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RESUMO: 
Este trabalho tem como proposta apresentar e analisar o desenvolvimento da expressão 
artística por meio dos desenhos das crianças do agrupamento de três anos de um CMEI de 
Goiânia, realizados durante o estágio obrigatório,  por meio do projeto   “Brincando com o 
corpo”.  Com  esse projeto queríamos apresentar às crianças novos modos de brincar, sem a 
utilização de um brinquedo, maneira em que eles demonstraram estar mais habituados. Foram 
objetivos deste projeto: investigar como as crianças interagem ao vivenciar as brincadeiras, 
contribuindo na construção de sua consciência corporal e espacial; estimular a cooperação, o 
compartilhamento e o respeito às regras entre as crianças; ampliar o repertório de brincadeiras 
que possuem; promover situação de interação e socialização por meio das brincadeiras; 
construir regras de convivência social e de participação nas brincadeiras. No desenvolvimento 
do projeto o desenho foi pensado como um modo de registrar as brincadeiras realizadas. 
Durante todo o projeto, após as ações desenvolvidas em cada uma das quatro regências, as 
crianças desenharam livremente, apenas com a instrução de que registrassem as brincadeiras 
que havíamos feito, o que possibilitou perceber o desenvolvimento expressivo das crianças, 
tanto com relação à linguagem oral quanto ao desenho registrado. Inicialmente, as crianças 
não associavam os desenhos ao que vivenciaram nas brincadeiras. Diante disso,  procuramos 
refletir e descobrir se o fato das crianças não terem desenhado algo relacionado com o projeto 
significa que não tenham se interessado por ele. Para tanto, foi necessário pesquisar a 
literatura produzida sobre o desenho infantil e o desenvolvimento da criança, com vistas a 
encontrar conceitos que servissem como suporte para refletir sobre a questão formulada, 
compreendendo, deste modo, qual a importância do desenho na educação infantil e como ele 
se relaciona com as compreensões e sentimentos das crianças, recorremos aos autores: 
Lowenfeld (1977) e Sans (1994; 2001). Concluímos que o caminho para compreender o 
desenho de cada criança deve permear a valorização da sua expressão livre e original, sem 
interferência corretora das produções das crianças, mas mediadora. Isso pode acontecer por 
meio do diálogo,  ao perguntá-las sobre aquilo que representaram, sem antes ter preconceitos 
e estereótipos sobre a produção, além de considerar o fato de que ao desenharem coisas que 
não se referiam ao projeto pode significar que outras situações estavam as motivando naquele 
momento, pois as questões referentes às outras relações sociais estabelecidas pelas crianças 
em seu cotidiano estão presentes e são importantes na educação infantil. 
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