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RESUMO 

 

O presente estudo realiza uma breve revisão acerca das teorias sobre o desenho infantil, sua 

evolução e seu significado ao longo do desenvolvimento infanto-juvenil, bem com apresenta 

elementos para uma teoria histórico-cultural para compreensão do desenho infantil. Para tanto, 

apóia-se nas contribuições de L.S. Vygotsky e em apontamentos das neurociências 

contemporâneas. Como resultado de tais aproximações, conclui pela compreensão do desenho 

infantil como expressão de sentidos e testemunho caricatural do real. A partir de tal 

entendimento, oferece subsídios para a interpretação histórico-cultural de produções pictográficas 

infanto-juvenis, abrindo novos caminhos para a pesquisa nas áreas da Psicologia e Educação, 

evitando a mera reprodução de teorias psicologicistas, organicistas e a-históricas sobre a 

compreensão de tal fenômeno.  
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1. INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DO DESENHO INFANTIL  

 

Como se sabe, os estudos e teorias no campo da Psicologia do Desenho Infantil são 

vastíssimos. Autores como Claparède, Luquet, Goodenough, Machover, Baldwin, Rouma, 

Lowenfeld, Piaget, Mèredieu, Goodnow, Kellogg, Wallon, Ozinga, Gardner, Klepsch e Logie, 

Gombrich, entre outros, tiveram papel fundamental na construção dos alicerces do entendimento 

do grafismo infantil, elevando o desenho à categoria de método psicológico, a partir de diferentes 

perspectivas epistemológicas. Outros tantos nomes poderiam ser acrescidos a essa lista, que 

datam da segunda metade do século XIX, na literatura internacional, e da segunda década do 

século XX, no Brasil, como o pioneiro Sylvio Rabello (1935).  

Não caberia no escopo deste artigo, entretanto, fazermos uma revisão pormenorizada de 

tais estudos, desnecessária aos nossos objetivos. Importa apenas considerarmos, sob este aspecto, 

que há inúmeras definições, descrições e reflexões acerca do ato de desenhar, diversas formas de 

se pensar o desenho infantil, a partir de distintas abordagens (campo das artes, psicológico, 

psicoterapêutico) e finalidades práticas (pesquisas acadêmicas, psicodiagnósticos, programas de 

arte-terapia). O presente artigo tem como ponto de partida reflexões sobre as temáticas 

desenvolvidas em Longo (2005a, 2005b, 2014) e Longo & Narita (2008). 
  

Há estudos sobre o desenho infantil que analisam o processo da criança na perspectiva dos 

aspectos gráficos, perceptivos e psicológicos para explicar as alterações que ocorrem em seus 

desenhos; outras investigações abordam o processo do desenho a partir da teoria construtivista. 

A ênfase dos estudos está, de modo geral, em caracterizar o desenho - representação gráfica - 

como uma atividade natural e espontânea, dividida em etapas, estádios ou fases que seguem uma 

seqüência universal. Trata-se dos estudos psicológicos sobre a evolução do grafismo. Nesta 

perspectiva, desenvolvimentista, o desenho é um momento da evolução mental da criança. 

Através das idades, as características dos desenhos mantêm correspondência com o 

desenvolvimento mental. De qualquer forma, segundo Luquet (1978), o desenho infantil, 

enquanto manifestação da atividade da criança, permite “penetrar sua psicologia”.   

Entretanto, se nos furtamos a uma revisão exaustiva de tais contribuições, não podemos 

desconsiderá-las por completo, uma vez que devemos fundamentar, a partir da literatura 

existente, nossa forma de compreensão a respeito dos desenhos enquanto linguagem socialmente 

motivada expressão de sentidos e enquanto um sistema de signos geradores de testemunhos 

caricaturais do real.  
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Não buscamos aqui sobrepor distintos paradigmas teórico-epistemológicos, mas apenas 

inspirações de possíveis formas de leituras dos desenhos infantis, para então realizarmos a nossa 

própria leitura, aos desenhos dando “voz”, buscando sua interpretação, seus sentidos.  

Assim, optamos por apresentar uma breve recuperação conceitual sobre o desenho infantil, 

a partir de uma perspectiva histórico-cultural sobre o processo de produção pictórica, 

privilegiando idéias que nortearão nossa compreensão dos desenhos infantis no presente estudo, 

enquanto expressão de sentidos e testemunho caricatural do real. E são nas formulações gerais de 

Lev Semenovich Vygotsky para uma teoria psicológica histórico-cultural que encontramos os 

elementos apropriados ao nosso estudo para a compreensão dos desenhos, superando os enfoques 

gráfico-evolutivos e projetivos até hoje hegemônicos na literatura psicológica sobre desenho 

infantil. Trata-se agora de ver o desenho infantil como um sistema de signos produzidos a partir 

de interações sociais ou modos de sociabilidades determinados pela concretude do mundo da 

vida infantil – daí serem signos socialmente motivados – representados por intermédio de uma 

linguagem criativa, que tem o poder de expressar sentidos subjetivos e testemunhar sobre o 

cotidiano vivenciado.  

