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RESUMO 
O presente artigo faz parte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento intitulada “Uma 
possibilidade de ensino de desenho a crianças com deficiência intelectual”, além de trazer 
concepções acerca do desenho infantil e do seu ensino e aprendizagem na educação 
inclusiva. Nosso principal objetivo com esse trabalho é mostrar quanto o desenho infantil 
pode ser fundamental na formação da linguagem e dos processos cognitivos das crianças 
permitindo a classificação e generalização dos objetos do mundo por meio de suas 
propriedades formais e visuais. Os esquemas gráficos propostos nessa pesquisa são os 
elementos centrais na aquisição dessas informações devido a sua capacidade de sintetizar 
e simplificar, salientando apenas suas formas mais gerais e neutras pertencentes ao Nível 
Cognitivo de Base. Autores como Duarte e Piekas (2013), Luquet (1927), Darras (1998) e 
Arnheim (2011) são algumas das referências usadas para subsidiar a pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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RESUMEM 
This article is part of a PhD research in development entitled "A possibility of children to 
teaching drawing with intellectual disabilities", and bring conceptions of children's drawing 
and teaching and learning in inclusive education. Our main goal with this work is to show 
how the children's drawing can be instrumental in the formation of language and cognitive 
processes of children allowing classification and generalization of objects of the world 
through its formal and visual properties. The graphics schemes proposed in this research are 
the central elements in the acquisition of such information due to its ability to synthesize and 
simplify, only emphasizing their more general and neutral forms belonging to the Cognitive 
Level Base. Authors such as Duarte and Piekas (2013), Luquet (1927), Darras (1998) and 
Arnheim (2011) are some of the references used to subsidize research. 
 
KEYWORDS 
childish drawing; intellectual disabilities; cognitive level base. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

413 APRENDENDO A DESENHAR: O DESENHO INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Liane Carvalho Oleques / Doutoranda PPGAV – UDESC 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

O presente trabalho consiste em organizar concepções teóricas acerca do desenho 

infantil e seu ensino e aprendizagem no âmbito da educação inclusiva, considerando 

especialmente as crianças com deficiência intelectual. Este artigo faz parte da 

pesquisa de doutorado ainda em desenvolvimento do curso de Pós-Graduação em 

Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, intitulada “Uma 

possibilidade de ensino de desenho a crianças com deficiência intelectual”, nesse 

sentido serão apresentados dados que ressaltam a proposta do trabalho em âmbito 

teórico e prático. Estudos como este que viabilizam propostas de ensino e 

aprendizagem a crianças com deficiência tornam-se expressivos dentro do Ensino 

das Artes Visuais por considerar que na educação inclusiva crianças com deficiência 

e crianças sem deficiências dividem os mesmos conteúdos didáticos e, por vezes, 

metodológicos. Essa investigação, também, tenta preencher uma brecha, haja vista 

a escassez de trabalhos e pesquisas sobre o desenho de pessoas com deficiência 

intelectual. 

Por meio de estudos referentes ao desenho infantil e métodos utilizados para o 

ensino do desenho a crianças cegas, foram criadas e aplicadas proposições para o 

ensino de desenho a crianças com deficiência intelectual. Considerando minha 

trajetória como professora de artes na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais da cidade de Florianópolis, observou-se a necessidade de realização 

de um projeto de cunho metodológico, visto o grande número de alunos com idade 

avançada tinham dificuldade para desenhar e compreender esquemas gráficos, 

encontrando-se nas primeiras etapas do desenho infantil, especificadas por Luquet. 

 Nesse contexto surgiram algumas questões que formaram a base para a 

compreensão dos motivos e gênese dessas questões. Esta dificuldade está 

relacionada a uma deficiência cognitiva ou motora? Estes alunos foram ensinados 

ou estimulados a desenhar na infância? Partindo deste princípio e considerando a 

importância do desenho para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, foram 

formuladas outras questões: É possível que uma criança com deficiência intelectual 

aprenda a desenhar? Como ensina-las a desenhar? Como é compreendida a 

elaboração do desenho no plano mental na presença de um comprometimento 

intelectual?  



