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O DESENHO INFANTIL E A DIVERSIDADE CULTURAL NA ESCO LA: UM 
OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Mônica Borges de Andrade Alves1 

  
 

Ao afirmar que o desenho é o produto da ação desenhar com seus múltiplos sentidos 

(representar, designar, traçar, descrever, projetar, imaginar), Gomes (1996) deixa claro que ele 

corporifica esta ação. Ou seja, primeiramente o sujeito elabora mentalmente o que vai querer, por 

exemplo, traçar no papel e depois o faz. O que está lá registrado, materializado é o desenho.  Dessa 

forma, ele não é apenas o que pode ser visualizado, mas o que está também no plano do 

pensamento, o que foi idealizado, planejado. 

Ora, neste sentido, há uma intenção por parte de quem desenha e, por isso, o desenho 

comunica suas ideias, sentimentos, valores, etc. Dessa forma, ele apresenta uma dimensão muito 

mais ampla do que a simples ação operativa que é a de linguagem, pois ao expressar suas intenções 

nos desenhos, o sujeito estabelece uma situação comunicativa com outrem. 

Essas premissas, portanto, levam-e a tomar o desenho como linguagem haja vista que, 

conforme já mencionado anteriormente, ele exprime idéias do pensamento humano. Conforme 

destaca Suely Ferreira (1998, p.33), as crianças desenham o que conhecem, ou seja, suas figurações 

apresentam o mundo dos significados, de suas interpretações. “Ela pensa lembrando e desenha 

pensando”. Logo, por extensão de sentido leva-se em consideração que, ao ser um instrumento que 

possibilita expressar a realidade do sujeito a partir das relações que estabelece com o meio, o 

desenho encerra seu potencial comunicativo.  

Ora, se o desenho comunica, a criança utiliza-se dessa linguagem para expressar as 

construções que realiza em uma sociedade. Através dele, transmite a sua experiência subjetiva e o 

que está ativo em sua mente, registrando aquilo que é significativo para ela ou que, num processo 

de dominação - fruto de interesses sociais -, ela acaba incorporando.  Ou seja, no desenho infantil 
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estão presentes o individual e o social, o eu e o outro, os aspectos interpessoal e intrapessoal, pois é 

no jogo de forças entre esses elementos que o desenho é produzido. 

Dessa forma, o problema de investigação na pesquisa realizada centrou-se no fazer docente 

procurando compreender com as professoras lidam com as questões culturais que aparecem nos 

desenhos das crianças.  

 Entretanto, antes de solicitar que analisassem os desenhos a elas apresentados, considerei de 

fundamental importância perceber como as mesmas concebem a ideia de cultura, e também buscar 

em suas falas os elementos que têm direcionado os seus olhares para os desenhos das crianças no 

que diz respeito justamente aos aspectos que traduzem a sua identidade cultural. Dessa forma, 

realizei uma entrevista com as duas professoras. As suas respostas apontam para uma das categorias 

desse trabalho, que é a da formação docente, tanto do ponto de vista inicial quanto continuada.  

        Os conceitos apresentados pelas professoras revelam o desconhecimento sobre perspectivas 

mais atuais sobre a mesma. E isso vai ter uma relação direta com sua prática pedagógica, pois têm 

dificuldade de reconhecer a necessidade de que na escola haja espaço para um trabalho docente 

multicultural, e também de como fazê-lo. Ou seja, as questões étnicas que marcam a trajetória 

cultural de seus alunos e alunas parecem não ter lugar no fazer pedagógico, conforme uma delas 

sinaliza: 

Sinceramente, eu não me recordo de ter feito um trabalho, justamente por eu não ter 
estudo suficiente, base. Eu tento fazer, tento ler algumas coisas pra ter subsídios para 
fazer, mas eu não me lembro de ter feito nenhum trabalho significativo.  

 

Percebe-se, então, que uma formação deficiente é a causa principal para uma prática que 

negligencia o trato com as questões da diversidade cultural. A professora reconhece o fato de não 

ter mesmo conhecimento suficiente para explicar melhor essa questão: “Eu acredito que sim, mas 

na minha ignorância de não ter estudo suficiente para isso.” 

