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RESUMO 

O presente trabalho integra estudos desenvolvidos na linha de pesquisa Formação de 

Professores, do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Trata-se de uma pesquisa 

teórico-documental que teve por objetivo analisar se a proposta da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) para a etapa pré-escolar da Educação Infantil orienta um 

trabalho com a arte que considere o processo de simbolização para a aprendizagem da 

linguagem escrita. Partiu do pressuposto de que dar ao ensino sistematizado da arte seu 

devido destaque na formação humana se faz imprescindível quando tratamos da 

educação de crianças. Compreendeu que a educação escolar infantil, por meio das 

mediações dos conteúdos de ensino, onde se inclui a educação artística, deve se 

comprometer a desenvolver seres humanos críticos construam conhecimentos a partir 

das apropriações sobre a realidade e retornem a ela na forma de novas ressignificações. 

Abordou a arte na formação humana e o processo de alfabetização de crianças, 

buscando compreender as possíveis contribuições do ensino de arte e do processo de 

simbolização para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, tomando como base os 

pressupostos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Propõe 

atividades que envolvam arte e simbolização para as crianças em idade pré-escolar, 

trazendo como produto educacional uma ação de formação continuada direcionada a 

alunos da graduação em pedagogia.    

 

Palavras-chave: Arte. Simbolização. Educação Infantil.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work integrates studies developed in the line of research Teacher Training, 

of the Graduate Program in Teaching Humanities, of the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Espírito Santo. It is a theoretical-documentary research whose 

objective was to analyze if the proposal of the National Curricular Common Base (BNCC) 

for the preschool stage of the children's education guides a work with the art that considers 

the process of symbolization for the learning of the written language. It started from the 

assumption that to give to the systematized teaching of the art its due emphasis in the 

human formation becomes essential when we deal with the education of children. It was 

understood that early childhood education, through the mediation of educational content, 

which includes artistic education, should commit itself to developing critical human beings 

to construct knowledge from the appropriations about reality and to return to it in the form 

of new resignifications. He dealt with art in human formation and the process of children's 

literacy, seeking to understand the possible contributions of art teaching and the process 

of symbolization for the initial learning of reading and writing, based on the assumptions 

of historical-cultural psychology and historical-critical pedagogy. It proposes activities that 

involve art and symbolization for children of preschool age, bringing as an educational 

product an action of continuous training directed to undergraduate students in pedagogy. 

 

Keywords: Art. Symbolization. Child education.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade e da evolução dos meios de produção, a 

desigualdade no acesso à educação, cultura e demais produções humanas se acentua 

e deixa cada vez mais evidente que o acesso a estes itens não se dá da mesma forma 

para todos os sujeitos. Com o avanço do modo de produção capitalista, se evidenciou e 

evidencia a cada dia o abismo presente entre a realidade das elites e da classe 

trabalhadora. Colocando os sujeitos em situação de alienação diante da realidade, o 

sistema capitalista fragmenta o homem de modo que seu acesso às produções humanas 

e seu desenvolvimento não se dão de forma completa. Este sujeito alienado não se 

reconhece nem em relação ao que produz e nem em relação aos outros homens, pois, 

tudo está alheio a ele.  

Diante disto, faz-se necessária a luta por uma sociedade que permita ao gênero humano 

se beneficiar daquilo que foi produzido ao longo da história da humanidade, de modo 

que seu desenvolvimento seja contrário à desumanização, que seja de forma 

omnilateral1, onde o indivíduo domine os conhecimentos científicos, artísticos que 

embasam sua realidade. Deste modo, é importante possibilitar os indivíduos que 

participem plenamente da vida cultural, em sua manifestação mais elaborada, 

independentemente da classe social, faixa etária ou tipo de atividade profissional a que 

se dediquem.  

Tomando como impulso as experiências da autora enquanto estudante de artes visuais, 

professora dos anos iniciais do ensino fundamental e posteriormente, graduada em 

pedagogia e compreendendo a importância da arte na formação dos sujeitos, bem como 

os desafios que se apresentam no início da vida escolar, entendemos que identificar as 

contribuições do ensino da arte nas demais disciplinas escolares, se faz imprescindível, 

tendo em vista ser a arte uma forma de extensão da vida humana, como nos diz Vigotski: 

[...] a arte não é uma complementação da vida mas decorre daquilo que no homem 
é superior a vida. O “milagre” da arte lembra antes a transformação da água em 

                                            
1 O conceito de omnilateralidade é de grande importância para a reflexão em torno do problema 
da educação em Marx. Ele se refere a uma formação humana oposta à formação unilateral provocada 
pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação, pelas relações burguesas 
estranhadas.  
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vinho, e por isso toda obra de arte sempre implica algum tema real concreto ou 
uma emoção absolutamente comum ligada ao mundo. Mas a tarefa do estilo e da 
forma consiste justamente em superar esse tema referencial real ou colorido 
emocional do objeto e transformá-lo em algo absolutamente novo (VIGOTSKI, 
2010, p. 340).  

Lançando um olhar direcionado à educação escolar infantil, entendemos ser necessário, 

por meio das mediações dos conteúdos de ensino (onde se inclui o ensino da arte), o 

desenvolvimento de seres humanos críticos e criativos que construam conhecimentos 

sobre a realidade e a ressignifiquem a partir de suas apropriações. Para que isto 

aconteça, é preciso proporcionar às crianças as máximas possibilidades de aprendizado, 

sendo necessárias as discussões sobre práticas pedagógicas que considerem as 

características do desenvolvimento das mesmas e promovam ações que colaborem com 

sua formação humana.  

Quando se trata da identificação das formas mais desenvolvidas de conteúdos de ensino, 

Saviani (2008) defende que a escola, enquanto local privilegiado de acesso ao 

conhecimento, tem o papel social de transmitir2 aos alunos, por meios das mediações 

dos professores e de todo o corpo pedagógico, conteúdos que os conduzam àquilo que 

vai além do espontâneo, proporcionando apropriações das produções clássicas 

elaboradas ao longo do desenvolvimento da humanidade. Acreditamos ser a escola, 

portanto,   

uma instituição social, cujo papel específico consiste em propiciar o acesso ao 
conhecimento sistematizado daquilo que a humanidade já produziu e que é 
necessário às novas gerações para possibilitar que avancem a partir do que foi 
construído historicamente (MARSIGLIA, 2011, p. 10).  

