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Resumo:  Esta produção didática propõe um trabalho 
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buscando compreender o processo de criação 

e sua importância para o processo de ensino-

aprendizagem. Optou-se por essa interação 

com profissionais de várias áreas da 

educação por permitir que cada um trabalhe 

com o desenho de maneira consciente, 

focando a observação e a imaginação, se 

desvinculando dos estereótipos. Com esta 

ação pretende-se mostrar aos participantes a 

importância do desenho no refinamento do 

olhar e na elaboração de sínteses. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Trabalhando durante vinte anos em escolas estaduais, dezesseis desses 

em sala de aula, pude perceber que os alunos das séries iniciais desenham sem 

medo do belo ou feio e sem nenhuma restrição. Com o passar dos anos, em 

contato com estereótipos, nota-se uma mudança em seus traçados, com os 

alunos buscando representar modelos e não mais seus pensamentos e 

imaginações. Eles apresentam inseguranças, com receio de serem julgados. 

Nesse contexto, surge a frase “eu não sei desenhar”, que na maioria das vezes 

perdura por toda vida, criando uma distância entre as pessoas e o desenho, 

dificultando, assim, as relações importantes que o desenho pode oferecer para o 

desenvolvimento cognitivo. 

Esta unidade didática vem proporcionar reflexões sobre tal trajetória do 

aluno, buscando desvelar e desenvolver a linguagem do desenho, pensando em 

ampliar possibilidades e estabelecer relações entre o desenhar e o olhar. 

Considerando o conhecimento empírico do aluno, é possível oferecer nos 

trabalhos artísticos com desenho o ver, o sentir e o fazer, sem a utilização de 

modelos prontos, e sim através de atividades que propiciem a expressão pessoal, 

construindo sua própria poética, interpretando imagens, envolvendo cognição e 

sensibilidade. 

Para tais reflexões, será proposto um trabalho com profissionais da 

educação, que vivenciarão experiências com atividades artísticas, focando o 

desenho como referencial. Considerando que o processo criador está sempre em 

andamento, ou seja, inacabado, faz-se necessário refletir sobre cada atividade 

com desenho, valorizando cada traçado e não somente o resultado, pois os erros 

e acertos fazem parte do todo.  

Para desenhar é necessário observar, refinando e elaborando o olhar, 

refletindo e compreendendo os percursos do mesmo, valorizando cada momento, 



ação, sensação e pensamentos, os quais se modificam com o ambiente, ou seja, 

realizando um percurso de transformação e ideias novas. 

Todo o trabalho será pautado com autores que referenciam a importância 

do exercício de desenhar e a não utilização dos estereótipos e modelos prontos, 

no ensino aprendizagem. 

 

 

O DESENHO 

 

  O desenho no decorrer da história passa por vários caminhos. No primeiro 

momento, nas cavernas, onde foram feitos como domínio da “forma”, ou seja, 

para obter posse do que se estava grafando, é possível perceber formas e 

entendê-las, baseado no conceito histórico, no qual eles precisavam deter tais 

figuras, como modo de sobrevivência, ou, então, por questões supostamente de 

religiosidade, ficavam dias dentro das cavernas desenhando. 

  Por meio das inúmeras maneiras de representar o desenho de cada época 

na história, foram surgindo graficamente elementos que permeiam os traços e a 

sensibilidade vivida de cada pessoa, distinguindo e construindo algo com 

significado, com técnicas que variam de acordo com os materiais que a época 

proporciona. O que importa é a grande gama de representação de grafismos, que 

possibilitam o homem se expressar e falar de si mesmo desenhando, 

determinando diferentes modos de pensar, de acordo com os costumes de sua 

cultura e vivência, racionalizando informações. Assim, se torna autor de seu 

tempo, simbolizando suas necessidades: observando, imitando, reproduzindo, 

projetando, representando, ou seja, criando. 

A criança se entrega diante do desenho, é um exercício de observação e 

memória, ela busca através de seu conhecimento empírico e científico, relações 

que favorecem essa trajetória, são traços que se encontram e desencontram com 

o conhecido e o desconhecido do aluno e no mesmo instante uma descoberta, 

algo novo e criado por ele, que ao olhar e levantar a folha por várias vezes se 

descobre nela, é sua criação. 

 



O desenho é o resultado de um processo de ações, que utiliza a memória, 

o sentimento, a emoção e o traçado, transportando para a superfície o que a 

inteligência transformou em desenho, é uma materialização, que executado, 

torna-se único, tomando espaço para transmitir sentidos. 