 

414 APRENDENDO A DESENHAR: O DESENHO INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Liane Carvalho Oleques / Doutoranda PPGAV – UDESC 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

Assim, o presente artigo visa discutir acerca do projeto em questão que busca a 

ampliação e organização de proposições e estratégias de ensino para a 

compreensão e aproximação do desenho para crianças com deficiência intelectual, 

atendidas pela APAE de Florianópolis. Desse modo, a criação de um plano de 

ensino que possibilite ao educando, ainda criança, a compreensão e apreensão das 

formas dos objetos, por meio da observação e experimentação constitui-se como um 

elemento catalisador no avanço da linguagem do educando, dando sentido e 

significação por meio da generalização, por conseguinte, melhor compreensão do 

mundo e seus contextos. Este, talvez seja o principal benefício desta iniciativa. 

Pensando o desenho infantil como um processo cognitivo, comunicacional e 

intrapsíquico, para o aporte teórico deste trabalho serão utilizados autores que 

tratam da ligação entre desenho e crianças com necessidades educativas especiais 

como Maria Lúcia Batezat Duarte. Autores que tratam do desenho infantil e cognição 

como Georges-Henri Luquet, Bernard Darras e Henri Wallon. 

Mapa teórico sobre o desenho infantil 

Busca-se trilhar um caminho através dos estudos de Georges-Henri Luquet (1927) 

especialmente, suas concepções sobre modelo interno e seu desenvolvimento do 

ponto de vista cognitivo. Subsidiam, constantemente, nesta sequência, autores 

como Duarte (1995 a 2013) que como veremos nos próximos subitens tem 

importância fundamental na construção do meu pensamento sobre desenho infantil 

e ensino de desenho a crianças com deficiências, bem como os esquemas gráficos 

e o resumo cognitivo.   

Os estudos de Georges-Henri Luquet (1927) produzidos ainda no início do século 

XX abordam questões sobre os elementos do desenho infantil como o Modelo 

Interno e o Realismo Intelectual e sua evolução do ponto de vista cognitivo - das 

garatujas até o desinteresse pelo desenho no final da infância e início da pré-

adolescência. O modelo interno, de acordo com Luquet, corresponderia a uma 

imagem mental que antecipa o desenhar, esta imagem é uma intermediária entre o 

objeto e o desenho. Duarte (2011) observa que ainda no início do século XX Luquet 

já indicava a complexidade de processos cognitivos atuando no ato de desenhar.  
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O Realismo Intelectual abordado por Luquet (1927) é fundamental para a concepção 

teórica de desenho infantil que pretende-se trilhar aqui. Duarte (2007) propõe que as 

concepções de realismo para Luquet estão atreladas ao fato da criança desenhar 

aquilo que sabe do objeto. Um desenho análogo a tal objeto é aquele que traduz o 

que a mente da criança sabe acerca dele, interligando-se, neste caso, ao Realismo 

Intelectual. Nas palavras de Duarte (2007, p. 171): “Trata-se de diferenciar uma 

realidade visual de uma realidade que se poderia, talvez, denominar também 

conceitual.” Desta forma, a autora compreende e reafirma por meio do Modelo 

Interno – que caracteriza e antecipa um modelo mental da imagem gráfica – que o 

realismo adotado por Luquet, nas primeiras fases do desenho infantil, não propõe a 

visualidade externa do objeto, mas comtempla o que a criança sabe acerca do 

objeto desenhado. Assim, a criança se apropria ou inventa maneiras de desenhar 

para tornar possível sua representação. Um bom exemplo são as primeiras 

representações de figura humana, representadas por um círculo para a cabeça e 

duas hastes representando as pernas e o alongamento do corpo ou o desenho de 

sinos de igrejas onde aparecem os badalos mesmo que estes não sejam visíveis. 