                                            
2 Sobre o termo “transmissão do saber elaborado”, é necessário que se compreenda que utilizamos o 
mesmo a partir das premissas da pedagogia histórico-crítica, não se aproximando, portanto, da transmissão 
de conteúdos defendida pela pedagogia tradicional. Para Saviani (2009) “Os conteúdos são fundamentais 
e sem conteúdos relevantes, conteúdos significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela transforma-se 
num arremedo, ela transforma-se numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, 
no interior da escola, nós atuemos segundo esta máxima: a prioridade de conteúdos, que é a única forma 
de lutar contra a farsa do ensino. “[...]. Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos 
culturais, eles não podem fazer valer seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, 
que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação. [...] o 
dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o 
que os dominantes dominam é condição de libertação” (SAVIANI, 2009, p. 50-51). Para maiores 
aprofundamentos acerca da transmissão do saber elaborado, sugerimos a leitura de: LAVOURA, T.N., 
MARSIGLIA, A.C.G, A pedagogia histórico-crítica e a defesa da transmissão do saber elaborado: 
apontamentos acerca do método pedagógico. Revista Perspectiva, Maringá, v. 33, n. 1, p. 345-376, jan. 
/abr., 2015. 



15 

 

Acreditando, portanto, nas potencialidades das crianças ao se apropriarem dos 

conteúdos científicos e artísticos, por exemplo, entendemos ser imprescindível a 

discussão acerca da garantia dos meios necessários para que as mesmas se 

desenvolvam em suas máximas possibilidades. Entendemos que a escola pode contribuir 

na transformação da sociedade quando há participação comprometida de toda a 

comunidade escolar, uma seleção responsável de conteúdos de ensino tendo em vista 

sua relevância e seu caráter humanizador, bem como da forma como são apresentados, 

ensinados e inseridos no planejamento (MARSIGLIA, 2011). 

Pensar nas possíveis contribuições do ensino da arte para o processo de simbolização 

não é uma trajetória linear. O uso de signos pela espécie humana nasceu da necessidade 

de registro, comunicação, memorização. Seu uso, se diferenciando do uso de 

instrumentos, o constitui um meio de atividade interna, dirigido para o controle do próprio 

indivíduo; o signo é orientado internamente (VYGOTSKY,1998, p. 62).  

Ao pensar no ensino de arte e no processo de simbolização, é impossível que nos 

distanciemos da realidade, tendo em vista ser a arte, elemento fundante para a 

compreensão acerca das relações humanas e manifestações culturais que nesta 

existem, e a simbolização carregar consigo toda a história do desenvolvimento da escrita 

e seus processos.  Tomando isto como premissa, é necessária uma análise das 

particularidades do ensino de arte e do processo de simbolização, a fim de que possamos 

chegar a um estudo que compreenda as possíveis colaborações entre estes dois 

principais pontos da pesquisa que buscamos desenvolver. 

Portanto, partir da realidade, da vida cotidiana, das questões levantadas por nós durante 

a docência, se caracteriza como nosso ponto de partida, tendo em vista nossa 

responsabilidade enquanto professores/pesquisadores da educação que tem como 

horizonte uma revolução social que venha a romper com a barbárie que permeia nossa 

sociedade atual, onde, além do massacre dos direitos civis, uma onda conservadora tenta 

barrar as manifestações artísticas contemporâneas3.  Concordando, então, com 

                                            
3 Como exemplos de notícias que expõem, esta realidade indicamos:  
O GLOBO. 2017: o ano em que a censura voltou a ameaçar as artes visuais. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/2017-ano-em-que-censura-voltou-ameacar-as-artes-
visuais-22226423. Acesso em 15 de março de 2018. 
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Frederico (2013, p. 133), que nos diz que 

a vida cotidiana é o ponto de partida e o ponto de chegada: é dela que 
provém a necessidade de o homem objetivar-se, ir além dos seus limites 
habituais; e é para a vida cotidiana que retornam os produtos de suas 
objetivações. Com isso, a vida social dos homens é permanentemente 
enriquecida com as aquisições advindas das conquistas da arte e da 
ciência. 

Diante das delimitações temáticas eleitas para esta pesquisa, é importante destacar que 

a mesma trata de uma investigação acerca do processo de simbolização, o que julgamos 

ser parte diferencial na construção das bases necessárias para a alfabetização, tendo 

em vista ser este o momento em que a criança inicia sua compreensão acerca da 

linguagem escrita e se compreende parte de uma sociedade letrada. 

Delimitamos as crianças pré-escolares como recorte etário, pois, por ser o último ano da 

Educação Infantil, possibilita um trabalho destacado acerca do desenvolvimento da 

capacidade de simbolização, tendo em vista ser esta uma das exigências para o processo 

de alfabetização, fase seguinte da sequência da educação básica. Temos como hipótese 

que, o trabalho com a arte pode contribuir para o processo de simbolização para 

aprendizagem da linguagem escrita, tendo em vista esta reunir em si diversos meios de 

expressão, como desenho, pintura, escultura, etc. 

Entendemos ser a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)4 o documento mais 

recentemente lançado para regulamentar o ensino na educação básica, portanto, o 

elegemos como objeto de análise para que, no decorrer da pesquisa, seja elaborado um 

produto educacional que venha a sugerir práticas educacionais que contemplem o 

referido documento e potencializem o trabalho do professor da Educação Infantil ou dos 

anos iniciais do Ensino fundamental. Diante do exposto, definimos como objeto desta 

investigação a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo como objetivo principal 

analisar se a proposta deste documento para a etapa pré-escolar da Educação Infantil 

                                            
EL PAÍS. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. Disponível em: < 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html>. Acesso em: 15 de março de 
2018. 
FOLHA VITORIA. Quadro de exposição em vila velha é censurado por retratar nudez. Disponível em: 
https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/03/2018/quadro-de-exposicao-em-vila-velha-e-censurado-
por-retratar-nudez. Acesso em 15 de março de 2018. 
4 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) teve sua última versão divulgada em 15 de dezembro de 
2017.  
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orienta um trabalho com a arte que considere o processo de simbolização para a 

aprendizagem da linguagem escrita. Para isto, realizamos a análise dos documentos 

precedentes à BNCC, traçando uma trajetória que parte da Constituição Federal, passa 

pelos documentos que embasam a Educação Infantil chegando até a discussão acerca 

da própria Base Nacional Comum Curricular e o tratamento dado aos conteúdos de arte 

para Educação Infantil contidos na mesma.  