Assim, trabalhar nas escolas com alunos com estereótipos é tirar a 

condição de criação, original do fazer artístico, da construção do conhecimento 

humano. 

 Nesse esquema é possível visualizar os caminhos que são percorridos 

pela criação. 

DESENHAR 

 

            OBSERVAR                                                                        REFLETIR 

 

                                                                 

OLHAR 

Observar refina o olhar, traduz em traços os sentidos, desenhando e 

elaborando o olhar, refletindo, compreendendo os percursos do olhar, dando 

significados a linhas e cores, descobrindo algo novo, tomando espaços, revelando 

caminhos, eis aí o desenho, novo, limpo e real, original, formado por sentimentos 

e emoções. 

Falar sobre desenho requer conhecimento sobre si mesmo e dos caminhos 

que o desenho toma em sua vivência, para os professores em sala de aula, 

colocar a importância que esse meio de comunicação tem na vida dos alunos, é 

dar sentido em sua história. Visualizar um desenho é constatar um mundo de 

informações, mas isso só é possível se quem o faz tem a oportunidade de 

avançar dentro de si mesmo, para tanto é necessário se desvincular de 

estereótipos e formas prontas, do contrário tornaria um trabalho sem valor, no 

contexto de ensino e aprendizagem. 

DESENHO 



O aluno que não resolve seu próprio desenho vai ter dificuldade em 

resolver problemas de matemática, interpretação de texto..., é importante pensar, 

antes de propor aos alunos algo pronto, algo que não permita refletir sobre suas 

dificuldades, porque assim tira dele a oportunidade de fazer suas próprias 

escolhas. 

O homem desde sua existência necessita de se expressar, desvincular-se 

disso, é tirar o direito do aluno de viver suas emoções e sentimentos. 

 Segundo Edith Derdyk: 

 

 

A prática de desenhar, para o professor, pode desvelar o desenho 
e com isso compreender o aluno no momento de aplicar 
atividades com desenho. Que atividades estão sendo feitas para 
estimular os alunos a desenhar sem medo que fique bonito, feio 
ou perfeito? Como fazer a diferença na vida das crianças que 
passam em nossas mãos através da Arte? Temos caso em que o 
aluno diz “eu não sei desenhar” em nossa sala de aula? Como 
posso ajudá-lo a superar essa insegurança diante do desenho? 
(1989 p.33) 

 

 

O PORTFÓLIO COMO MATERIAL DE ESTUDO 

 

Para pensar o ensino, vamos falar sobre portfólio, como um recurso de 

reflexão, ensino-aprendizagem e avaliação. 

O que caracteriza o portfólio é o processo constante de reflexão, uma 

maneira de traçar um mapa de conhecimentos, uma organização, que pode ser 

realizado em grupo ou individual, compartilhado com a família e entre os alunos, 

sem uma sequência, mas com objetivos, levantando questões, conceitos e 

vivências pessoais. 

Para Hernández (2000), o portfólio é uma avaliação como reconstrução do 

processo de aprendizagem. 

 A utilização do portfólio como recurso de avaliação baseia-se na ideia da 

natureza evolutiva do processo de aprendizagem. O portfólio oferece aos alunos e 



aos professores uma oportunidade para refletir sobre o progresso das atividades, 

possibilita introduzir mudanças durante o desenvolvimento do processo de ensino.  

A realização do portfólio permite que os alunos sintam a aprendizagem 

como algo próprio, constituído de tudo o que o aluno pensou a partir da proposta 

de trabalho apresentada pelo professor, estabelecendo relações e desenvolvendo 

ideias. 

O portfólio é uma criação única, uma vez que cada estudante determina 

quais evidências devem ser incluídas avaliadas como parte de seu processo de 

aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 

O processo dessa unidade didática será pautado em um mapa potencial, 

que organiza os elementos mencionados, através de conexões e um sistema de 

conceitos. Ramificações que se ligam e se comunicam para uma mesma direção, 

coordenando conhecimentos. 

Cada encontro haverá propostas com desenho, exposição dos mesmos e 

análises com os participantes, valorizando cada passo e indagando a importância 

de desenhar, como uma fonte de pesquisa e estudo para preparação de aulas e 

atividades para os alunos.  

Nesta unidade didática, o Portfólio será trabalhado como um bloco de 

desenhos, que durante todos os encontros os participantes irão utilizar como 

subsídio na construção do traçado, através de atividades de desenho sugeriras no 

percurso dos trabalhos. 

