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EMENTA
O desenho infantil como uma das primeiras expressões da criança. Aspectos filosóficos, artísticos, psicológicos e educativos
do desenho infantil. O espaço e o tempo para o desenho. A escola e o desenho. O desenho como expressão e como meio
de conhecermos melhor as crianças. O campo da educação como um dos espaços privilegiados para a pesquisa sobre o
desenho infantil.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Aprofundar os estudos sobre o desenho a partir de diferentes óticas e sua presença/ausência na educação escolar e
na vida da criança.
Conhecer as fases do desenho na infância;
Compreender as diferentes concepções de desenho;
Analisar o papel das instituições educativas em relação ao espaço para desenhar;
Perceber o campo da educação como um lugar importante para desenvolver pesquisa sobre desenho e infâncias.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – Concepções teóricas sobre desenho;
2 – O desenho “infantil”;
4 – O Desenho e (n)a Escola;
3 – Pesquisas sobre o desenho infantil e na infância
METODOLOGIA DE ENSINO
A disciplina está organizada de modo a oferecer um conjunto de concepções a respeito do desenho das crianças, a partir
de diferentes perspectivas teóricas. Haverá aulas expositivas e práticas, trabalhos individuais e em grupos.
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os instrumentos e distribuição dos pontos serão realizados da seguinte maneira:
•
Preparação prévia do texto a ser discutido, participação e envolvimento nas atividades em sala de aula (1,0);
•
Apresentação dos cadernos de bordo (2,0);
•
Trabalho Final (7,0).
Haverá avaliação substitutiva e/ou de segunda chamada para aqueles que não atingirem a pontuação mínima para
aprovação ou para aqueles que perderem alguma avaliação (desde que apresentem as justificativas previstas nas normas).
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