 

2. O DESENHO NA PERSPECTIVA VYGOTSKYANA 

 

O problema da psicologia criadora da criança e da linguagem infantil passou a ocupar grande 

importância nos estudos Vygotsky durante os anos de 1920 e 1930 (Blanck, 2001). O autor bielo-

russo debruça-se sobre a arte infantil a partir da sua função simbólica, tal como nos jogos infantis. 

Isto evidencia a capacidade da criança de distanciar-se da realidade. Entretanto, cabe aqui 

apontarmos que, em suas primeiras formulações concernentes ao desenho infantil, Vygotsky não o 

considera como criação artística (arte infantil) uma vez que está preocupado com a psicologia da 

arte propriamente no que se refere à questão da recepção estética: 

 

“(...) Sem embargo, a arte na criança não cumpre ao que parece as mesmas funções que 

realiza na conduta do adulto. A melhor prova disto são os desenhos infantis, os quais de 

nenhum modo formam parte da criação artística. Desconhece por completo o fato de que a 

linha mesma, pela própria natureza de sua estrutura, pode expressar diretamente os estados 

de ânimo e emoções, e a capacidade de transmitir na postura e gestos os movimentos 

expressivos do homem e dos animais se desenvolve nela muito lentamente, devido a diversas 

causas, entre as quais a principal é que a criança não desenha fenômenos, senão esquemas.” 

(Vygotsky, 1972, p.315).  
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Em posteriores trabalhos, ao tratar da imaginação e seu desenvolvimento na infância, 

Vygotsky (1998) passa a situar o desenho infantil no campo da criação artística, um produto 

mesmo desta criação, logo ao alcance da criança. Vygotsky inicialmente refere-se à criança 

pequena, de pouca idade, uma vez que logo ela passa a expressar emoções e movimento através de 

seus desenhos, não mais esquemas básicos apenas. Para a criança, prossegue Vygotsky, o desenho 

não é, todavia, arte, embora se assemelhe, em alguns aspectos, à arte no adulto:  

 

“Sua arte é peculiar e difere da arte do adulto, mas existe um traço semelhante na criança e 

no adulto, (...) fundamental na arte (...). Tão só recentemente os investigadores têm prestado 

atenção ao fato do enorme papel que na arte infantil desempenham esses ‘disparatados 

disparates’, esses ‘divertidos despropósitos’ que no verso infantil se alcançam mediante a 

transposição dos fenômenos vitais mais correntes. (...) Cremos profundamente certa a 

suposição de que este tipo particular de arte infantil se aproxima muito ao jogo e nos 

explica perfeitamente o papel e o valor da arte na vida infantil.” (Vygotsky, 1972, p.315).  

 

Um despropósito, completa o autor, pode representar para a criança um instrumento de 

domínio da realidade, daí Vygotsky entender a arte como “método de edificação da vida” ( 

Vygotsky, 1972, p.316). 

A partir de Vygotsky (1994) podemos conceber o desenho infantil como linguagem, um 

sistema dinâmico de signos, que se relacionam diretamente com o desenvolvimento cultural da 

criança, nesse contexto ganhando sentido; estes signos, na verdade, são re-construídos a partir da 

cultura, e com esta, pela criança, em suas múltiplas interações sócio-culturais. O desenho - 

enquanto linguagem - é constituído por um sistema de signos que designam palavras, conceitos, 

relações, gestos, acontecimentos (cenas), os quais, por sua vez, são signos das relações e 

entidades reais; dizem respeito ao mundo da vida infantil; simbolizam as entidades reais e as 

relações entre elas, e são, por isso, carregados de expressões das sensações, emoções, 

sentimentos e valores, isto é, carregados de sentidos. Os desenhos comunicam, além de estados 

emocionais e sentimentos, conceitos e valores que as crianças construíram em relação a 

determinados objetos, pessoas ou acontecimentos.  

Segundo Vygotsky o desenho começa quando a linguagem falada já alcançou grande 

progresso e já se tornou habitual na criança; a fala predomina no geral e modela a maior parte da 

vida interior da criança, submetendo-a às suas leis; da mesma forma, isso se aplica ao desenho. 