Sendo assim, o texto da pesquisa está estruturado em: Considerações iniciais, onde 

mostramos o percurso da autora a partir da prática enquanto professora de artes na 

Educação Infantil, mostrando as questões levantadas que culminaram na hipótese e 

objetivo desta pesquisa até o mestrado; Contribuição dos pares, onde serão 

apresentadas as produções acadêmicas nacionais que contribuem, de certa forma, com 

as discussões pretendidas por esta pesquisa; Pressupostos teórico-metodológicos, que 

demonstram os fundamentos da perspectiva histórico-cultural e da pedagogia histórico-

critica que nos conduzem como teoria,  bem como o percurso metodológico, com base 

no materialismo histórico-dialético, e a busca pelo desvelamento da aparência 

fenomênica das questões da realidade; Arte, escrita e simbolização, onde serão 

apresentadas as bases teóricas que nos guiam na investigação sobre arte, formação 

humana, escrita e simbolização; Análise crítica e discussões acerca da Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, seus conflitos e possíveis desdobramentos de sua aplicação 

nas escolas, além de proposições para o ensino de arte na educação pré-escolar com 

vistas a desenvolver o processo de simbolização;  Produto educacional, onde  propomos 

uma ação complementar ao ensino, tendo em vista  contribuições para o trabalho 

pedagógico que envolva arte e simbolização. 

A partir do destino principal dos estudos que aqui se apresentam, trazemos, de modo 

mais específico, os seguintes objetivos:  

 Compreender as contribuições do ensino de Arte para o desenvolvimento da 

capacidade de simbolização da criança pré-escolar; 
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 Investigar se a proposta da BNCC contribui para orientar o trabalho educativo com 

a Arte voltado ao desenvolvimento da capacidade de simbolização da criança pré-

escolar, requerido no processo de alfabetização;  

 Elaborar um projeto ação complementar ao ensino que vise acrescentar à 

formação de professores da etapa pré-escolar da Educação Infantil 

conhecimentos sobre a relação entre simbolização e linguagem escrita. 

É no intuito de promover uma educação que possibilite a ampliação dos horizontes 

culturais e científicos dos indivíduos, tendo o professor como figura primordial neste 

processo, que se insere este trabalho com vistas a contribuir para a estruturação de uma 

prática pedagógica revolucionária e comprometida com o conjunto social.  Isto posto, 

apresentamos adiante o diálogo com os autores selecionados como pares de discussão 

desta pesquisa que aqui se delineia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 CONTRUBUIÇÃO DOS PARES 

Buscando compreender o cenário em que se inserem os questionamentos desta 

pesquisa, é necessário explorar a existência dos estudos acadêmicos existentes para 

assim identificar possíveis diálogos com nossa pesquisa e objeto de estudo, bem como 

localizar prováveis lacunas. Para tanto, buscamos na Biblioteca Nacional de Teses e 

Dissertações e no Google acadêmico trabalhos (teses, dissertações e artigos) que 

contribuíssem diretamente com a investigação que pretendemos.  

As pesquisas nestas plataformas foram realizadas no período entre outubro de 2018 e 

janeiro de 2019, utilizando como descritores “arte e educação infantil” e “simbolização e 

educação infantil”. No Banco de teses e dissertação da CAPES foram encontrados 2 

resultados para “arte e educação infantil” e nenhum resultado para “simbolização e 

educação infantil”; na Biblioteca nacional de teses e dissertações foram encontrados 11 

resultados para “arte e educação infantil” e nenhum resultado para “simbolização e 

educação infantil”; no Google acadêmico foram encontrados 31 resultados para “arte e 

educação infantil” e nenhum resultado para “simbolização e educação infantil”. Foram 

filtradas pesquisas divulgadas entre 2015 e 2018 que tivessem correspondência com o 

referencial teórico por nós adotado, a psicologia histórico cultural, ou por serem de 

relevância no cenário local. 

Acreditamos que estes trabalhos poderão acrescentar ricamente em nossas discussões, 

com suas aproximações e/ou distanciamentos de nossas bases teóricas, fazendo 

possível um diálogo com a produção brasileira que pretende abordar, nas suas 

particularidades, a relação da criança pequena com a arte e o processo de simbolização. 

Elegemos como pares para diálogo duas teses de doutorado, uma dissertação de 

mestrado e um artigo científico, que serão sistematizadas para posterior diálogo, no 

quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Revisão de literatura 

 TÍTULO AUTOR PUBLICAÇÃO ORIENTADOR ANO 

D
is

s
e
rt

a
ç
ã
o

 Arte na Educação 
Infantil: uma 
experiência estética 
com crianças 
pequenas 

Adélia Pacheco 
de Freitas 
Oliveira 

Programa de Pós-
graduação em Educação - 
Centro de Educação - 
Universidade Federal do 
Espírito Santo 

Prof. Gerda M. 
Schütz Foerste 

2016 

T
e
s
e

 

Arte na Educação 
Infantil e o 
desenvolvimento das 
Funções Psíquicas 
Superiores 

Adriana Maria 
Caram 

Programa de Pós-
Graduação em Educação - 
Centro de Educação e 
Ciências Humanas - 
Universidade Federal de 
São Carlos 

Prof.ª Maria 
Aparecida Mello 

2015 

T
e
s
e

 

As relações entre 
desenho e escrita no 
processo de 
apropriação da 
linguagem escrita 

Margarete Sacht 
Goés 

Programa de Pós-
Graduação em Educação - 
Universidade Federal do 
Espírito Santo 

Profa. Cláudia 
Maria M. Gontijo 

 

2014 

A
rt

ig
o

 

Simbolismo: 
aquisição cultural 
basilar à apropriação 
da língua escrita 

Bruna Carvalho; 
Ana Carolina G. 
Marsiglia 

Revista Brasileira de 
Alfabetização - ABAlf 

- 2018 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A dissertação de Oliveira (2016), teve como objetivo analisar como a experiência com a 

obra de arte (imagem) por meio do brincar potencializa a educação estética de crianças 

pequenas. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que trouxe como resultados as 

possibilidades de se ensinar arte para as crianças por meio de imagens e das 

brincadeiras com as mesmas. Para alcançar seu objetivo principal, a autora destacou 

como seus objetivos específicos pontos que buscaram a identificação do repertório 

imagético das crianças dentro e fora do contexto escolar a partir de suas narrativas e 

experiências, bem como a observação de campo para analisar se a experiência da 

brincadeira mediada por imagens ampliaria a vivência artística das crianças e uma 

análise pontual acerca das obras de arte aplicadas nas brincadeiras e suas possibilidades 

na educação estética de crianças. 

