
 

20º FITEC – FEIRA INTERATIVA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA  
LONDRINA – PARANÁ  - BRASIL 

 

INFLUÊNCIA DO DESENHO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

SILVESTRE, T. F 

ASSUNÇÃO J. C. M 

 

Colégio Interativa  

8° ano  

Ciências Humanas  
 

RESUMO: O projeto visa refletir se o desenho pode ser benéfico para o desenvolvimento e 
a atenção psicológica, cognitiva, motora e emocional das crianças. Além disso, tenta 
verificar se o hábito de desenhar é útil para o aprendizado diário. O hábito de desenhar é 
tão antigo quanto a própria existência humana. Desde a pré-história o ser humano já 
desenhava as paredes da caverna. Com o avanço da complexidade das sociedades, a arte 
também se tornou mais complexa e detalhista. Nesse sentido, gregos e romanos 
produziram verdadeiras obras de arte. Hoje em dia, a arte já não tem mais a mesma função, 
não são contemplativas.  Algumas pessoas geralmente desenham, por hobbies ou 
passatempo. Para atingir o objetivo, primeiramente foi estudado a história do desenho, 
compreendendo suas funções na pré-história e, em seguida, passando pelo Egito, Grécia e 
Roma. Estudou-se o impacto do desenho no desenvolvimento das crianças, intuindo 
descobrir se desenhar pode ajudar a criança, além de se divertir. Se o projeto houver 
continuidade em anos futuros, serão feitos alguns questionários para saber a opinião de 
pais e responsáveis sobre o assunto.  
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INTRODUÇÃO 

O desenho é utilizado no dia a dia das pessoas como hobbie, ou meio para aliviar o estresse, 

mas nem sempre foi assim como, por exemplo, na pré história os desenhos eram utilizados 

para “louvar” a caça para que eles conseguissem comida (pintura rupestre), na 

Mesopotâmia o desenho começou a ser utilizado na criação de representações da terra e 

de rotas de forma primitiva, já na época do renascimento o desenho ganha perspectiva 

passando a retratar mais fielmente a realidade, começando a criar um conhecimento sobre 

anatomia, a partir de 1890 surge a primeira revista em quadrinhos, assim trazendo os 

desenhos por hobbie.  

O desenho é utilizado no dia a dia das pessoas como hobbie, ou meio para aliviar o estresse, 

mas nem sempre foi assim como, por exemplo, na pré história os desenhos eram utilizados 

para “louvar” a caça para que eles conseguissem comida (pintura rupestre), na 



 
Mesopotâmia o desenho começou a ser utilizado na criação de representações da terra e 

de rotas de forma primitiva, já na época do renascimento o desenho ganha perspectiva 

passando a retratar mais fielmente a realidade, começando a criar um conhecimento sobre 

anatomia, a partir de 1890 surge a primeira revista em quadrinhos, assim trazendo os 

desenhos por hobbie.  

 

 

OBJETIVO: 

Objetivo geral: 

O objetivo desta pesquisa é descobrir se o desenho pode ajudar no desenvolvimento infantil, 

a fim de refletir se é possível melhorar o desenvolvimento motor e a concentração, 

facilitando a aprendizagem na escola.  

Objetivo específicos: 

- Estudar o desenvolvimento do desenho ao longo da história 

- Pesquisar como funciona o sistema motor infantil  

- Compreender como o desenho pode afetar a concentração 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Problema: Hoje em dia muitas pessoas acreditam que desenhar serve apenas por  

hobby ou por diversão, mas será que mesmo por diversão desenhar pode ajudar no 

desenvolvimento da criança? 

