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RESUMO

O desenho está entre as atividades mais realizadas pelos professores de Educação Infantil como prática pedagógica. Tal ação refere-se ao papel 
do desenho no desenvolvimento infantil, uma vez que consiste nas primeiras formas de expressão da criança, acompanhando-o durante toda a 
sua infância. A partir disso, este trabalho visa analisar qual os fatores devem ser levados em consideração no processo de trabalho e análise da 
produção de desenhos de crianças da faixa etária em questão. Para tanto, a pesquisa contou com a metodologia da revisão bibliográfica, 
coletando na literatura científica os diferentes aspectos a serem levados em consideração nesse processo. Como resultado, pode-se elencar os 
seguintes itens: (1) Para análise de desenhos deve-se levar em conta as condições biográficas, familiares e pessoais que servirá como marco de 
referência de quem está desenhando; (2) Deve-se, também, levar em consideração que um desenho tem sua importância, mas, não define todo 
processo de análise, são necessários outros instrumentos para uma avaliação mais minuciosa;  (3) Toda análise precisa ter um foco específico, o 
desenho é uma forma de expressar sentimentos e de desejos,que podem ajudar em investigações mais precisas, por exemplo, dê como se sente a 
criança a respeito da sua família e da sua escola; (4) O desenho pode ser utilizado tanto para investigação educacional quanto instrumento para 
prática pedagógica, é preciso diferenciar as intenções de sua inserção em sala; (5) Para a Psicanálise, os desenhos são projetivos à proporção que 
os sujeitos expressam conteúdos inconscientes, tornando públicas características de sua personalidade. Por fim, vale ressaltar que o homem fez 
uso do desenho desde a pré-história da humanidade, sendo isso imprescindível no seu processo de construção da escrita, relação passível de ser 
observada inclusive nos ideogramas, escritas japonesas e chinesas. Ou seja, o desenho consiste numa expressão significativa do que vemos e 
pensamos sobre o mundo.
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