Para análise de seus dados, Oliveira (2016) valeu-se dos estudos de Benjamin (1984; 

1987), Barbosa (2014), Barbosa (2009), Schütz-Foerste (2004); Duarte (2001); Vigotski 

(2004), Kramer (1996), Ferreira e Sarmento (2008) e Agamben (2005), entre outros. O 
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trabalho apresenta convergências e divergências teóricas com o que pretendemos 

explorar, e se faz importante tendo em vista sua temática trazer contribuições pertinentes 

acerca do trabalho com arte e crianças pequenas, bem como importantes e atuais dados 

sobre a relação imagética que compõe a realidade das crianças pequenas, tendo em 

vista as imagens serem os principais meios de contato infantil com produções artísticas, 

seja por meio dos desenhos animados, fotografias, filmes, livros. 

Tomando como campo de pesquisa um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do 

município de Vitória-ES, realizou a pesquisa durante nove meses, em encontros 

semanais de 50 minutos, junto a um grupo de 20 crianças com quatro anos de idade, 

durante as aulas que a própria pesquisadora ministrava na escola, tendo em vista ser 

professora do quadro docente da mesma como dinamizadora de artes. 

Constatou, com o auxílio de gravações, fotografias e entrevistas semiestruturadas, que 

as crianças mantinham contatos com imagens majoritariamente pelo celular e pela 

televisão, sendo que muitas delas nunca frequentaram museus ou salas de cinema. Em 

busca de ampliar o repertório artístico destas crianças, Oliveira (2016) lançou mão de 

imagens de obras de artistas nacionais e/ou regionais, que tinham como temática as 

brincadeiras, transformando estas imagens em quebra-cabeças tridimensionais que 

foram confeccionados juntamente com as crianças, a fim de trazer ludicidade à 

exploração imagética. 

A autora nos diz que sua pesquisa, possibilitou a “[...] ampliação e apropriação de modos 

de ver e falar sobre as imagens” (OLIVEIRA, 2016, p. 89), revelando também que o tempo 

às aulas de arte é reduzido, o que impossibilita ao professor dar ouvidos a todas as 

indagações/intervenções das crianças e, ao mesmo tempo, direcionar as atividades 

propostas.  

Segundo ela, sua pesquisa [...] “não teve a pretensão de apresentar conclusões, mas 

constitui análises em processo, análises embrionárias, que continuarão a multiplicar-se e 

a transformar-se em distintas formas de pensar o ensino da arte para crianças pequenas” 

(OLIVEIRA, 2016, p. 123). Além disso, reforçou a necessidade de novas pesquisas 

acerca do tema e também sobre a prática do professor de áreas específicas - como artes, 
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educação física e música - tendo em vista esta ser permeada de dificuldades e falta de 

incentivos materiais e formativos.  

A pesquisa de Oliveira (2016) nos levou a pensar sobre a necessidade de investigar a 

relação das crianças com a arte que foi produzida ao longo da história da humanidade, 

já que seu estudo mostrou que o conhecimento das mesmas acerca de produções 

artísticas e com a experiência estética se dão, de forma precária, por meio de interações 

apenas com a internet e a televisão. A partir de seu trabalho, entendemos ser possível e 

necessário “[...] vislumbrar novas formas de aprender e ensinar arte” (idem, p. 123), tendo 

em vista proporcionar às crianças um aprendizado mais rico e frutífero. 

Pensando, então no impacto possível de ser alcançado com o ensino de arte na 

Educação Infantil, temos a tese de Caram (2015) que, buscando responder: “qual o papel 

da Arte na formação da criança na Educação Infantil? ”, baseou-se nos pressupostos da 

psicologia histórico cultural para realizar análises e discussões acerca das atividades 

presentes na Educação Infantil que envolvem a mediação com a arte, e que tivessem 

como foco o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

Caracterizando sua pesquisa como tendo a metodologia pautada numa concepção 

histórico-cultural, compreende todas as produções humanas como pertencentes à 

história, definindo que uma análise/pesquisa só pode ser realizada se parte da realidade 

concreta e nas relações sociais nela existentes. Diante disto, realizou de início uma 

pesquisa bibliográfica-documental, a fim de levantar e analisar documentos que tivessem 

como foco o ensino de arte no Brasil.  

Em seguida, foi a campo para conhecer as especificidades do trabalho dos docentes com 

a arte na Educação Infantil, mais especificamente na rede pública municipal de uma 

cidade do interior do Estado de São Paulo. Primeiramente, realizou entrevistas com sete 

docentes da Educação Infantil que trabalhavam com crianças de 3 a 5 anos de idade, e 

posteriormente, realizou observação da prática de uma docente em relação ao trabalho 

de Arte com crianças de 4 a 5 anos. 

O trabalho de Caram (2015) se aproxima do nosso interesse de pesquisa, pois também 

entendemos que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores seja o foco da 
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educação escolar, em todas as suas etapas. Ainda, se aproxima pela investigação acerca 

do papel da arte neste desenvolvimento, destacando a arte enquanto produção cultural 

e potencializadora do desenvolvimento humano, se diferenciando de nossa intenção 

quando pretendemos analisar o papel deste ensino de arte no desenvolvimento do 

processo de simbolização. 

A partir dos documentos destacados como ponto de análise de suas pesquisa, trouxe um 

percurso histórico do ensino de arte na educação brasileira, destacando os principais 

documentos da legislação educacional do Brasil, como Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Arte (1997), o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil [1998], as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), a Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2013), e 

os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006).  