Inicialmente, a criança desenha de memória, sem olhar para o modelo original. 

 

“As crianças não se preocupam muito com a representação; elas são muito mais simbolistas 
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do que naturalistas e não estão, de maneira  alguma, preocupadas com a similaridade 

completa e exata, contentando-se com indicações apenas superficiais. [...] Na verdade, 

parece que elas tentam identificar e designar mais do que representar.” (Vygotsky, 1994, p. 

148-9).  

 

Isso é verificado no desenho infantil porque a memória infantil não propicia um quadro 

simples de imagens representativas, mas antes predisposições a julgamentos já investidos ou 

capazes de serem investidos pela fala, afirma o autor.  

 

“Notamos que quando uma criança libera seus repositórios de memória através do 

desenho, ela o faz à maneira da fala, contando uma história. (...) O desenho é uma 

linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal. Nesse sentido, os 

esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram conceitos verbais 

que comunicam somente os aspectos essenciais dos objetos. Esses fatos nos fornecem os 

elementos para passarmos a interpretar o desenho das crianças como um estágio 

preliminar no desenvolvimento da linguagem escrita.” (Vygotsky, 1994, p. 149, grifo 

nosso).  

 

Embora o processo de reconhecimento do que se está desenhando seja possível cedo na 

infância, ainda não equivale à descoberta da função simbólica, pois mesmo sendo capaz de 

perceber a similaridade do desenho, a criança o encara como um objeto em si mesmo, e não 

como sua representação ou símbolo. Nessa fase, as crianças se relacionam com os desenhos 

como se eles fossem objetos.  

O desenho em crianças, isto é, antes do advento da puberdade e adolescência, é mais a 

lembrança de algo que realmente aconteceu do que imaginação ativa. É mais “memória em ação” 

do que uma “situação imaginária nova”, nas palavras de Vygotsky. Embora o autor não precise 

exatamente faixas etárias ou estágios de desenvolvimentos, aponta momentos distintos da 

capacidade criativa: da infância a uma “idade de transição”, isto é, transição da infância à 

adolescência, e esta como prenúncio do mundo adulto, do trabalho e afetivo-reprodutivo. Isso 

não quer dizer que antes da adolescência os desenhos sejam mera exteriorização passiva; são 

sempre construções produtivas, isto é, produções.  

Assim, a partir dessas considerações iniciais sobre o desenho infantil, à luz de formulações 

da psicologia histórico-cultural desenvolvida por Vygotsky, passaremos agora a explicitar os dois 

modos de compreensão dos desenhos infantis que esboçamos: desenho como expressão de 

sentidos subjetivos e desenho como testemunho caricatural do real. 
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2.1. Desenho como Expressão de Sentidos Subjetivos  

Não há dúvida de que o desenho é um meio de comunicação e expressão. Mas, comunica e 

expressa o que? A atividade dirigida de uma criança, quando solicitada a executar um desenho 

sobre determinado tema, é uma ação planejada e significativa, na qual há atenção e intenção 

representativa e comunicativa. A criança busca inspiração, ao compor um desenho, em sua 

experiência pessoal toda, recorrendo aos trabalhos da memória, do pensamento, da percepção, 

dos afetos e da imaginação. 

O desenho é um medium, instrumento ou suporte material do código infantil para expressar 

memórias, emoções, sentimentos, acontecimentos, algo da experiência da criança, do seu “mundo 

da vida” na expressão de Vygotsky, algo muito pessoal e ao mesmo tempo sócio-cultural e 

histórico. O desenho infantil pode ser entendido enquanto um veículo de expressão de mensagens 

a respeito dos sentidos das experiências infantis. Portanto, o desenho é expressão de sentidos. 

As crianças expressam, através de suas produções, os significados que atribuem às suas 

experiências autobiográficas, e de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança os desenhos 

têm o poder de expressar também valores e princípios norteadores de modos relacionais, isto é, 

modos de sociabilidade. Nesse sentido, aproximamo-nos da compreensão dos desenhos infantis 

conforme Klepsch e Logie (1984) que se apropriam do desenho enquanto instrumento de medida do 

Eu em relação aos outros (o desenho oferece elementos da visão de si mesmo em relação aos 

outros, no grupo) e como medida de valores grupais (o desenho fornece indícios para valores 

grupais). Assim, a análise e a interpretação das produções infantis podem realizar-se a partir da 

análise dos significados que o desenho fornece enquanto mensagem, sentidos estes que sempre se 

remetem ao plano da simbólico-cultural.  