O processo de cada trabalho será fotografado e filmado, para ser assistido 

e avaliado ao término dos encontros, contribuindo para uma análise geral. 

O mapa potencial desta ação é: 

 



 

 



PROPOSTAS DE TRABALHO 

 

Diante de tantas questões sobre o desenho, serão apresentados encontros 

que nortearão toda essa pesquisa. O diálogo estará presente em todas as etapas 

desta proposta de ação. 

 

1º Encontro: Olhos vendados 

 

Objetivo: 

 Exercitar o desenho através dos exercícios propostos, incentivando os 

profissionais da educação a desenhar, ressaltando a importância desse 

processo, que é vivenciado pelos alunos em sala de aula. 

 

Territórios contemplados: Forma e conteúdo 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1. Apresentações dos participantes: 

A apresentação será realizada a partir de uma dinâmica de grupo: No pátio 

da escola, todos em pé lado a lado, um dos participantes é escolhido para 

imitar o primeiro, que estará de costas para os demais, sem saber o 

imitado fica sem ação até descobrir o segredo, após, um a um é escolhido 

e ficando de frente daqueles que o imitarão, até que todos fiquem de 

frente. Dessa maneira, todos se olham em um momento de descontração, 

então é sugerido ao final, que todos se abracem e falem seus nomes. 

 

2. Entrega do bloco de desenhos. 

De volta a sala, será entregue um bloco de anotações para cada 

participante, que chamaremos de bloco de desenhos.  



 

3. Explicação sobre os blocos para desenhos. 

Durante os encontros deverão ser feitos desenhos nesse bloco, em alguns 

momentos durante as atividades, e também em casa ou em qualquer 

situação que desejar. No início de cada encontro, os participantes poderão 

falar de seus desenhos. O mesmo será exposto no último encontro com 

análise do grupo. 

 

 

4. Vídeo: Desenho: Arte e Criação. 

Em seguida será apresentado o vídeo: Desenho: Arte e Criação, material 

educativo: Arte na escola, como uma experiência, onde cada um poderá 

escrever e desenhar durante o vídeo, e ao final fazer suas colocações 

sobre o que chamou atenção ou incomodou, trocando ideias.     

Esse vídeo convida a conhecer a linguagem do desenho com propostas de 

desinibição do traçado, experimentando o desenhar em procedimentos 

variados, desenvolvendo uma linguagem pessoal. 

 

5. Desenho com olhos vendados. 

Com os olhos vendados, uma folha de papel e um lápis, fazer um desenho 

de memória, sem tirar o lápis do papel, em seguida, em outra folha, fazer o 

mesmo desenho, dessa vez sem as vendas. Todos os desenhos serão 

expostos, e cada participante poderá falar sobre o seu e o do colega, 

proporcionando análise e desinibição da figuração, estimulando o gesto de 

desenhar. 

 

6. Atividades para casa – desenhos de observação de algo que chame 

atenção no bloco de desenhos. 

7. Fotos e filmagens – os encontros serão fotografados e filmados para 

visualizar todo o processo, como avaliação e descontração para o último 

encontro. 

 



2º Encontro: Esculturas vivas 

 

Objetivo: 

 Redescobrir maneiras de desenhar, através da brincadeira, desenhando o 

colega, desmistificando o conceito do belo, com prática de traçados soltos 

e rápidos, compreendendo o quanto a experimentação no desenho é 

importante. 

 

Territórios contemplados: Processo de criação 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1- Mostra dos blocos de desenhos. 

A mostra dos blocos de desenho, estimula a novas possibilidades. A 

proposta é de diariamente fazer um ou mais desenhos de algo que 

chama a atenção. Cada participante, ao iniciar o encontro, pode falar 

sobre a experiência de desenhar em momentos diferentes e mostrar 

seus desenhos, promovendo a troca de experiências e a reflexão sobre 

o desenvolvimento do desenho de cada participante. 

 

2- Proposta: desenhando o colega.  

Desenhando o colega: na sala são dispostas carteiras em círculo e 

algumas agrupadas no centro da sala, um grupo de participantes 

voluntários sobe ou senta nas cadeiras e carteiras, fazendo poses e 

gestos desejados, ficando em forma de estátua, os demais com papel e 

lápis desenham os colegas por três minutos, após, trocam os 

participantes de lugar, de maneira que todos passem pelas duas fazes, 

sempre com o mesmo tempo para desenhar. 

