálogo com outras mimetiza as ações de outro sujeito, criando um
novo contexto, ela já está criando uma representação, procurando novas formas de
assumir o seu corpo para construção da representação, alterando a voz, mudando
a sua postural corporal e valendo-se de falas que carreguem de sentido essa
experimentação. Ao tomar um papel nas mãos e criar imagens de monstros
imaginários ou de paisagens que observam, as crianças já estão criando, a partir de
suas leituras de mundo, anunciando de forma autoral as formas que percebem.
(Guarulhos, 2019, p. 95)

Nossa proposta inclui que o professor deve propor práticas em que a criança

experimente, investigue, erre, acerte e solucione questões à sua maneira, uma vez que "A

inteligência é o ato de inventar e é sempre um ato original." (PIAGET 1990 apud

DERDYK, 2015, p. 108).

Quando, em sala de aula, são disponibilizadas massinhas de modelar ou peças

como blocos lógicos, algumas crianças os organizam de forma a criar desenhos, por esse

motivo apresentamos algumas propostas que visam o aprimoramento da criação de

desenhos desse tipo pelas crianças, além disso buscamos inspirar os educadores na

ampliação de seus repertórios, no que se refere à diversificação de práticas de desenho,

posto que:

Existem os desenhos criados e projetados pelo homem, existem sinais
evidenciando a passagem do homem, mas também existem as inscrições,
desenhos vivos da natureza: a nervura das plantas, as rugas do rosto, as
configurações das galáxias, a disposição das conchas na praia. Estes exemplos
nos fazem pensar a respeito das ideias que se têm do desenho, ampliando suas
possibilidades materiais de realização. (DERDYK, 2015, p. 34)

Considerando as propostas aqui apresentadas, podemos afirmar que estas se

distinguem daquelas ainda utilizadas em algumas escolas ou por alguns professores,

como pintura de desenhos prontos, geralmente de “desenho pedagógico”, composições

seguindo um modelo, ênfase em formas definidas e coloridas de acordo a realidade,

vinculadas à ideia de perfeição e padrões. Assim sendo, devemos considerar que:



O desenho requisita uma postura global. Desenhar não é copiar formas, figuras,
não é simplesmente proporção, escala. A visão parcial de um objeto 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. (DERDYK, 2015, p. 34)

Nessa perspectiva, a proposta de ampliação do conceito sobre o desenho na

escola, busca promover situações em que a criança crie seus desenhos, de forma autoral,

se percebendo enquanto ser criativo e construindo sua identidade através dessas

criações de forma que a intervenção do adulto seja adequada.

Pensar na inspiração como instante aleatório que venha a desencadear um
processo criativo, é uma noção romântica. Não há como a inspiração possa
ocorrer desvinculada de uma elaboração já em curso, de um engajamento
constante e total, embora talvez não consciente.” (OSTROWER, 2008, p. 72-73)

Contudo, o educador precisa ter claro que o seu papel é o de repertoriar e orientar

a criança no sentido da disponibilização dos materiais e na forma como a desafia a criar

suas produções, sendo que as experiências vividas pela criança devem ser ricas em

significados e possibilidades. Sendo assim, cabe a esse educador desenvolver seu

próprio olhar sensível e propor práticas que superem o dualismo entre teoria e prática,

uma vez que:

A única distinção que vale a pena traçar não é entre a prática e a teoria, diz ele,
por exemplo, "mas entre as formas de práticas que não são inteligentes nem
prazerosas de uma forma intrínseca e imediata, e aquelas que estão repletas de
significados prazerosos." -  (DEWEY, 2010, p. 38)

A vista disso, iremos elencar a seguir algumas ideias que poderão servir como

base para outras tantas, mais criativas e inovadoras, apoiadas no desenho com objetos e

na diversificação dos suportes e espaços para esse desenho. A ideia é a de que o



professor viabilize várias experiências com materiais, suportes e espaços diversificados e

que, ao longo do tempo, a criança vá integrando esses materiais e espaços ao seu

percurso criador, em novas produções.

É no ato de expressão que o material se converte em um veículo. O ato de
expressão, não sendo rotineiro nem caprichoso, faz do material, mais do que uma
simples instrumentalidade, um canal pelo qual a experiência flui, desimpedida e
despreocupada. Por outro lado, a expressão também não permite que o material
se mantenha como uma obstrução inflexível, que capta e retém a atenção sem
deixar a experiência prosseguir até a realização. (DEWEY, 2010, p. 38)

IDEIA 1:  DESAFIO DE DESENHO COM OBJETOS RÍGIDOS

Entenderemos por “objetos rígidos” aqueles que serão disponibilizados em grande

quantidade e os quais possuem pouca maleabilidade na sua forma. Nesta proposta, o

aluno será desafiado a criar desenhos, utilizando objetos do cotidiano escolar ou familiar,

por exemplo: pregadores de roupa, blocos lógicos, pecinhas de encaixe, tiaras de cabelo,

talheres, palitos, tampinhas de garrafa, dentre outros. Esses objetos poderão ser

dispostos em um determinado suporte de forma a criar um desenho com linhas retas

paralelas, perpendiculares e vértices.

A seguir, apresentamos algumas propostas realizadas com crianças de diferentes

faixas etárias:

Na escola, o aluno D. realizou seu desenho com

pecinhas de encaixe, usando a mesa como suporte e

representando bombas e aviões para carregá-las.



Prosseguindo, também pode-se propor o uso de lápis, giz, borracha, apontadores,

desde que seja explicado à criança que ela não utilizará esses objetos para imprimir uma

marca em um suporte.

Temos ao lado, uma construção de desenho

realizada pela aluna A., no ambiente escolar.

