
Pensamento cinestésico 



 A partir das teorias que abordam a evolução do grafismo, da infância à 

adolescência, propomos uma reflexão sobre o processo de construção simbólica. Para 

tanto, nos apoiaremos nos ensinamentos de Viktor Lowenfeld & Brittain e de Herbert Read. 

 Viktor Lowenfeld & Brittain, por sistematizarem as etapas do grafismo, de modo 

universal e didático, e Herbert Read, por estabelecer as bases filosóficas do ensino das 

artes, numa época em que este ensino ainda não existia no Brasil e no mundo. Para Read, 

a arte deveria ser a base de toda a educação. 



1. Uma tentativa de compreensão das etapas do desenho das crianças:  

O pensamento cinestésico. 

 

 Nossa contribuição consiste elaboração de três eixos transversais, que são: 

pensamento cinestésico, pensamento imaginativo e pensamento simbólico - a 

partir de vários autores – que nos conduzem a uma abordagem multidirecional da 

produção gráfica. Os estudantes e demais interessados na temática da arte infantil, 

encontrarão diversas abordagens distintas da apresentada neste trabalho - que se 

referencia em Lowenfeld e Brittain - bem como diferentes categorizações das etapas 

do grafismo de acordo com cada autor (READ,1982; LUQUET, 1972; KELLOGG, 

1979; STERN, 1962; ARNHEIM, 1980).  

 Buscamos, portanto, uma forma de identificar pontos convergentes nas 

diferentes categorizações dos autores, para apontar um caminho transdisciplinar que 

nos auxilie a compreender a arte infantil, ao nosso ver, a partir de três dimensões 

marcantes da vida da criança e do adolescente. Na primeira dimensão, que reflete os 

registros gráficos iniciais, destacamos a capacidade da criança de grafar o movimento. 

Por isso chamamos esta capacidade de pensamento cinestésico – que se refere a 

imagem em movimento. Para Lowenfeld e Brittain são garatujas. Uma característica 

marcante do pensamento cinestésico é a não representação, ou seja: o desenho é a 

grafia do movimento sem uma tentativa de representação figurativa, entendendo como 

representação figurativa o desenho deliberado de formas do mundo da criança. O 

desenho se expressa no tempo presente sem copiar ou se referenciar em outros 

objetos.  
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              Gabriel – 2 anos e meio                                    Carolina – 2 anos e meio 

2. Pensamento cinestésico 

 

Não há representação de alguma coisa para a criança. O adulto que observa deve saber 

que a criança está grafando o movimento. A criança não nomeia o que está fazendo, 

portanto: não se deve perguntar “o que é isto?”. Os materiais gráficos apropriados são os 

que “riscam bem”, como canetinhas hidrográficas e giz de cera. A cor inicialmente é casual; 

os papéis devem ser de grande formato (A1, A2) 



2.2. Etapa da garatuja ordenada ou longitudinal 

Tentativa de controle. Os movimentos são ordenados (vai e vem). Impulso a partir da 

articulação do cotovelo.  

2.1. Etapa da garatuja desordenada 

Motricidade ampla. A criança desenha com todo o corpo; há liberdade total do movimento. 

Não há controle aparente e não há representação. Rabiscos que expressam movimentos 

aleatórios e espontâneos. Articulação do ombro.  



2.3. Etapa da garatuja nomeada 

Primeiras tentativas de representação. A 

criança já nomeia e ensaia resposta à 

pergunta “o que é isto?”. A cada momento 

os significados mudam. Movimentos de 

pulso. Tentativas preliminares de fechar a 

forma - círculos.  