Assim é possível dizer que os desenhos classificados como pertencentes ao 

Realismo Intelectual são constituídos pelos principais elementos que denotam o 

conceito tal objeto.  

Partindo desse ponto de vista, Duarte busca compreender as generalizações 

configuracionais que aparecem no desenho da criança como maneira de identificá-lo 

ou caracterizá-lo. A autora interpreta o desenho infantil como um esquema gráfico 

estabelecido pela criança como uma sintaxe visual dos elementos mais relevantes 

da imagem a ser grafada, assim como coloca Duarte (DUARTE, 2008b, p. 1290): 

“Os esquemas gráficos são representações simplificadas e generalizantes dos 

objetos do mundo”. Nesse sentido, ao desenhar a criança tem a chance de organizar 

em sua mente novas aprendizagens, catalogadas por meio das propriedades visuais 

e formais dos desenhos dos objetos. Assim os esquemas gráficos servem para 

representar de maneira neutra a grande variedade de uma ordem de objetos. 

Conforme Duarte e Piekas (2013) entre uma coruja, um tucano e um pardal as 

crianças, frequentemente, escolhem o pardal para representar todas as espécies da 

categoria pássaro. 
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Nessa perspectiva, é possível salientar os níveis cognitivos abordados por Darras 

(1998 e 2006), os quais Duarte também compartilha, relacionando-os aos desenhos 

das crianças, pois se acredita que as categorias cognitivas, assim como o desenho, 

vão aprimorando novas aprendizagens, bem como oferecendo uma redução e 

organização das variedades das coisas do mundo. O nível cognitivo fundamental 

para nossa pesquisa, diz respeito ao Nível cognitivo de Base que corresponde às 

propriedades gerais dos objetos do mundo. Assim, temos, por exemplo, o objeto 

cadeira. Cadeira corresponde ao nível de base, pois se coloca num nível 

intermediário entre uma classe de mobiliários e um objeto específico como a cadeira 

estofada da sala de jantar da minha casa. O objeto cadeira assume configurações 

formais gerais como assento, encosto de pés e é essa a imagem visual mental, 

assim como o modelo interno, que remetemos ao desenhar. Nesse sentido, os 

estudos de Duarte (2011) e Darras (1998 e 2006) lançam luzes na compreensão do 

desenho infantil e seu entrelaçamento com a comunicação, assim um esquema 

gráfico do nível de base teria o mesmo valor que os signos orais, além de 

representarem de forma imparcial uma grande categoria de objetos. 

Pode-se concluir com essas reflexões que o Realismo Intelectual, abordado por 

Luquet, os esquemas gráficos elaborados por Duarte correspondem ou dialogam 

com o Nível Cognitivo de Base verificado por Darras. 

Na atualidade ainda é pequeno o número de pesquisas que tratam sobre o desenhar 

de pessoas com algum tipo de deficiência. No entanto, ainda na metade do século 

XX um estudo chama a atenção por analisar justamente o desenho de pessoas com 

deficiência intelectual. Esse estudo diz respeito às considerações de Wallon e Lurçat 

(1968) sobre o desenho infantil, em especial o capítulo que ele dedicou a análise do 

desenho de crianças com deficiência intelectual. Até o momento esta é a única 

referência que essa pesquisa conta com esse tipo de análise. Nela os autores 

detectaram um modo de desenhar de crianças com deficiência intelectual que pode-

se relacionar ao modo de desenhar de crianças muito pequenas como figuras 

isoladas, sem conexão e desordem espacial, além de desenhos por cima de outros 

desenhos no mesmo papel, uma espécie de aglomeração, o que do ponto de vista 

dos autores parece ser uma característica recorrente nas deficiências intelectuais. 
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Contudo os autores não apontaram nenhum meio para que essas crianças viessem 

a suprir suas necessidades em desenhar. 

