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A arte está presente em todos os níveis da Educação Infantil ao Ensino Médio. Por
inúmeros erros ou falta de informação, a disciplina de Educação Artística é vista
com pouca importância para a formação e a aprendizagem dos alunos. Na
Educação Infantil ela é fundamental. Diferente dos demais níveis, ela é a principal
disciplina, pois envolve a criatividade, o expressar-se de diferentes formas, dentre
elas o desenho. O desenho tem em si aspectos de profunda relevância, pois
aborda aspectos, emocionais, motores, cognitivos e sociais de uma criança tendo
varias finalidades e objetivos quando trabalhado. Para conhecermos a evolução
do desenho, devemos ter como base o conhecimento da criança, suas fases,
habilidades e o ambiente em que está inserida. Crianças de 0 a 6 anos, inseremse no período sócio-motor e pré-operacional de Piaget. No início até os 3 anos,
aproximadamente, sentem a necessidade de experimentar e sentir, por isso, são
tão comuns bebês colocarem objetos na boca, as mãos no prato de comida, ou
misturar tinta o máximo que podem. E no desenho, rabiscar com a caneta
formando as chamadas garatujas. Dos 3 aos 6 anos, aproximadamente, as
habilidades e o cognitivo vão evoluindo, e as figuras girino começam a aparecer.
Após algum tempo, a figura humana vai recebendo mais detalhes até a formação
de desenhos cheios de detalhes com personagens, flores, carros, entre outros. A
maneira que a criança desenha, demonstra muito sua personalidade no dia-a-dia.
Surge, então, a necessidade de saber uma metodologia adequada para o trabalho
do desenho, não existindo uma forma pronta para o trabalho com o mesmo,
apenas ressaltando, coisas que podem ou não, serem feitas neste contexto,
lembrando sempre, de não utilizar materiais prontos, como desenhos
mimeografados, e aproveitando a criatividade aluno, trabalhando assim, o que ele
produz.
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