Os documentos apresentados pela autora em sua pesquisa, e também apresentados na 

pesquisa de Oliveira (2016), se mostram imprescindíveis na pesquisa que aqui 

delimitamos, sendo necessário o retorno a seus textos afim de conhecermos o percurso 

histórico e legislativo que embasou a construção da Base Nacional Comum Curricular, 

nosso objeto de estudo. 

Caram (2015) trouxe, na sequência de sua exposição acerca da legislação para a 

Educação Infantil e ensino de arte, uma discussão teórica baseada na psicologia 

histórico-cultural, onde abordou os temas da arte, do desenvolvimento humano e das 

funções psicológicas superiores, lançando mão dos estudos de Vygotsky (2008), Agnes 

Heller (1977), Vásquez (1978), Mukhina (1996), dentre outros que dialogam com a teoria 

escolhida, demonstrando um comprometimento teórico que julgamos de extrema 

importância na elaboração de uma pesquisa que tome esta teoria psicológica como 

aporte teórico. No decorrer de sua análise, Caram (2015) apresentou seus instrumentos 

e metodologia de pesquisa, que, baseada nos princípios histórico-culturais, entende as 

manifestações humanas como dialéticas e pautadas na realidade objetiva e coletiva, não 

no plano individual.  Assim como Oliveira (2016), Caram (2015) apresentou resultados 

que definem que   
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O acesso à Arte pelas crianças e professoras é muito limitado; que a 
formação docente prioriza outras áreas de ensino em detrimento da área 
de Arte e, ainda, que em relação ao espaço que a Arte ocupa no 
planejamento em sala de aula a mesma nem sempre é concebida como 
promotora de catarse” (CARAM, 2015, p. 7).  

Explorando a lacuna existente no que diz respeito a ações educativas que utilizem a arte 

como mediadora da realidade, Caram (2015) traz em sua tese ações educativas que 

considera promotoras de avanços no desenvolvimento das Funções Psíquicas 

Superiores das crianças, com a intenção de colaborar com a reflexão sobre o trabalho 

com Arte na Educação Infantil. A autora lançou mão de trabalhos com oficinas de música, 

apresentação de instrumentos típicos do maracatu, contação de histórias, oficinas de 

trabalhos manuais, trabalho com xilogravuras e desenhos, todos contextualizados a partir 

de textos e aulas anteriores às ações sobre as temáticas abordadas.  

Também explorou o desenho infantil, por ser este um dos meios de representação por 

parte das crianças acerca de suas realidades e desejos, curiosidades e impressões de 

mundo. O desenho infantil, segundo a autora, é destaque no desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores, sendo possível, por meio dele, o desenvolvimento da 

imaginação, a evocação memorial, bem como a expressão de emoções e sentimentos.  

O desenho infantil é ponto fulcral no desenvolvimento da simbolização no pré-escolar, 

por ser ele o meio de expressão mais costumeiro utilizado na expressão das crianças, 

antes da aprendizagem da escrita. Com a intenção de investigar as relações entre o 

desenho e a escrita elaboradas por crianças de quatro anos, a tese de Margarete Sacht 

Goés, nos trouxe discussões pertinentes e valiosas para a exploração acerca do 

processo de simbolização. 

Tomando como base teórica de sua análise a perspectiva sócio-histórica, tendo, no 

campo da Psicologia os estudos de Vigotski e Luria e no campo da Linguagem, nos 

estudos de Bakhtin, analisou a linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, 

filosóficos, científicos e institucionais, e assim destaca que  

é importante salientar que, ao compreendermos o desenho e a escrita 
como enunciados/enunciações carregados/as de sentidos, de 
subjetividade que abarcam o cotidiano infantil e a vida da criança, faz-se 
necessário ouvir o que as crianças dizem antes, durante e após suas 
produções gráficas, pois essas produções são geradas por jogos de 
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linguagem que revelam histórias verdadeiras, inventadas e marcadas pela 
cultura na qual a criança está inserida (GÓES, 2014, p. 50).  

Assim, buscou compreender os enunciados produzidos nas atividades decorrentes da 

pesquisa de modo contextualizado, levando em consideração o ambiente de pesquisa e 

os sentidos das ações dos sujeitos em relação às suas vivências. 

A escolha metodológica foi a pesquisa qualitativa, contando com inserção de 60 dias em 

campo numa Escola Municipal de Educação Infantil em Vitória-ES, a fim de observar o 

trabalho com o desenho e a escrita de 17 crianças pequenas com idades entre 4 e 5 

anos. Seu objetivo principal foi investigar as relações entre desenho e escrita que foram 

elaboradas pelas crianças participantes da pesquisa. 

A partir da observação, a autora pôde constatar questões sobre desenho e escrita que 

não estavam sendo abordadas pelo planejamento da professora, e com isso elaborou 

propostas didáticas a partir de livros de literatura infantil que elegeu, sendo que  

todas as propostas didáticas foram organizadas e orientadas às crianças 
seguindo os seguintes objetivos: a) que participassem das interações orais 
na sala de atividades, sugerindo ideias e respeitando os turnos de fala de 
cada um; b) que produzissem textos orais e escritos, com diferentes 
propósitos a partir das experiências vivenciadas (GÓES, 2014, p. 109).  

Com base em suas observações e proposições, chegou a resultados que demonstram 

que para algumas crianças, desenhar era a mesma coisa que escrever e escrever o 

mesmo que desenhar, enquanto outras entendiam que estes processos eram coisas 

separadas, apesar de não saberem escrever palavras além de seus nomes. 

Observou também que a apropriação da linguagem escrita somente teve sentido ao se 

pensar a produção dos textos a partir das relações entre a vida e a cultura, entre a escola 

e a sociedade da qual as crianças faziam parte, sendo nas atividades de produção de 

textos que as crianças puderam perceber que podiam produzir formas diferentes de 

linguagem. 

Dessa maneira, o estudo de Góes (2014), aproxima-se diretamente da pesquisa que aqui 

delineamos no que tange a fundamentação teórica e, também, vem ao encontro da nossa 

intenção de pesquisa por se debruçar nos estudos da apropriação da linguagem pelas 

crianças e na importância do desenho nesse processo, se diferenciando do que 



26 

 

pretendemos quando nos dispomos a analisar a importância do ensino de arte como 

ferramenta para o decorrer deste processo.  