Tendo em vista os métodos de ensino de desenho aplicados a crianças cegas, 

buscou-se analisá-los e adaptá-los de modo a atender as necessidades de ensino 

de desenho a crianças com deficiência intelectual. Segundo Duarte (2004–2011), 

autora das pesquisas sobre desenho infantil e crianças invisuais, a percepção e a 

construção de linhas retas, curvas e em movimento, as linhas de contorno e a 

posterior construção de figuras geométricas são essenciais para compreensão da 

concepção de desenho no plano mental. Dessa maneira, acreditamos que o ensino 

dos elementos da linguagem visual facilitam a construção das figuras geométricas e 

consequentemente a elaboração de esquemas gráficos do Nível Cognitivo de Base, 

tanto para crianças cegas quanto para crianças com deficiência intelectual e outras 

áreas da deficiência. 

Preparando para o desenho  

Conforme Cox (1995, p. 27) a grande dificuldade das crianças em desenhar reside 

em representar objetos tridimensionais, pois a natureza não dá linhas à criança dá-

lhes apenas coisas e o problema para a criança é como usar a linha e as formas 

para traçar algo semelhante ao objeto real. Portanto, deve-se ensina-las a usar as 

linhas e as formas para propor alguma equivalência visual com os objetos. 

Pensar em preparação para o desenho é pensar em métodos e exercícios que 

servem para antecipar o ato de desenhar ou como uma forma de treinar as primeiras 

linhas e formas que compõe o desenho. Nessa parte do trabalho será tratado sobre 

alguns desses procedimentos que foram usados na coleta de dados da pesquisa de 

doutorado referida no início desse texto, salientando sua relevância para o ensino e 

aprendizagem de desenho. Essa parte do texto será apresentada dividida em: 

linhas, formas geométricas e jogos de esquemas gráficos. Para tanto, autores como 

Duarte (2011), Duarte e Piekas (2013) e Arnheim (2011) auxiliaram no tocante s 

obre o desenho infantil e seu ensino. 

Para situar o leitor é necessário esclarecer sobre a coleta de dados da pesquisa de 

doutorado sobre ensino de desenho a crianças com deficiência intelectual, foi 
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trabalhado com duas turmas com crianças com deficiência intelectual da APAE de 

Florianópolis. A primeira turma foi composta por quatro alunos com idades entre 11 

e 14 anos. Já a segunda turma foi composta por dois alunos mais novos com 09 

anos de idade. Serão dessas crianças alguns exemplos e resultados que 

apresentados aqui. 

A seguir serão expostos: 

Linhas: considerando que as crianças participantes da pesquisa já controlavam o 

traçado, e isso ficou visível nas garatujas controladas que realizaram ou nos 

esquemas gráficos já consolidados, foi experimentado o trabalho com linhas retas e 

curvas para uma posterior realização das figuras geométrica em especial o 

quadrado e triângulo.  

Duarte e Piekas (2013, p.73) denominaram linhas estáticas as linhas retas e curvas 

por se tratarem de linhas com ausência de movimentos livres no traçado. São linhas 

que tem um ponto de partida e um ponto de chegada e sua grafia requer uma 

precisão gráfica que exige controle do desenhista. Para exercitar as linhas retas e 

curvas as autoras sugerem exercícios de ligas pontos, moldes ou sequência 

pontilhada. 

Exercícios de sequência pontilhada e liga pontos foram aplicados diversas vezes, a 

ponto das próprias crianças já solicitarem usar para realizar a figura do quadrado. 

Além disso, as crianças com mais idade, por diversas vezes sugeriram usar régua 

para obter uma linha mais precisa.  

As sequências pontilhadas também foram utilizadas para o treino das linhas em 

movimento. As linhas em movimentos segundo Duarte e Piekas (2013, p. ) requerem 

a repetição de um mesmo tipo de grafia, assim criando um movimento e são 

fundamentais para o desenho das pétalas das flores ou uma nuvem por exemplo. É 

importante salientar que tanto as linhas retas quanto curvas e linhas em movimento 

tendiam a ter o mesmo sentido do movimento na sua grafia – da esquerda para a 

direita e de cima para baixo – mantendo, assim, relação com o traçado da escrita. 