É uma formação acumulada de saberes pedagógicos e práticos, porém marcados, em grande 

parte, pela ausência de reflexões. E, quando elas acontecem acabam fortalecendo o mito da 

democracia racial, haja vista que não contemplam as diferenças culturais inerentes aos diferentes 
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grupos e, por isso, preveem uma prática que se justifica pela idéia de que todos são iguais no Brasil, 

que não há preconceitos. Por isso, segundo Gomes (2003, p. 169) 

 

a formação de professores/ras (...) que visa a diversidade, deveria considerar outras 
questões,tais como: como os/as professores/ras se formam no cotidiano escolar? (...) E que 
temáticas sociais e culturais são omitidas, não são discutidas ou simplesmente não são 
consideradas importantes para a sua formação profissional e para o processo educacional 
dos seus alunos? Será que a questão racial está incluída nessas temáticas omitidas ou 
silenciadas? 

 

Seria fundamental que as práticas docentes relacionadas às diferenças culturais fossem 

capazes, portanto, de mobilizar subjetividades, desconstruir noções e concepções apreendidas 

durante os anos de formação inicial e enfrentar preconceitos raciais muito além dos muros escolares 

 A entrevista realizada com as duas professoras demonstra o quanto é preciso avançar no 

sentido de uma formação que dialogue com a prática das mesmas e que ofereça elementos teóricos 

referentes ao desenho e às questões culturais, capazes de guiarem e sustentarem as escolhas 

metodológicas que fazem, em especial, 

O entendimento conceptual sobre o que é racismo, discriminação racial e preconceito, 
poderia ajudar os(as) educadores(as) a compreenderem a especificidade do racismo 
brasileiro e auxiliá-los a identificar o que é uma prática racista e quando esta acontece no 
interior da escola (GOMES, 2005, p. 147). 

 

 Neste sentido, evidenciou-se an necessidade de realizarmos um processo de ressignificação 

do olhar docente para a questão da diversidade cultural, considerando a importância que isso tem no 

processo de formação continuadas das docentes Então, lemos e discutimos alguns textos, conforme 

já fora explicitado anteriormente e, em seguida, procurei saber através de um questionário se os 

conceitos inicialmente apresentados por elas haviam sido ressignificados mediante o estudo 

realizado. 

 Suas falas apontam para uma visão que procura superar as conceitualizações feitas no início 

da fase de coleta de dados, deixando transparecer que a dimensão cultural  é um dos elementos 

fundamentais: 
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Etnicidade para mim passa a ser visto como um complexo de questões (históricas, sociais, 
políticas, econômicas, culturais) que identificam determinados grupos sociais. Além disso, 
para além das características socioculturais, o sentimento de pertença a determinado 
grupo étnico dependerá da dimensão subjetiva. (professora Angélica) 

 

Se torna um grupo étnico quando tem reconhecimento de sua pertença (professora 
Margarida) 

 

Embora não estejamos discutindo questões étnicas, a etnicidade traz elementos que são 

capazes de definir um grupo que compartilha sentimentos e valores de pertença. Assim, não se 

coloca em primeiro plano a co-residência, mas todas as questões subjetivas e intelectuais que regem 

a identificação de diferentes grupos como étnicos (POUTIGNAT; FENERT, 1998). 

Quanto à cultura, o elemento que estamos considerando como principal na discussão sobre a 

diversidade nos desenhos infantis é ressaltado na fala da professora Angélica quando diz: 

Eu tinha a ideia de que cultura estava voltada aos hábitos, à tradição religião. Não tinha 
essa visão ampla que envolve o controle, as questões políticas e econômicas, toda essa 
estrutura que objetiva dirigir o comportamento dos indivíduos e que tem a ver, também, 
com a subjetividade de cada um.  

 

Neste sentido é que a escola se insere, pois enquanto instituição responsável pela formação 

das crianças, ela tem a possibilidade de promover uma crítica diante dos valores e normas sociais 

impostos como referências culturais para as mesmas e, dessa forma, pode reverter a perspectiva 

monocultural  que impera na sociedade. 

 O desenho infantil como linguagem apresenta-se, portanto, como uma possibilidade para 

isto, visto que, conforme destaca a professora Angélica, ele permite identificar:“aspectos da cultura 

das crianças, a identidade de cada uma, as relações com a família, com a comunidade, sinais de 

negação ou reconhecimentos das origens.” 

Por isso, conforme ressalta a mesma professora, não é possível que estas questões sejam 

evidenciadas se a escola oferece desenhos prontos, para as crianças colorirem, pois estes muitas 

vezes priorizam modelos culturais que na maioria das vezes divergem do seu. 
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A questão é que eles são colocados naquelas épocas festivas. E, neste caso, a gente não 

está trabalhando a visão deles. Fala de uma cultura que não é a deles, porque já tem o 

estereótipo ali, como uma coisa determinada, e a gente reproduz, na verdade. O desenho 

pronto não possibilita a eles se expressarem.” 