Carvalho e Marsiglia (2018), em seu artigo intitulado “Simbolismo: aquisição cultural 

basilar à apropriação da língua escrita”, publicado na Revista Brasileira de Alfabetização 

da ABAlf, delimitaram como objetivo, compreender a relação simbólica, dando destaque 

à necessidade e importância de se levar em consideração os períodos do 

desenvolvimento infantil e as características dos mesmos no intuito de propor 

possibilidades de ensino para crianças em idade pré-escolar. Para tanto, tomam como 

base teórica as concepções da pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural 

a respeito do desenvolvimento humano e da educação. 

Trazendo os pressupostos histórico-culturais do desenvolvimento humano, explanaram 

sobre os períodos do desenvolvimento infantil, do nascimento até a idade pré-escolar, 

enfatizando a categoria atividade como categoria central, ao abordar as “[...] épocas; 

períodos; crises; atividades-guia; relação afetivo-emocional e intelectual-cognitiva com a 

atividade” (CARVALHO; MARSIGLIA, 2018, p. 55).  Sendo nossa delimitação de estudo 

as crianças compreendidas na pré-escola, a delimitação temporal deste artigo se 

relaciona com nossas pretensões quando trata das particularidades da idade pré-escolar, 

possibilitando o aprofundamento de nossas bases teóricas acerca do tema, sendo 

possível a leitura da temática nos capítulos que apresentaremos em sequência.  As 

autoras destacaram que 

no que se refere às idades dos períodos, elas não representam marcos 
cronológicos exatos. São apenas parâmetros, tendo em vista que a passagem de 
um período a outro depende da situação social de desenvolvimento e não da idade 
cronológica ou maturação biológica (idem, p. 55). 

Na intenção de elaborar proposições para o desenvolvimento do simbolismo na idade 

pré-escolar, a pesquisa se liga diretamente com nossa pesquisa. Elencam pontos 

importantes para pensarmos acerca do que deve se buscar desenvolver nas crianças 

antes de que adentrem o processo de alfabetização, ou seja, no processo de 

simbolização. São eles: a compreensão do que seja um símbolo; o entendimento acerca 

das formas das letras; a distinção dos sons da fala; entender o conceito de palavra; 

reconhecer sentenças; compreender a organização da escrita a página (CARVALHO; 
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MARSIGLIA, 2018).  

Para as autoras, estas questões devem ser desenvolvidas na Educação Infantil, a fim de 

potencializar o salto qualitativo necessário para a entrada no processo de alfabetização, 

que se dará, de acordo com passagem de uma etapa de ensino a outra, no ano escolar 

seguinte. Propondo atividades que conversam e partem diretamente da relação entre o 

meio social e o desenvolvimento psíquico das crianças da idade delimitada na pesquisa, 

deixam claras suas intenções quando nos dizem que: 

o objetivo não é criar um passo a passo ou uma sequência didática que pode ser 
aplicada como uma receita universal. A relevância dos exemplos é tornar mais 
evidentes aos educadores as possibilidades educativas de ações pedagógicas 
desenvolvidas com o objetivo de enriquecer os conhecimentos das crianças, 
contribuindo com seu processo formativo (CARVALHO; MARSIGLIA, 2017, p. 61). 

Apesar da mesma abordagem teórica e de certa aproximação dos objetos de 

investigação, o trabalho citado e o que buscamos elaborar diferenciam-se pelo fato de 

buscarmos explorar as contribuições do ensino de arte para o desenvolvimento do 

simbolismo com vistas a potencializar a aprendizagem da linguagem escrita. 

A partir da busca por trabalhos que se correlacionassem de alguma forma com nossos 

objetivos de pesquisa, foi possível perceber uma gama de teorias, perspectivas e 

objetivos traçados a partir da temática da arte e da temática da simbolização. Em meio 

as semelhanças e distanciamentos, em diversos pontos, entre as leituras realizadas e a 

investigação que pretendemos, faz-se necessário pontuar que notamos que nenhum dos 

trabalhos centrou especificamente suas atenções nas possíveis contribuições do ensino 

de arte na Educação Infantil para o processo de simbolização e principalmente para a 

aprendizagem da linguagem escrita.  

Diante do exposto, destacamos que a análise realizada nos estudos acima apresentados 

colabora de forma rica para a pesquisa em tela, pois reforçam as possibilidades do ensino 

de arte na Educação Infantil, bem como a importância do desenvolvimento da 

simbolização nesta fase, segundo diferentes abordagens. Entretanto, incorporamos em 

nossa investigação uma nova intenção, além das apresentadas pelos nossos pares, a 

fim de estabelecer a convergência entre o ensino de arte para a compreensão do 

simbolismo para a aprendizagem da linguagem escrita.  
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Finalizado este diálogo analítico, iniciaremos as discussões relacionadas aos conceitos 

fundantes da pesquisa em questão, com a apresentação do referencial teórico-

metodológico. 
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Diante do apresentado como nosso objetivo para esta investigação, compreendemos que 

o trabalho com a arte pode contribuir com o processo de simbolização para aprendizagem 

da linguagem escrita pela criança em idade pré-escolar. Assim, neste capítulo, 

apresentamos conceitos de desenvolvimento humano, arte, escrita e simbolização a 

partir dos pressupostos psicológicos histórico-culturais e pedagógicos da pedagogia 

histórico-crítica, buscando uma análise da realidade que tenha como base o materialismo 

histórico dialético. 

Sendo uma das premissas histórico culturais o fato de que a humanização dos sujeitos 

não se dá naturalmente apenas pela sua maturação biológica, Vigotski parte do princípio 

de que para que este processo de humanização aconteça é necessário que os indivíduos 

se apropriem da produção histórica, material e intelectual produzida pelo conjunto dos 

homens durante a história. Nesta teoria psicológica, acredita-se que o ser se humaniza 

por meio da produção supracitada, bem como pelas relações estabelecidas no âmbito 

social e na forma de relação deste homem com a natureza. De acordo com Tuleski 

(2008), para Vigotski,  

A natureza determina que o homem tenha necessidades. E a história, por sua vez, 
determina quais serão estas necessidades. Decorre, portanto, que o conhecimento 
científico é o conhecimento da natureza, mas são as relações sociais engendradas 
pelos homens em um determinado período que determinam a forma de relação do 
homem com a natureza (TULESKI, 2008, p. 87). 