Notou-se que as linhas também eram realizadas pelas crianças participantes no 
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sentido contrário, por esse motivo, essa, não se tornou uma regra arbitrária, porém 

sempre que as crianças eram auxiliadas essa sequência era reforçada. 

Em outro momento aplicou-se a associação do som TAM/TUM para a realização a 

mão livre das linhas horizontais e verticais. Essa atividade repercutiu muito no 

desenho das crianças menores. Após algum tempo já associavam as linhas para a 

feitura do quadrado ao som que concebido. Duarte e Piekas (2013, p. 78) reiteram 

que para crianças com deficiência exercícios como esse podem representar uma 

enorme dificuldade a ser ultrapassada. 

Formas geométricas: com o fechamento da linha a primeira figura que se destaca 

no desenho infantil é o círculo. A partir desse momento as crianças criam esquemas 

como o sol e a figura humana. Notamos que a figura circular já traduzia os aspectos 

da modalidade visual nos desenhos das crianças e com ela eram representadas 

todas as outras formas que não se podia representar de outra maneira naquele 

momento. Arnheim (2011, p. 166) nos explica que é comum que crianças e até 

mesmo adultos, usem círculos, esferas e ovais a fim de “[...] representar qualquer 

forma ou todas as formas ou nenhuma em particular.” Salienta que modelos 

moleculares e átomos são representados por círculos devido ao fato da configuração 

desconhecida ser representada do modo mais simples possível.  

Da mesma maneira que o adulto usa esta configuração mais geral 
quando nenhuma outra específica é necessária ou disponível, uma 
criança pequena usa formas circulares em seus desenhos para 
representar quase todos os objetos: uma figura humana, uma casa, 
um automóvel, um livro e mesmo os dentes de um serrote [...]. seria 
um erro dizer que a criança negligencia ou representa mal a forma 
destes objetos.  (ARNHEIM, 2011, p. 166–167) 

Esse fato se mostrou recorrente em alguns desenhos das crianças, em especial nas 

crianças menores de 09 anos de idade, como no desenho a seguir: 
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O ensino da figura do quadrado e retângulo foi fundamental para a construção do 

esquema de casa, ele se iniciou no momento que começamos o trabalho com linhas 

retas verticais e horizontais. Essas figuras segundo Duarte e Piekas (2013, p. 81–

82) também seguem uma sequência na sua direção, ou seja, o sentido horário. 

Importa começar o desenho do quadrado e do retângulo pela linha de base como 

recurso de orientação, esta linha de base pode ser a própria margem da folha. 

Duarte e Piekas esclarecem: 

[...] começamos com uma reta vertical ascendente, iniciada na base 
inferior da figura. Por quê? Porque dependendo das dificuldades da 
criança, devido à faixa etária ou comprometimentos físicos e mentais, 
o início do traçado pela base inferior oferece um importante recurso 
de orientação relacionado à “linha de base” do desenho. (DUARTE e 
PIEKAS, 2013, p. 82) 

No entanto as figuras do quadrado e do retângulo foram as mais difíceis e 

demoradas para se conseguir um resultado desejado, especialmente na turma dos 

alunos mais novos. Muito embora as crianças menores já controlassem a 

motricidade na realização da linha e de já reconhecerem o quadrado em figuras, as 

arestas dessa forma geométrica, nas primeiras experiências, se configuravam de 

forma arredondada. Muitas vezes o quadrado era realizado de forma aleatória sem 

conexão com o esquema gráfico de casa. Mas foi com a ajuda do liga pontos que o 

quadrado ou o retângulo eram assimilados de maneira eficácia entre os pequenos. 

 
Fig. 1 – Detalhe do desenho de Isa, 9 anos, 2014 

Fonte: arquivo da autora 
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Já entre os alunos maiores essas formas geométricas eram realizadas, sobretudo, 

com auxílio de uma régua para obter maior precisão. 