 

Em meio a estas colocações, é necessário ressaltar uma observação feita por Gusmão (2005, 

p. 204). Para a autora é preciso  

se dar atenção às linguagens nem sempre visíveis e explícitas, produzidas na infância 
através da vida vivida e da imaginada, através da qual a criança reordena as regras do 
mundo onde está e vive. Por meio dessa linguagem, a criança, portadora de marcas sociais, 
expressa a maneira como olha seu mundo e como acredita ser olhada por ele, de quem ela é, 
e de quem é quem. 

 

 Mais uma vez recorremos à formação docente porque, para que as mesmas tenham 

condições de identificar o que está, muitas vezes, obscurecido nos desenhos das crianças, demanda 

uma base teórica sustentada pelo conhecimento sobre diferentes culturas. Entretanto, o que se vê, 

segundo Santana (2008, p. 3), é que a formação inicial das professoras 

limita suas experiências de trabalho para contribuir com o direito à diferença e o respeito à 
cultura do “outro” , portanto a cultura como ciência universalizadora é incompatível com as 
ideias de democracia, cidadania, igualdade, respeito à diversidade cultural. 

 

 É preciso, pois, garantir no processo de formação docente a efetivação de práticas que venham a 

constituir-se como possibilidades de transformação da própria atuação. Dessa forma, coloca-se como 

fundamental a relação entre os saberes teóricos e a práxis docente. E isso é fundamental para que, de fato, os 

professores se coloquem como sujeitos capazes de promover mudanças e posicionar-se criticamente frente às 

questões culturais difundidas na sociedade, especialmente aquelas evidenciadas pelas crianças negras no 

espaço escolar. 

Após os momentos de estudo realizados, propus uma outra fase da pesquisa que foi, justamente, 

aquela voltada para o problema colocado na mesma. Isto porque interessava-me perceber se as docentes 

identificam as questões culturais nos desenhos das crianças para, posteriormente, poder pensar em 

possibilidades de atuação com o objetivo de desconstruir o modelo universal de cultura centrado numa 

perspectiva européia. 
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Gostaria de ressaltar que os desenhos utlizados neste momento foram produzidos pelos 

então alunos e alunas das professoras no ano de 2009. Poderiam ser desenhos de quaisquer outras 

crianças da mesma idade (9-12 anos), já que forneceriam elementos culurais para análise. Mas,  

priorizei tal situação por considerar duas razões: primeiro pelo contexto da comunidade na qual 

estão inseridas (uma comunidade considerada remanescente de quilombo) e em segundo pelo fato 

de que tendo algumas referências culturais sobre as crianças, de seus aspectos físicos, religiosos 

dentre outros,  as professoras poderiam fazer uma análise estabelecendo relação entre o que são ou 

como são, e a forma como se desenharam. Um outro ponto que gostaria de destacar é que os 

desenhos2 escolhidos são produções de crianças negras. 

 A fim de apresentar a análise feita, os desenhos foram agrupados de acordo com os aspectos 

levantados pelas professoras. 

Figura 01: Desenho da criança 01 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Os desenho analisados foram um total de (14) catorze, mas neste texto são contemplados apenas alguns. 
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Figura 02: Desenho da criança 02 

 

 

Figura 03: Desenho da criança 03 
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Nestes desenhos (Figuras 01, 02 e 03), as docentes destacam o fato de que as crianças negras 

não se mostram assim, afirmandoo que 

Ninguém disse para elas que não podiam se desenhar ali. Mas isso tem a ver com 
a história que foi contada pra eles. Inclusive, eles demonstram não conhecer a 
história de suas origens, do que é um quilombo, do nome de sua localidade 
Matinha dos Pretos. (professora Angélica) 

 

Eles criam a ideia de algo melhor, e esse melhor é tomado como referência e todos 
os outros são piores. Eles não ouvem histórias bonitas em relação a eles. Eles 
pensam: ‘Como eu me identifico com um grupo que tem uma história feia de 
perda, sofrimento. (professora Margarida) 

 

Nestas falas, fica claro que há na sociedade como um todo, especialmente na escola, uma 

tendência a se transmitirem culturas universais como orientações a serem seguidas. É o que Morin 

(apud. SANTANA, 1999) chama de parafernália cultural, ou seja, toda a rede de relações 

interculturais vividas pelos sujeitos no seio da família, da religião, da escola, e que interferem na 

construção de representações que cada indivíduo faz de si e do outro. A partir do estereótipo do 

ideal branco, eles se recusam a trazer à tona nos desenhos o estereótipo negativo que vem 

acompanhando os negros há séculos. Por isso, algumas se desenham sem fazer referência a nenhum 

aspecto físico que determina o fenótipo negro. 