A primeira apreciação dos desenhos convém ser sobre forma e conteúdo, buscando decifrar 

as mensagens contidas nas produções infantis. As questões que devem ser lançadas à 

interpretação dos desenhos, num primeiro momento, devem ser relativas ao que aparece 

imediatamente – o que está expresso pela criança -, as possíveis mensagens, quais os indicadores 

de produção, o que mostram os desenhos, o que comunica, o que a criança quer dizer com sua 

criação, sua perspectiva, a partir dela. Quais os temas presentes nos desenhos das crianças? Quais 

as formas recorrentes? Quais os conteúdos? Quais as narrativas construídas? Há diferenças nos 

modos de expressão entre os gêneros? O que podemos inferir da análise de conteúdo sobre os 

desenhos infantis em relação a um tema qualquer? O que, nos desenhos infantis, aparece como 

índices do real que permitam a tecitura de inferências válidas a respeito do sentir infantil? Outras 

questões devem ser acrescidas, ao longo da exploração e tratamento dos desenhos infatis, 

possibilitando obter inferências a partir de um ou vários índices, com características formais 
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diversas, índices esses compostos por categorias derivadas de um conjunto de indicadores que as 

definem. De forma sintética: indicadores definem categorias índices do real.  

Estudiosos contemporâneos do grafismo defendem categoricamente que o desenho infantil 

tem a propriedade de transmitir pensamentos e sentimentos.  

 

“[...] O processo de desenhar requer que uma criança escolha e organize linhas, formas e cores 

de modo a transmitir um pensamento, um sentimento, um acontecimento, uma observação, 

sintetizando numerosos componentes que envolvem conteúdo, estilo, forma, composição.” 

(Malchiodi, 1998, apud Azevedo & Guerra  2004, p.20) 

 

Na mesma direção, Derdyk (2003) aponta que o ato de desenhar deve se entendido como 

atividade inteligente e sensível, possibilitando a compreensão do pensamento da criança, 

expresso através da linguagem gráfica. Trabalha os desenhos a partir de uma visão processual e 

orgânica do desenvolvimento gráfico da criança, sem dividir a produção gráfica infantil por 

faixa etária, mas sim por “conteúdos vivenciais”.  

O desenho como linguagem (e como “índice humano”) é um instrumento de conhecimento 

que possui grande capacidade de abrangência como meio de comunicação e de expressão. 

“Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, idéias são tentativas de aproximação 

com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se.” (Derdyk, 2003, p.24) O desenho é uma 

forma de raciocinar sobre o papel, é revelação, apropriação; é também a “memória visível do 

acontecido: fotografia mental, emocional, psíquica. [...] Ao desenhar a criança expressa a 

maneira pela qual sente o sentir.” (Derdyk, 2003, p.52, grifo nosso) 

 

2.2. Desenho como Testemunho Caricatural do Real  

O desenho é algo que sugere, evoca: é menos uma técnica e mais um modo “confessional” 

de comportar-se, como se o desenho fosse um “ diário, cartilha do ser”, na bela definição de 

Frederico Morais, citado por Derdyk (2003, p.43) Nesse sentido, sobre um Corpus qualquer, isto 

é, ao conjunto de desenhos sob análise, pode ser conferido valor testemunhal sobre o que a 

criança vive e sente. Entendemos que um conjunto de desenhos se constitui em um Corpus, 

enquanto testemunho visual-imagético sobre sensações, emoções, sentimentos, sentidos, valores 

e representações de si, bem como modos de sociabilidade. 

Mas o desenho infantil como testemunho do real não é, entretanto, reprodução fiel do 

original, cópia perfeita de cenas da vida cotidiana: é pensamento visual, carregado de conceitos, 

valores, atribuições de sentidos: 
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“É sempre uma interpretação, elaborando correspondências, relacionando, simbolizando, 

significando, atribuindo novas configurações ao original. O desenho traduz uma visão 

porque traduz um pensamento, revela um conceito.” (Derdyk, 2003, p.112) 

 

Por ser interpretação criativa, envolve a atividade da imaginação, no plano do indivíduo, 

que remete também e necessariamente ao imaginário cultural, próprio e característico do 

contexto sócio-cultural que a gerou. Isso significa que a reconstrução imaginativa do sentido 

atribuído a uma experiência busca motivos ou tem inspiração no campo do imaginário social, no 

campo dos signos lingüísticos disponíveis e circulantes num dado campo social e cultural; são 

esses signos, símbolos, ícones ou índices, representações do real, que permitem as formas de 

expressão de experiências vividas, isto é, permitem nomear, descrever ou definir sensações, 

emoções, sentimentos, valores, princípios. Por imaginário cultural estamos entendendo o 

conjunto de  representações, imagens, saberes e “mitos” circulantes numa dada cultura, situada 

em um tempo e contexto histórico, imaginário este que sustenta as possibilidades da ação prática 

de indivíduos e grupos. Entendemos que aspectos desse imaginário aparecem ou ganham 

expressão a partir da produção infantil, uma vez que tal produção expressa justamente estes 

modos de entendimento dos fenômenos numa dada cultura.  