Jogos de esquemas gráficos: Os jogos de esquemas gráficos contribuíram para o 

aprendizado de paisagem, figura humana, meios de transporte e animais. Esses 

jogos eram constituídos com peças de cartolina colorida no formato de figuras 

geométricas que constituíam os esquemas gráficos como se pode ver na figura 2. 

Cox (1995, p. 44) referindo-se a figura humana, salienta a importância de fornecer a 

criança às partes já prontas do corpo para montar. No caso da presente pesquisa 

essa sugestão também serviu para todos os esquemas gráficos trabalhados. 

Conforme a autora essa atitude reduz as dificuldades da atividade. 

Esses jogos eram acompanhados da figura do esquema correspondente, por esse 

motivo as crianças quando encontravam dificuldade na montagem dos jogos, 

usavam os desenhos como modelo. Geralmente era respeitada a mesma sequência 

de montagem começando pela barriga, cabeça, patas e demais partes. 

Os esquemas gráficos de animais e meios de transporte selecionados para a 

pesquisa foram sugeridos pelas próprias crianças. Todos os esquemas de animais 

constavam no livro Vocabulário Pictográfico para educação inclusiva, o que facilitou 

a criação dos desenhos e jogos, exceto o cavalo e os meios de transporte. O 

esquema de cavalo foi criado a partir das estruturas dos outros animais sugeridos no 

livro citado anteriormente e foi escolhido pelas crianças por unanimidade. Os meios 

de transporte reuniram em um mesmo esquema as formas de quadrado, retângulo, 

círculo e semicírculo. O esquema gráfico de cavalo foi um dos últimos a serem 

trabalhados, gerando bastante dificuldade entre os alunos em função da posição do 

pescoço do bichano. 

Os esquemas gráficos referências do livro citado são, segundo Duarte e Piekas 

(2013) propostos a partir da coleta e observação de desenhos infantis e adaptados 

de modo que cada parte da figura seja representada por linhas e formas 

geométricas básicas. Estas partes básicas se repetem, assim como o conceito de 

esquema gráfico do Nível de base, os animais são caracterizados por 

particularidades como o formato do rabo, bigodes ou orelhas. Assim, tanto um gato, 
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como um pato ou um porco tem uma oval para a barriga, um círculo para a cabeça e 

linhas retas para as patas. Todos os esquemas gráficos sugeridos no livro e na 

pesquisa foram elaborados do modo mais simples possível, eliminando o máximo de 

detalhes, pois pensa-se na aprendizagem de criança com deficiências, nas suas 

necessidade motoras e intelectuais. O excesso de detalhes pode significar barreiras  

insuperáveis. No entanto, de acordo com o desejo do aluno ele poderá criar seus 

próprios detalhes nos desenhos aprendidos. 

Quanto às figuras humanas trabalhadas iniciou-se com a figura que sugere as 

autoras Duarte e Piekas (2013), considerando que as crianças menores já 

dominavam um pré-esquema denominado “girino”. A figura foi composta por oval 

para a o corpo, círculo para a cabeça e linhas retas para os braços e pernas, usando 

o mínimo de detalhes. As crianças maiores, porém, já mostravam interesse em 

classificar a figura em função gênero sugerindo roupas ou chapéus. 

Achou-se que nesse momento ensinar um forma mais simplificada da figura ainda 

sem gênero definido seria melhor compreendido pelos alunos em função de sua 

simplicidade. O jogo do esquema foi fundamental para o aprendizado dessa forma. 

Desenhando as primeiras figuras: os bichos 

As figuras de animais trabalhadas na coleta de dados, assim como já mencionado, 

foram extraídas do livro Vocabulário Pictográficas para Educação Inclusiva, Duarte e 

Piekas (2013). No entanto, a figura do cavalo, que não integra o livro, foi escolhida 

pelos participantes por unanimidade e foi montada de acordo com as formas 

geométricas e linhas que foram apresentados os outros animais do livro, assim a 

representação do cavalo se deu com uma oval para a barriga, oval para a cabeça e 

linhas retas e curvas para o restante das partes (fig.2). 