3- Dialogando sobre os desenhos. 



Após o término da brincadeira faremos uma roda de conversa para que 

cada um diga como foi a atividade, em que momento se sentiu bem ou 

com desconforto, se utilizou alguma referência para compor, quais 

relações, intenções e soluções contribuíram para o resultado. 

 

4- Atividade para casa no bloco, continue desenhando. 

Utilizar o bloco durante os dias entre o próximo encontro, fazendo sete 

desenhos sobre situações ou imagens do cotidiano. 

 

 

3º Encontro: De cabeça para baixo 

 

Objetivo: 

 Refletir sobre os percursos da criação, experimentando o processo de 

desenhar o colega de cabeça para baixo, refinando o olhar. 

Territórios contemplados: Processo de ensinar e aprender 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1- Relembrar o bloco de desenhos. 

Conversar sobre os desenhos dos blocos, se houve alguma 

diferença, regresso ou progresso desde o último encontro. Pedir que 

falem sobre a experiência de desenhar algumas imagens e 

situações do cotidiano. 

 

2- Propor uma atividade que refina o olhar. Desenhando o amigo; na 

sala, em duplas, um de frente para o outro, desenhar o amigo em 

sentido invertido, de cabeça para baixo, sem tirar o lápis do papel, 



fazer o desenho um de cada vez, passando os dois pela mesma 

experiência. 

 

3- Análise da experiência da proposta de desenhar o amigo de cabeça 

para baixo. Inversão da imagem que inverte o desenho.  

Após o término do desenho, analisar e relatar as dificuldades ou 

facilidades durante a execução.  

 

4- Tarefa para casa, continuar desenhando nos blocos, animais que 

possui contato no dia a dia. 

 

4º Encontro: Re-conhecendo a escola 

 

Objetivo:  

 Oportunizar uma visão crítica e compreensiva sobre desenho, 

potencializando a sensibilidade do olhar, através da observação dos 

espaços e da natureza presentes na escola. 

 

Territórios contemplados: Saberes estéticos 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

1- Como andam os blocos? Vamos analisar mais uma vez. 

Conversar sobre os desenhos dos blocos, se houve alguma diferença, 

regresso ou progresso desde o último encontro. 

2- Vídeo: Apresentar o DVD “Encontro – Um processo de alfabetização 

estética – visual” do material educativo Arte na escola. 

Esse vídeo fala de uma poética que se constrói a partir de espaços de 

criação. Cada pessoa representa suas vivências, conhecimentos, 

emoções e reinventa traçados durante a proposta de desenhar. Para 



que esse percurso ocorra, é necessário envolver criação, cognição e 

sensibilidade, potencializando a compreensão que esses 

procedimentos artísticos podem favorecer o ensino e aprendizagem. 

 

3- Passeio descontraído pela escola. 

Os participantes vão andar na escola, da maneira que desejarem, em 

grupos, ou individualmente, por vinte minutos, em seguida voltarão 

para o pátio. 

 

4- Proposta com desenho de memória – Painel coletivo. 

Na parede do pátio será colado um papel Kraft de cinco metros de 

comprimento e um de altura. Todos ao mesmo tempo, ou uma um, 

como eles preferirem, vão registrar o que viram durante o passeio, 

vegetação, construção, através do desenho e da escrita.  

 

5- Análise do painel feito pelo grupo. 

Quando considerarem pronto, faremos uma análise desse trabalho, 

como eles leram o espaço por onde passaram, quais relações 

estabeleceram para compor as linhas e formas apresentadas, foi 

possível uma nova visão diferente desse espaço, ao andar sem 

compromisso. 

 

6- Tarefa para casa com o bloco de desenho. 

Cada um pode falar como está o bloco de desenhos, se existem 

figuras que se repetem ou se aparecem sempre novas formas. Para o 

próximo encontro, desenhar uma ou mais imagens que causem 

incômodos ou felicidade. 

 

5º Encontro: Jogar com as formas 

 

Objetivo: 



 Promover a sensibilização para que sejam realizadas sínteses do espaço, 

transformando o tridimensional em bidimensional. 

 

Territórios contemplados: Ensinar e aprender 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1- Falar sobre o bloco de desenhos, justificando as imagens que 

escolheu para desenhar. 

Falar sobre o bloco de desenho, e analisar o progresso dos 

traçados, e a quantidade de desenho que foram feitos até 

agora, desenvolvendo no participante uma maneira de 

adquirir o hábito de desenhar, fator importante para a 

compreensão do processo cognitivo. 

