
 

A INICIAÇÃO GRÁFICA DA CRIANÇA CANHOTA  

NO 1º ANO ESCOLAR
1
 

Jamile Pissolatto Fabonato
2
  

 

Roberta Bassani Federizzi
3 

 

Palavras-chave: Crianças canhotas. Iniciação gráfica. Primeiro ano escolar. 

Resumo: 

Faz parte do universo biológico dos seres humanos a influência do cérebro nos movimentos 

da escrita. De acordo com as especificidades dos hemisférios cerebrais sujeitos se apresentam 

destros ou canhotos. Canhoto, é a pessoa que apresenta habilidades maiores voltadas ao 

hemisfério esquerdo, não é algo fora de padrão, porém revela certa dificuldade social. 

Vivendo num mundo planejado para destros, não admira que o canhoto sinta dificuldades nas 

atividades do dia a dia e seja desajeitado para realizar algumas delas. Crianças canhotas 

precisam ter um processo de organização da sua psicomotricidade, ou seja, de autocontrole 

muscular para sintonizar suas predileções através de atividades escritas, visuais e motoras. No 

mundo ocidental, cerca de 5 a 12% da população são canhotos, assim verifica-se que na 

escola o número de canhotos é menor que os destros, porém eles estão presentes nos mais 

variados educandários e anos escolares. Esta pesquisa apresenta como tema um estudo sobre a 

iniciação gráfica da criança canhota no 1º ano escolar. O problema norteador envolveu-se em 

compreender como ocorre o grafismo da criança que inicia suas atividades escolares? O 

objetivo principal foi estudar particularidades do comportamento gráfico em crianças 

canhotas que frequentam o primeiro ano escolar. Está embasada num estudo bibliográfico de 

cunho qualitativo. Apresenta também uma pesquisa de campo, onde participaram crianças 

canhotas que frequentam o primeiro ano escolar, seus pais e professores. Edwards (1984), 

Macedo (2001) Maciel; Neto (2004), Libâneo (2007) e Smith; Strick (2012), são os principais 

autores referenciados. Os resultados revelaram que os canhotos apresentam particularidades e 

estas podem gerar certas dificuldades na fase inicial do grafismo, porém, os professores, 

mesmo sem formação específica, buscam alternativas para que estes alunos participem 

ativamente e progressivamente das atividades escolares. A criança canhota é “igual” as outras 

crianças que são destras, o que a diferencia é o modo como manuseia os objetos. Algumas 

apresentam dificuldades quando iniciam a fase do grafismo, sendo que um dos motivos se dá 

pelos materiais frequentemente utilizados serem feitos para os destros e, a escrita ser sempre 

redigida da esquerda para a direita assim, para eles tudo fica ao contrário. Os canhotos 

apresentam o mesmo desempenho que os destros nas atividades escolares, porém quando 

ocorre sua iniciação gráfica, eles sentem um pouco de dificuldades, até mesmo na forma 

como pegar o lápis para escrever, pela espiral do caderno estar num lado que o atrapalha 

dificultando a escrita pois a mão está em cima, mas com o tempo eles conseguem escrever 

normalmente, diminuindo as dificuldades. Importante que hoje existem materiais adequados e 

que facilitam a adaptação e o desenvolvimento tanto motor quanto gráfico. 

                                                           
1
 Resumo retirado do Trabalho de Conclusão de Curso-TCC- Curso de Pedagogia da Fabe-Marau, a ser 

apresentado em dezembro de 2018. 
2
 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Fabe-Marau. E-mail. jaamyfabonato@gmail.com. 

3 Doutora em Letras (UPF). Mestre em Educação (UPF). Docente do Curso de Pedagogia da FABE – Marau. E-

mail: roberta.federizzi@fabemarau.pro.br 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

 

EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro.  Rio de Janeiro: Ediouro, 

1984.  

 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2007.  

 

MACÊDO, Kátia Regina Riente de. A lateralidade do canhoto. Rio de Janeiro, 2001. 

Disponível em: 

<http://www.avm.edu.br/monopdf/7/KATIA%20REGINA%20RIENTE%20DE%20MACED

O.pdf >. Acesso em: 22 Mar. 2018. 

 

MACIEL, Lizete Shizue Bomura; NETO, Alexandre Shigunov. Formação de professores: 

passado, presente, futuro. São Paulo: Cortez, 2004.  

 

SMITH, Corinne, STRICK, Lisa. Dificuldades de aprendizagem de a-z: guia completo para 

educadores e pais. Porto Alegre: Penso, 2012. 

 

 

 

 

 