Os desenhos expressam então modos de sociabilidade, vivências domésticas e atitudes 

sobre determinados eventos. A expressão pictórica de uma vivência é um relato autobiográfico, 

um testemunho de si: remete-se inexoravelmente ao mundo concreto, cotidiano do sujeito que 

produz o desenho. Sobre a estratégia do desenho de vivências, Pillar (1996, p.60) aponta que “o 

desenho como registro de experiência é uma atividade que possibilita à criança documentar 

vivências, pensamentos, alegrias, perdas, enfim, tudo que lhe é significativo.” Enquanto medida 

de atitudes, os desenhos revelam opiniões, julgamentos e sentimentos do desenhista em relação a 

uma pessoa, objeto ou acontecimento determinado. Ao expressarem vivências e atitudes sobre 

experiências, os desenhistas revelam aspectos da interação social que lhes é familiar, revelando 

modos de sociabilidade.  

Além de revelar sentimentos, valores, aspectos da consciência de si no mundo, o desenho 

alcança e desnuda a intimidade da vida doméstica, das relações familiares, dos modos de 

sociabilidade; em uma só palavra: é revelação. E ao revelar aspectos, momentos ou vivências da 

intimidade, alcança o desenho o status de testemunho. Mas testemunho sobre o que, 

precisamente? Sobre o sentir de crianças e adolescentes, isto é, sobre a atribuição de sentidos às 

experiências vividas, ao mesmo tempo em que é testemunho (documental).  

Desenhar, para a criança, é representar e interpretar o mundo e a si mesma no mundo, ao 

mesmo tempo, de acordo com suas possibilidades ou habilidades gráficas, em um dado momento 
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de seu desenvolvimento. Dessa forma, as crianças reconstroem os sentidos das suas experiências 

na infância. Este processo “vivencial”, conforme Derdyk (2003) está diretamente ligado ao 

processo criativo, pois a vivência é a fonte do crescimento e o alicerce da construção da própria 

identidade do ser.  

Os desenhos são, portanto, produtos das interligações entre a história individual e social da 

criança. Captam os traços essenciais do que se está tentando retratar, eliminando os detalhes 

supérfluos. A partir de apontamentos de Ramachandran e Blakeslee (2004), no campo da 

neurobiologia das emoções, os desenhos também podem ser compreendidos como criação 

artística:  

 

“Um artista é perito em captar os traços essenciais (que os hindus chamam de rasa) de 

uma imagem que ele está tentando retratar e em eliminar detalhes supérfluos, e, ao fazê-

lo, está essencialmente imitando aquilo para que o próprio cérebro evoluiu. Mas a 

pergunta é: por que isto deve ser esteticamente agradável? Na minha opinião, toda arte é 

“caricatura” e  hipérbole, de forma que, se você entende por que caricaturas são eficientes, 

entende a arte.” (2004, p.361) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após toda esta discussão, damos por suficientes as considerações sobre a compreensão dos 

desenhos infantis como expressão de sentidos, através de uma linguagem criativa socialmente 

motivada, configurando um sistema de signos, redes de significações, e enquanto testemunho 

caricatural do real. Têm o poder de revelar estados internos (isto é, sensações, emoções, 

sentimentos), atitudes e julgamentos sobre o mundo social, permitindo a expressão de valores 

morais e princípios éticos relacionados. Assim, chegamos ao seguinte entendimento sobre o 

desenho infantil: o desenho infantil é linguagem criativa, socialmente motivada, um sistema de 

signos, com o poder de expressar sentidos, isto é, sensações, emoções, sentimentos, 

representações de si, valores morais e princípios éticos; o desenho infantil é testemunho 

caricatural do real, isto é, revela aquilo de fundamental das relações sociais ou modos de 

sociabilidade, não sendo mera cópia, mas construção criativa. A atribuição de sentidos referentes 

a este real se dá sempre a partir de uma rede de significações construída pelas múltiplas 

interações entre o sujeito e seu contexto de desenvolvimento.       
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