Portanto, o desenvolvimento biológico dos sujeitos está diretamente relacionado a seu 

desenvolvimento psíquico, sendo que [...] “o primeiro é a matéria; o psíquico, a 

consciência, são os derivados, o reflexo da realidade objetiva no cérebro (SMIRNOV et 

al, 1960, p. 15, tradução nossa). 

De acordo com Leontiev (1987), a diferenciação do homem para os animais se dá pelo 

fato de o homem possuir uma atividade capaz de criar, produzir e transformar, sendo esta 

denominada trabalho, que é caracterizada como atividade humana fundamental. Aqui, a 

categoria trabalho não assume a característica de emprego, trabalho remunerado, mas 

sim de atividade pela qual o homem adapta a si a natureza, transformando-a de forma 

que modifique na intenção de suprir suas necessidades, sendo a arte, a ciência, a 
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filosofia, a política, objetivações humanas de mais elevado destaque que se originam da 

base fértil que é o trabalho. 

Por meio de sua ação direta na transformação da natureza, o homem produz sua própria 

existência, sendo capaz de planejar ações produtivas e intencionais. Este ser se destaca 

diante dos demais animais, se dando desta forma sua distinção enquanto “animal 

racional”. Portanto, o homem diferencia-se dos animais pela sua ação diante na natureza, 

ou seja, pelo trabalho. Segundo Marx e Engels (1974, p. 19, grifos do original),  

Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou por 
qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se diferencia propriamente dos 
animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios de vida, passo 
este que se encontra condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus 
meios de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material. 

Entendendo que o homem é este ser que se produz em concomitância com a produção 

de seu meio, não é distante compreender que o desenvolvimento do psiquismo se dê 

através das suas interações com as produções humanas historicamente produzidas e, 

destarte, destacamos o papel da educação escolar como local privilegiado para que este 

arcabouço de elaborações humanas seja transmitido de geração em geração. 

Buscar uma educação que tenha por horizonte a formação de indivíduos críticos e não-

fragmentados, que tenham consciência de classe e não se alienem de sua função e 

possibilidades enquanto classe trabalhadora se mostra tarefa da escola, tendo em vista 

que, 

[...] o psiquismo humano se desenvolve em condicionabilidade com as condições 
objetivas de apropriação das objetivações humano-genéricas – dentre as quais se 
incluem as produções artísticas – entendemos que a educação escolar se 
configura como elemento essencial para a resistência e superação destas 
limitações impostas pela realidade objetiva impostas pelo cotidiano do capital, uma 
vez que é a partir da apropriação do conhecimento historicamente sistematizado 
que se transcende as representações gerais e se reúne fenômenos 
dessemelhantes, multifacetados e não coincidentes na aparência, aprendendo-os 
em suas características universais e revelando sua essência (D’INCAO; 
ASSUMPÇÃO; SACCOMANNI, 2015, p. 183).  

Vigotski (2000a), em análise da formação da consciência humana e do papel de seu 

sistema funcional, o psiquismo, evidencia o quanto a humanização deste se identifica 

com a superação dos atributos naturais (elementares) de suas funções – sensação, 

percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, 
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emoções/sentimentos – em direção a novas propriedades, mais desenvolvidas e 

exclusivamente humanas (superiores)5.  

As funções psíquicas elementares são naturais, garantidas pela natureza, sendo comuns 

aos animais e aos homens, sendo nosso aparato biológico provido desde o nascimento 

de valências naturais necessárias inclusive à sobrevivência e perpetuação da espécie. 

Diferenciando-se, portanto, dos animais, o ser humano é capaz de requintar estas 

funções elementares a ponto de torná-las funções psicológicas superiores. Estas funções 

são desenvolvidas a partir das vivências sociais dos indivíduos, sendo a apropriação dos 

signos da cultura guia do desenvolvimento biológico do ser humano, determinando a 

constituição cerebral e a formação destes sistemas funcionais.  Sobre os signos, Vigotski 

ensina que  

chamamos de signos os estímulos-meios artificiais introduzidos pelo homem na 
situação psicológica, que cumprem a função de auto estimulação; aplicando a este 
termo um sentido mais amplo e, ao mesmo tempo, mais exato ao que se dá 
habitualmente a esta palavra. De acordo com nossa definição, todo estímulo 
condicionado criado pelo homem artificialmente e que se utiliza como meio para 
dominar a conduta – própria ou alheia – é signo: sua origem e função (VIGOTSKI, 
2000a, p. 83 – tradução nossa).  

Sendo assim, os signos consistem no universo de significações histórico-socialmente 

edificado pelos homens. Vale a ressalva de que, por ser o desenvolvimento humano 

totalmente pautado nas relações sociais, a mediação destes signos e o desenvolvimento 

das funções psíquicas dependerá essencialmente da educação recebida pelo sujeito, das 

mediações as quais ele foi submetido, suas interações sociais e culturais, que sabemos 

não serem as mesmas para todos os sujeitos, fazendo com que seus desenvolvimentos 

também sejam diferentes. 

Diante disto, sendo nosso objetivo de pesquisa a análise da proposta da recém 

implementada Base Nacional Comum Curricular para etapa pré-escolar da Educação 

Infantil, e suas orientações – ou a inexistência delas – analisar o que a apropriação dos 

signos é capaz de fazer no desenvolvimento de nosso sistema funcional merece 

                                            
5 Para maiores estudos acerca das funções psicológicas sob o enfoque histórico-cultural, recomendamos 
MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à luz da psicologia 
histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 
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destaque nos estudos acerca do desenvolvimento humano, bem como da Educação 

Infantil e da apropriação artística.  

Destarte, iniciamos nosso exame pelas funções sensação e percepção que, apesar de 

em alguns momentos se confundirem em suas características, ambas possuem 

especificidades e qualidades diferentes e exclusivas. A captação sensorial se enquadra 

enquanto estímulo primário, a ela compete apreender as características e especificidades 

dos objetos, no momento inicial do contato sujeito-objeto. Segundo Martins (2013b, p. 