A seguir será mostrado uma breve análise das primeiras impressões acerca dos 

desenhos das crianças após os exercícios solicitados.  
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Fig. 2 – Jogo de esquema gráfico do cavalo  

Fonte: arquivo da autora 
 
 

O cavalo 

A figura do cavalo foi trabalhada somente com a turma dos alunos com idades entre 

11 e 14, a pedido dos próprios alunos. Esses participantes da pesquisa mostraram-

se bastante interessados e em muitos momentos faziam sugestões de atividades na 

coleta de dados. Além disso, ficaram muito entusiasmados com as atividades de 

desenhos de animais do que em outras atividades de desenho de paisagem por 

exemplo. As tarefas seguiram a seguinte sequencia: 1. Desenho do animal sem 

referência; 2. Montagem do esquema gráfico; 3. Desenho do animal baseado no 

esquema gráfico montado. 

Do ponto de vista formal o cavalo se distingue dos outros animais trabalhados por 

ser um animal de grande porte, patas compridas, crina, cabeça e pescoço 

alongados. Após serem trabalhadas as figuras de outros quatro animais – coelho, 

cachorro, gato e porco – a figura do cavalo foi deixada por último, pois ela 

apresentava um diferencial proporcionando um novo patamar de dificuldade no 

momento de realizar a tarefa. A figura do cavalo apresentava um longo pescoço que 

separa a cabeça do corpo, diferente das figuras restantes que não possuíam essa 

característica, pois apresentaram a cabeça junto ao corpo. 

Antes de começar a trabalhar com o esquema gráfico, foi pedido para que os 

participantes da pesquisa desenhassem um cavalo. Antes de desenharem, foi 

discutido sobre as partes que compõe o animal como barriga, quatro patas, rabo, 



 

424 APRENDENDO A DESENHAR: O DESENHO INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Liane Carvalho Oleques / Doutoranda PPGAV – UDESC 
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

crinas, cabeça etc. A seguir pode-se ver dois exemplos dos cavalos desenhados 

nessa etapa: 

 
Fig. 3: Desenho de Beta, 13 anos, 2014  

Fonte: arquivos da autora 

 
Fig. 4: Desenho de Marc, 12 anos, 2014 

Fonte: arquivo da autora 
 
A partir dessa atividade pode-se saber onde estava a dificuldade das crianças em 

realizar o desenho do cavalo. Constatou-se que o pescoço e a cabeça alongados, 

bem como a quantidade de patas gerou grande confusão entre os participantes da 

pesquisa. É possível perceber que tanto Marc como Beta desenham várias patas, 

embora Marc tenha sugerido um alongamento para o pescoço. Beta segue a 

sequência que foi tomada em outros desenhos de animais, mostrando que 

internalizou o esquema geral de desenho da maioria dos animais trabalhados na 

pesquisa. A repetição do traçado das linhas e formas geométricas na construção dos 

esquemas facilita sua compreensão e memória. 

Pode-se caracterizar o fato de colocarem diversas patas em suas representações de 

cavalo ao que Luquet (1927) chama de incapacidade sintética que manifesta-se, 

especialmente, nas relações de proporção.  
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Em muitos desenhos, as dimensões relativas aos diversos elementos 
não tem nenhuma correspondência com as relações dos mesmos 
pormenores na realidade. [...] Esta desproporção pode ser o 
resultado de causas múltiplas, por exemplo, a imperfeição gráfica, a 
impotência da criança para interromper os traços no memento 
desejado. (LUQUET, 1927, p. 151) 
 

Também, é possível fazer um paralelo dessas primeiras figuras com as primeiras 

representações da figura humana (girino) desenhadas por crianças pequenas, afinal 

os primeiros desenhos do cavalo surgem sem aprimoramento, mesmo que os 

participantes saibam identificar a imagem de um cavalo e localizar suas partes.  