 

2- Pedir para os participantes observarem as formas existentes 

na sala, observando detalhes, conversando sobre formas 

variadas, ampliando o campo de visão, necessário para 

criação a ser proposta. 

 

3- Solicitar aos participantes que desenhem o espaço da sala de 

aula e substituam tudo o que lá existe por formas 

geométricas. Por exemplo, as carteiras que são mesas e 

cadeiras podem ser substituídas por retângulos e quadrados. 

 

4- Exposição e análise da atividade. 

Expor e analisar cada desenho, deixando que falem sobre o 

processo e o resultado. 

 

 

6º Encontro: Mapa imaginário 



 

Objetivo:  

 Representar a informação espacial através do desenho de memória, 

atribuindo sentido ao trajeto imaginário, que faz parte do cotidiano escolar, 

explorando diversas possibilidades de representação. 

 

Territórios contemplados: Gesto expressivo 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1- Expor os blocos, comentar sobre os desenhos. 

 

2- Dinâmica no pátio da escola com giz de quadro. 

No pátio da escola, todos com giz de quadro nas mãos, é proposto que 

imaginem o trajeto de sua casa para a escola, e no chão do pátio façam 

esse percurso com o giz, uma brincadeira que durante a execução pode 

invadir a linha do colega e envolver traços. 

 

3- Execução de um desenho, traduzindo um trajeto.  

Após o término, voltar para sala, pedir que façam esse trajeto, agora no 

papel com lápis de cor, colocando detalhes, desenhando o que compõe 

esse caminho, preenchendo espaços. 

 

4- Redescobrir o trajeto, desenhando de memória o que nele contém. 

 
 

5- Socializar a atividade entre os participantes. 

Analisar o trabalho, expondo na sala, onde cada participante pode falar 

sobre seu desenho. 

6- Propor desenhos nos blocos para o próximo encontro, desenhando 

objetos pequenos e grandes. 



 

           7º Encontro: Desenho Negativo 

 

Objetivo: 

 Praticar o desenho por meio de brincadeira, compreendendo o traçado, 

que pode representar significados, tornando visíveis ideias e linguagens, 

que somente o desenho pode propor. 

 

Territórios contemplados: Gesto no traço 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

        

1- Dispor os blocos na sala e comentar sobre os objetos escolhidos e 

desenhados, critérios de escolha e interesses para desenhar. 

2- Desenho negativo. 

Na sala de aula, as mesas e cadeiras expostas em círculo, ao meio 

uma cadeira em cima de uma mesa. Cada participante desenha com 

lápis grafite no papel A4 os espaços negativos, vazios da cadeira. 

3- Demonstração do desenho. 

Todos os desenhos expostos, todos poderão falar sobre a experiência, 

dificuldades e curiosidades encontradas durante o processo de 

desenhar e observar os espaços negativos, quais dificuldades e acertos 

a partir dessa proposta. 

4- Proposta de desenho para os blocos. 

Para o próximo encontro, desenhar pessoas, observando, sem tirar o 

lápis do papel durante todo o processo. 

 

8º Encontro: Avaliação 

 

Objetivo: 



 Avaliar o trabalho dos participantes e do professor aplicador, através dos 

desenhos expostos, das filmagens, das fotos e dos textos. 

 

 

Territórios contemplados: Concepção de ensino de Arte 

 

Tempo estimado: 4 horas 

 

Ações:  

 

1- Expor todos os trabalhos realizados durante os encontros, inclusive o bloco 

de desenhos, observação por todos, sobre os progressos ou regressos nas 

propostas de desenho. 

Propiciar um momento de descontração e reflexão, no momento de assistir 

o vídeo registrado durante os encontros. 

 

2- Cada participante pode falar o que sentiu durante os encontros. 

Expor todos os desenhos no pátio da escola, cada participante, pode falar 

sobre seus desenhos e das atividades de modo geral. Fazendo um texto 

com colocações sobre os encontros, ideias que surgiram, angústias 

durante as atividades, o que acrescentou,  para propor o desenho em sala, 

contexto geral do curso, pontos positivos e negativos. 

 

3- Produção de um texto escrito, sobre os encontros. 

4- Leitura do texto pelos participantes, como apresentação e avaliação das 

propostas com desenho e do processo percorrido durante este período de 

trabalhos com desenho. 
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