Neste sentido é que podemos evidenciar o papel da escola, já que tem a possibilidade de 

atuar com vistas a ressignificar essa história, de modificar a percepção negativa que as crianças têm 

de si mesmas. Esta não é, claro, uma tarefa fácil, haja vista que tiveram e ainda tem uma educação 

homogeneizadora. Coloca-se como crucial a des(construção) de toda representação negativa que 

fazem de si, incluindo aí as argumentações que lhes foram incutidas como verdades absolutas. Este 

é um processo que passa pelo seu discernimento de valores e de busca de verdades.  

É, portanto, atribuir valor a uma história capaz de evidenciar os aspectos positivos dos 

negros, quer seja nas lutas e vitórias empreendidas, quer seja através de outros elementos 

(religiosidade, festas, comidas...), que caracterizam a sua cultura. 
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Figura 04: Desenho da criança 04 

 

 

Figura 05: Desenho da criança 05 
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Figura 06: Desenho da criança 06 

 

 

 

 

Figura 07: Desenho da criança 07 
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Apesar de nos desenhos acima (Figuras 04 a 07) ser possível perceber algum dos elementos 

que os caracterizamcomo negras como, por exemplo, o tipo do fio de cabelos, colocando-o 

encaracolado, as crianças  insistem em modificar outros aspectos (cor dos olhos ou da pele) a fim de 

manterem uma relação direta com o padrão de beleza do branco. Assim, é possível perceber que 

quando usam a cor preta para pintar alguma parte do corpo, não a utilizam em outras partes. 

  As professoras destacam algumas observações neste sentido, ao identificarem 

elementos que não os caracterizam. 

Uma coisa ele pinta de uma cor. A pele de outra, os olhos marrom. Todos se 
pintam com uma cor clara que eles chamam de ‘cor da pele’,  porém eles são 
negros. O cabelo das mulheres todos lisos , o dos homens não. Então a gente pode 
interpretar que as mulheres alisam os cabelos. As mulheres com cabelos alisados e 
homens encaracolados. (professora Angélica) 

  

É muito colocar tudo preto, por isso eles vão mudando as cores para deixar 
colorido, para dar um contraste. Eles se admitem como são. Cabelos todos chanel, 
colocou azul e liso, mas o dela é comprido e encaracolado. Cabelos pretos, mas 
lisos, cor da pele e dos olhos claros. O uso de calças pelas mulheres. Não é muito 
comum o uso de saias e vestidos coloridos e isso parece também perdido entre 
eles. (professora Margarida) 
 

Pelo fato de saberem quem são as crianças autoras dos desenhos, as docente também apóiam 

suas percepções numa comparação entre como de fato essas crianças são e como se desenham. 

 Isso tem a ver com o que  Ferreira (1998)  chama de realidade conceituada. Para a autora a 

criança não exprime simplesmente a realidade material, mas o conhecimento conceitual que tem 

sobre determinada realidade, ou seja, “os desenhos materializam as imagens mentais do que a 

criança conhece e tem registrado na memória, com a contribuição da significação.” (p. 12) E neste 

sentido, as percepções que são passadas para as crianças ao longo de sua vida vão constituindo 

imagens que elas tomam como negativas em relação à cultura do seu povo e, por isso, recusam-se a 

verem-se representadas tal como são, passando uma imagem de como gostariam que fossem vistas. 

 Pode-se ilustrar tal abordagem através de outras falas das professoras: 
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A mãe é negra ela colocou uma lápis que eles chamam de cor da pele amarelo. (Professora 
Margarida) 

Ela não pintou os rostos. A pele é rosa,  mas os cabelos mostram traços étnicos dos negros, 
encaracolados. (Professora Margarida) 

O que chamou atenção são os olhos azuis, mas a cor da pele dele escura, cabelo 
encaracolado. (Professora Angélica) 

Mais uma vez tem que ter algum elemento relacionado ao branco. Alguma coisa ele tem 
que ter de bonito. (Professora Angélica) (em relação ao padrão de beleza do branco) 

Isto reforça o que se dizia anteriormente: as crianças desejam modificar algum dos aspectos no 

corpo, seja a cor do cabelo, o tipo dos fios (alisando-os), ou colocando olhos verdes ou azuis com a 

intenção ter algum traço do branco que é a referência da beleza. 