Na etapa dois, onde os participantes deveriam montar o esquema do cavalo de 

acordo com o modelo, pensou-se que enfrentariam maiores dificuldades em relação 

ao pescoço, porém eles demonstraram que sabiam localizar e posicionar esse 

elemento com pouca confusão e ajuda da pesquisadora. A crina do animal gerou 

alguma confusão quando colocada a baixa do pescoço ou na oval que representa a 

barriga do animal. 

Com apenas um aluno – Hud – a pesquisadora teve que intervir separando as partes 

que compõe o cavalo e ditar a sequência para a montagem do esquema. Como 

resultado o menino começou pela barriga, após as patas e por fim o pescoço e a 

cabeça. Conforme Duarte e Piekas (2013) o ditado da sequência do desenho facilita 

a tomada de decisão da criança quanto à parte e os elementos que devem ser 

incluídos, contudo a criança deve saber como essas partes se ajustam. 

Após essa etapa, os participantes receberam um papel sulfite e lápis 6B para 

desenhar o cavalo.  

 
Fig. 5 – Primeiro desenho de Beta após montar o esquema, 13 anos, 2014 

 Fonte: arquivos da autora 
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Fig. 6 – Último desenho de Beta após montar o esquema, 13 anos, 2014 

 Fonte: arquivos da autora 
 

Notou-se que Beta embora tenha montado o esquema com facilidade, repete o 

desenho que havia criado antes de montar o esquema incluindo alguns detalhes 

como a crina e apenas quatro patas, bem como orelhas menores e mais 

pontudinhas (fig. 05). Após a pesquisadora intervir questionando o pescoço e 

mostrando a disposição desse elemento no corpo de cavalo, Beta o inclui além de 

detalhes mais precisos como o rabo, a crina e um chão (fig. 06). 

 
Fig. 7 – Desenho de Marc após montar o esquema, 12 anos, 2014 

 Fonte: arquivos da autora 
 

Marc após montar o esquema de cavalo, estuda o desenho de referência que 

acompanha o esquema de montar, contornando-o com a extremidade oposta do 

lápis. Começa a fazer seu primeiro desenho e pede outro papel, pois a colega que 

estava em seu lado tinha batido sem eu braço fazendo-o errar o desenho. A 

pesquisadora deu outro papel e o menino conclui o desenho conforme a figura 07. 

Desse modo, o menino pareceu compreender com clareza o esquema do animal, 

acrescentando diversos detalhes como de costume: um cavaleiro, um sol, céu e uma  

casa.  
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Esses exemplos mostram claramente que crianças com deficiência intelectual 

podem aprender a desenhar formas simples, bem como formas mais complexas, 

completando-as com pormenores atribuindo contexto e significados para seus 

desenhos. Contudo ainda não se pode afirmar se meses mais tarde após a coleta de 

dados esse novos esquemas e novas informações ainda ficarão disponíveis no 

repertório gráfico das crianças, para isso seria necessário um tempo maior de 

acompanhamento além da coleta. Assim, é possível afirmar que a repetição 

constante do novo aprendizado é um recurso necessário e estimulante para fixação 

da nova informação. O fato das crianças repetirem o traçado das linhas e formas 

geométricas para composição dos esquemas, leva a crer que elas são favorecidas 

pelo automatismo gráfico (LUQUET, 1927) que em função da sua repetição 

enfatizam a memória motoro do ato gráfico. 

No entanto, é importante ressaltar outros benefícios da aprendizagem de esquemas 

gráficos.  As crianças com deficiência intelectual podem beneficiar-se com a 

ampliação do vocabulário verbal e compreensão de novos significados dos objetos 

criando novas relações entre os objetos e o mundo. Além disso, os esquemas 

gráficos mantem uma relação direta com a escrita do nome dos objetos, assim 

crianças com dificuldades para compreender e escrever as palavras podem ser 

beneficiadas desenhando-as, facilitando sua comunicação. 
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