Justificativa: ultimamente muitas pessoas gostam de desenhar então surgiu a 

seguinte dúvida: “seria possível o desenho beneficiar as pessoas”. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica e, portanto, se utiliza de sites, artigos e livros para compor 

sua fundamentação. A fim de cumprir os objetivos apresentados, primeiramente foi 

pesquisado sobre a história do desenho, buscando compreender quando ele se iniciou e se 

desde sempre era uma atividade infantil. Nesse momento, analisou-se brevemente as 

manifestações gráficas do Egito, Grécia e Roma. Em seguida, buscou-se compreender o 



 
desenvolvimento infantil, visando verificar como a criança vai aprendendo a desenhar. Em 

um terceiro momento intuiu-se verificar como a prática de desenhar pode interferir no 

desenvolvimento infantil, colaborando para que a criança se desenvolva melhor, tanto na 

parte motora, quanto na capacidade imaginativa e criativa, como também na habilidade de 

se concentrar e prestar atenção nos detalhes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

A arte egípcia nasceu em 3000 a.C e está relacionada a pinturas religiosas, grandes 

estátuas e monumentos temáticos religiosos. O Faraó contratou artistas para pintar as 

paredes das pirâmides, que se tornariam suas tumbas. Essas pinturas retratam suas vidas 

e arredores, portanto, esta pintura registra parte da história egípcia (Infoescola, s/data e 

s/autor).  

Figura 1: pintura egípcia  

 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/arte-egipcia 

 

Nessa sociedade, a arte é produzida de forma padronizada e a criatividade não é 

permitida, chegando na mesopotâmia o desenho passa a ser utilizado para criar 

representações da terra e de rotas primitivas, pulando alguns anos o desenho passa pelo 

período renascentista, onde começa a ganhar traços realistas como por exemplo nas 

ilustrações da Idade Média, no período pós primeira guerra, caricaturas e charges começam 

a ganhar “voz’’ e acabam se popularizando, a partir da década de 90 as evoluções foram 

enormes, o desenho começou a se expandir muito assim surgindo modalidades como 

cartuns, charge, desenhos técnicos, desenho artístico, caricatura, mangá, etc… 

https://www.todamateria.com.br/arte-egipcia


 
  O contato direto com uma atividade que ocupa muito a cabeça de uma criança contribui 

para que elas consigam compreender o momento em que é exigida uma atenção especial 

para realizar uma tarefa. Por meio de exercícios como o desenho elas podem absorver 

melhor conteúdos, do que em outras situações, o nível de concentração deve ser mais alto, 

e isso se reflete na sala de aula. Esse entendimento desde a infância ajuda a formar 

estudantes mais preparados para encarar as situações de avaliações e exames, de modo 

que eles conseguem se preparar e se dedicar da melhor forma nessas ocasiões (NEVES, 

S/data).  

O ato de desenhar promove na criança uma noção artística que pode ser importante no 

futuro, para a escolha de uma carreira. Através dos desenhos, elas conseguem desenvolver 

uma ideia de estética e de combinação de elementos artísticos. Quando ainda são 

pequenas e estão progredindo nas habilidades com os lápis, canetas e pincéis, as crianças 

não devem ser estimuladas a fazer desenhos bonitos, mas sim a se expressarem. Já 

quando estiverem mais acostumadas com essa prática, elas já conseguirão ter um olhar 

mais crítico sobre o próprio trabalho para buscar desenhar algo com mais sentido.  

Deixar que as crianças se expressem através dos desenhos é muito saudável para elas, 

que exploram de forma recreativa valores, conceitos e habilidades que estarão presentes 

em vários momentos de suas vidas no futuro, tanto no ambiente escolar quanto no pessoal.  

Figura 2: crianças desenhando 

 

fonte: https://www.uninabuco.edu.br/noticias/saiba-como-entreter-criancas-durante-quarentena 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi descoberto a história do desenho por alguns lugares por onde ele passou como 

no Egito, que era usado principalmente para louvar e homenagear os deuses como 

https://www.uninabuco.edu.br/noticias/saiba-como-entreter-criancas-durante-quarentena


 
podemos ver em pirâmides e em sarcófagos onde os faraós ficavam “enterrados’’. E 

também na Grécia onde o desenho era usado tanto para enfeitar vasos como para louvar.  

Desde a antiguidade o desenho vem evoluindo e se popularizando cada vez mais 
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