 

Figura 08: Desenho da criança 08 

 

Outro elemento é trazido pela professora Angélica, ao observar o desenho correspondente à 

Figura 08 e que se expressa nesta fala: 

“Aparece aqui vestidos semelhantes aos de princesas ou personagens dos 
clássicos, mangas bufantes. Todos com olhos azuis.”  
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 Sobre este fato discutimos que esses desenhos nos remetem aos clássicos da literatura 

infantil que evidenciam as mulheres como princesas, com seus belos vestidos, vivendo em castelos, 

num mundo completamente diferente daquele em que eles vivem. Convém ressaltar que para além 

de queremos negar a importância dessa literatura para a imaginação da criança, estamos querendo 

chamar atenção para o fato de que são essas personagens a referência que as crianças encontram 

para admirar e representar. Sobre esta questão, a professora Margarida diz: “É muito raro ver 

personagens negros na literatura infantil que está na escola. Na caixa de livros que veio do MEC, 

só tem um livro que fala da cultura negra.” 

Portanto, os desenhos realizados por estas crianças revelam um desejo seu: ser a princesa 

dos contos de fadas, viverem num mundo encantado que, com certeza, livra-las-á das situações e 

atitudes preconceituosas e discriminatórias que enfrentam cotidianamente. Sobretudo, é mais uma 

vez uma forma de negar suas raízes históricas e culturais. 

Diante das análises realizadas pelas docentes sobre os desenhos das crianças, foi possível 

perceber que se faz urgente e necessário a escola atuar no sentido de transformar a história negativa 

que é contada sobre os afro-brasileiros , haja vista que, como instituição responsável pela formação 

de sujeitos, ela deve contemplar práticas que garantam a construção de uma formação cultural de 

valorização das diferenças.   

Os desenhos considerados como linguagem capaz de comunicar a rejeição à sua identidade, 

bem como de denunciar as mazelas de uma sociedade que impõe uma forma única de olhar a 

cultura, tendem a ser fundamentais no processo de desconstrução das verdades apresentadas no 

discurso de imposição de uma cultura centrada nos moldes do branco, o que permitiu às docentes 

pensarem em situações didáticas com este propósito. 

Por isso, a escola exerce forte influência neste processo, haja vista que a escola é um espaço 

onde as crianças estão se relacionando com outros sujeitos, com vivências próprias, modos de agir e 

ser diferentes, com culturas muitas vezes diversas também. A partir dessas relações vão revelando 

seus modos de ser, de ver e de viver. Nela, “O olhar lançado sobre o negro e sua Cultura (...) tanto 

pode valorizar identidades e diferenças, quanto pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e 

até mesmo negá-las.” Gomes (2003,p. 171) 
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Assim sendo, é necessário que aos professores, que lhes sejam garantidos processos de 

formação que dialoguem com o cotidiano das escolas, que permitam aos docentes refletirem e 

agirem a partir de questões como: O que sabemos sobre cultura? Como não reproduzir leituras e 

discussões estereotipadas sobre diferentes culturas? Que temas deveremos privilegiar dentro do 

vasto campo de estudo sobre a diversidade cultural? E que, em conseqüência disso, novas práticas 

constituam o fazer pedagógico nas escolas. Ou seja, que seja priorizada a inserção, nos cursos de 

formação de professores e nos processos de formação em serviço, disciplinas, debates e discussões 

que privilegiem a relação entre cultura, educação e desenho, a fim de que se ensinem aos alunos as 

experiências e contribuições dos diferentes grupos culturais; proponham-se mudanças no currículo 

realçando-se a convivência harmoniosa e respeitosa dos diferentes grupos; busque-se a redução dos 

preconceitos e a igualdade de oportunidades educacionais .  

Enfim, que se tome o contexto educacional como espaço para o pensamento crítico centrado 

nas formas de poder e dominação presentes na sociedade, principalmente em relação a um grupo 

que, por razões históricas passadas, tem tentado perpetuar ações excludentes na sociedade.  
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