Nesta construção ela utilizou a mesa como

suporte e lápis de cor para compor o desenho,

sendo que, para solucionar os desafios que

impôs a si mesma, ela quebrou as pontas dos

lápis e utilizou casquinhas que estavam no

depósito do apontador.

A aluna J. desenhou utilizando

pregadores de roupa, um lacinho do

chinelo velho no suporte de lousa infantil.

Segundo ela, seu desenho é o de “uma

menina que mora na fazenda e tem uma

árvore que é porque ela está na fazenda”.

Neste desenho é perceptível o movimento

que a aluna conseguiu representar através

da disposição dos pregadores no suporte.

Por fim, temos o aluno G. desenhou com

palitos de dentes em suporte de folha de

sulfite. Para solucionar a questão de não

querer todos os palitos do mesmo tamanho,

ele partiu alguns para concluir seu desenho.



IDEIA 2: DESAFIO DE DESENHO COM OBJETOS MALEÁVEIS

Entendemos por objetos maleáveis aqueles que possuem grande flexibilidade,

podendo ser moldados para a composição dos desenhos. Nas propostas a seguir, os

alunos serão desafiados a criar desenhos com materiais diversificados e em diversos

espaços, para ampliarem as possibilidades de realização.

Na figura ao lado, a aluna A. utilizou fitilho e fita de

cetim para criar seu polvo, sendo que foi construindo seu

desenho com pedaços desses fitilhos, amarrando-os uns aos

outros quando achou necessário, tendo como suporte um

móvel de sua casa.

A aluna I. realizou o desenho de seu monstrinho utilizando

barbante. Contou através de áudio que fez o desenho com

sua amiga e ela mesma registrou por meio de foto.

Em seguida, disponibilizamos algumas outras ideias tendo como base esses

materiais:

➔ Dispor no espaço do corredor da escola, bancos de cabeça para baixo e deixar

disponíveis para criação dos desenhos (aqui a criança poderá experimentar criar

tanto na base da mesa virada para baixo quanto em suas pernas): elásticos de

diversas espessuras, fitas de diversas cores e espessuras e barbante.



➔ Pendurar placas de papelão paraná no teto. Fazer furos no papelão e dispor para

as crianças fitas de diversas espessuras e cores, para que realizem suas criações.

➔ Dispor, no espaço da quadra, barbante, para que as crianças possam desenhar

com ele no espaço. As crianças poderão experimentar desenhar no chão, na tela

da quadra, nas paredes, de uma tela a outra (onde o barbante passará de um lado

a outro da quadra),...

➔ Disponibilizar às crianças várias fitas, barbante, pedaços de papel para cortarem

tiras e propor a elas que desenhem com estes materiais, colando em pedaços de

papel firme, de diversas formas e cores, já fixados na parede. Depois, propor a elas

que liguemos um ventilador para experienciar como fica a composição do desenho

com esses materiais e nesse suporte, ao vento.

BANCO DE IMAGENS

Utilizaremos imagens de obras de alguns artistas para repertoriar tanto os

educadores quanto as próprias crianças no processo de construção dos desenhos, sendo

imprescindível apontar que estes devem ser utilizados como inspiradores no processo,

tanto em relação às obras quanto aos processos de criação.

Lygia Pape, “Sem título (Neoconcreto)”,

1961/1998



Lygia Pape, “Escultura Mangueira”, 1992

Iole de Freitas, “Ramão 4”, 1983

Iole de Freitas, “Sem título”, 1991



Alexandre Canônico, “Sombra”, 2015

Alexandre Canonico, “Through”, 2020

Sandra Cinto, “Em silêncio II”, 2014



Sandra Cinto, “Tempestade Noturna” 2011

CONCLUINDO AS IDEIAS

A princípio, a criança pode necessitar de um tempo para compreender as

propostas, mas conforme ela for experienciando, conforme ela for se sentindo desafiada

pelos próprios materiais, por si mesma ou pelo educador, e conforme ela for tendo

referências artísticas diversas, a construção de seus desenhos irão fluir com mais

naturalidade. DEWEY (2010) explica que “O verdadeiro limite do desenho não implica de

forma alguma o limite do papel, nem mesmo pressupondo margens”, por esse motivo,

proporcionar essas experimentações à criança é motivador para que ela amplie

gradativamente seu potencial criativo, sua imaginação.

Para isso, é imprescindível que as referências utilizadas pelo educador para

repertoriar as crianças sejam ricas na diversidade de processos criativos, na diversidade

dos materiais utilizados, na diversidade dos suportes. Assim, serão evitadas propostas

que, ao invés de impulsionar o processo criativo da criança, o limite.

Durante a realização da coleta dos desenhos apresentados nesse texto,

realizamos duas observações importantes: a primeira se refere ao modo como a criança

consegue dar movimento ao seu desenho, alguns dos alunos citados, nos momentos da

criação e da explicação movimentaram os objetos, de forma a mostrar como estaria se

movimentando essa representação na sua imaginação. A segunda observação é sobre



como a criança percebe a importância de desenhar e como ela sente prazer em realizar

essa prática. Alguns alunos ficaram aguardando curiosos e ansiosos por saber qual

desafio iriam superar.

Por fim, acreditamos que desenhar é intrínseco ao ser humano, desde a mais tenra

idade e as propostas aqui apresentadas tiveram como intuito promover a reflexão sobre

práticas diversificadas e a necessidade do professor ampliar o seu olhar com relação ao

desenho da criança. Refletimos, também, na forma como a criança estabelece vínculo

com sua produção, expressando seu pensamento e se percebendo como um ser com

potencial criativo e artístico.
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