12), “[...] as sensações desempenham um papel de primeira grandeza na formação da 

imagem subjetiva da realidade, representando, por assim dizer, a “porta de entrada” do 

mundo na consciência. 

Já a função percepção caracteriza-se principalmente por agrupar os estímulos captados 

pela sensação e reuni-los para formar uma imagem unificada do objeto. Ela atua 

principalmente no momento em que os reflexos incondicionados vão dando lugar aos 

condicionados, iniciando assim a aprendizagem por meio das experiências sociais. 

Como dito anteriormente, as funções psicológicas evoluem de elementares para 

superiores. Um caso palpável é o da função psicológica atenção, que se ramifica em dois 

tipos: atenção espontânea e atenção voluntária. Por definição, atenção destina-se ao 

direcionamento do comportamento, de maneira que selecione e organize o conjunto de 

estímulos sensório-perceptivos (MARTINS, 2013b). 

A atenção espontânea, disponível também aos animais, se caracteriza pelos reflexos 

instintivos, de caráter circunstancial, ou seja, pela necessidade de atenção que é 

condicionada pelo meio, e não pelo sujeito. Já a atenção voluntária é desenvolvida pela 

apropriação da cultura. É definida pela exigência dos motivos e fins, sendo prescrita pelas 

finalidades da ação. É produto e produtora da atividade complexa e supera os princípios 

dos estímulos externos predominantes, possibilitando o encadeamento prolongado de 

ações e a concentração em um conteúdo específico (MARTINS, 2013b).  

As imagens produzidas pela percepção, sobre as quais o indivíduo se debruça, precisam 

ser registradas. Entra em ação a memória, função à qual compete a fixação (retenção 

dos traços resultantes da estimulação), o armazenamento (organização dos traços 



33 

 

mnêmicos) e a reprodução (evocação) das experiências sociais (MARTINS, 2013b). 

Assim como a atenção, a memória se expressa como involuntária (de fixação 

espontânea, imediata e de seleção determinada pela força dos estímulos) ou voluntária 

(mediada por recursos artificiais, dependente das ações realizadas e evocação por apelo 

consciente). 

A linguagem, função a qual abordaremos mais adiante quando falarmos acerca da 

apropriação da escrita e o processo de simbolização, trata-se de um sistema de signos 

composto por três principais campos: meio de existência, meio de assimilação-

transmissão da experiência histórico social e meio de comunicação. Sendo o fator 

principal de diferenciação dos homens para os animais, é por meio dela que o homem 

supera os limites sensoriais.  

Esta, vai de um momento denominado linguagem externa, interpessoal (entre pessoas), 

no qual o bebê expressa suas necessidades em relação com o adulto, passando pela 

linguagem egocêntrica, que atua no processo de internalização, na qual o sujeito “fala 

consigo mesmo”, como uma espécie de treino linguístico e atingindo a linguagem interior, 

compreendida no plano intrapessoal, a qual compete a organização do pensamento, da 

consciência. Graças à linguagem, portanto, “[...] a imagem subjetiva da realidade objetiva 

pode ser convertida em signos” (MARTINS, 2013b, p. 167). 

O pensamento, inicialmente, corresponde à atividade prática, ou seja, pensar é agir. Ao 

longo do desenvolvimento do indivíduo, o pensamento passa a ser um exercício de 

análise da realidade concreta, compreendendo a generalização, a comparação e a 

representação verbal desta realidade. Em sua máxima expressão, o pensamento precisa 

de uma infinidade de apropriações dependentes das condições objetivas do sujeito. 

Pode-se definir o pensamento com duas expressões: empírico e teórico.  

O pensamento empírico deriva diretamente da atividade sensorial em relação aos objetos 

da realidade. Vincula-se ao plano concreto das imagens, concentrando-se na aparência 

dos fenômenos. Já o pensamento teórico supera a aparência sensorial, centrando-se no 

conceito. Este, busca apreender as coisas como são, como se tornaram aquilo e o que 

poderão se tornar. Sobre o pensamento e, destacando não serem as funções 
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psicológicas estanques umas das outras, partindo da função percepção para explicar o 

pensamento, a autora destaca que 

a percepção sempre se subjuga a um campo, isto é, a uma determinada situação 
na qual as coisas são apreendidas em suas expressões singulares, casuais e 
externas, em uma contiguidade espaçotemporal. Em tais condições, suas 
propriedades podem até estar ‘reunidas’, porém, não ‘vinculadas’. Ao 
pensamento cumpre a tarefa de superar essas condições em que as relações 
entre objetos revelam-se superficiais e aparentes, avançando do casual ao 
necessário, da aparência à essência, promovendo a descoberta de regularidades 
gerais, de múltiplas vinculações e mediações que sustentam sua existência 
objetiva (MARTINS, 2013b, p. 191).  

Portanto, o pensamento consiste principalmente em um condutor do comportamento 

humano, sendo produzido pela atividade dos sujeitos na realidade concreta.  

Já a imaginação desenvolve-se sobre as bases das apropriações realizadas, portanto, é 

absolutamente dependente das experiências sociais e aprendizagens. Sobre a 

imaginação, Martins (2013b, p. 227) explica: 

Uma vez que todos os processos são, de certo modo, processos imaginativos, a 
singularidade da imaginação reside em que nela, as imagens das experiências 
prévias se alteram, produzindo outras e novas imagens. Trata-se de uma 
atividade mental que modifica as conexões já estabelecidas entre imagem e 
objeto, produzindo outra imagem figurativa.  

Faz-se uso da imaginação quando se precisa alcançar produto final ou resultado antes 

de sua materialização física ou abstrata. Ou seja, se valendo da imaginação, o ser 

humano consegue abstrair da realidade e idealizar possíveis resultados para suas 

necessidades imediatas.   

Compreendendo que a realidade afeta o sujeito em seu desenvolvimento mobilizando as 

funções emoções e sentimentos, entende-se que o desenvolvimento destas funções 

resulta da especificidade da relação do sujeito com a realidade/objeto, sendo este 

desenvolvimento sempre particulares. As emoções são produzidas na particularidade das 

experiências sociais do indivíduo, a partir das suas relações sociais, positivas ou não, 

com a realidade. Estas possuem caráter circunstancial, mobilizando o aparato fisiológico. 

Já os sentimentos se desenvolvem sob a influência cultural, no momento em que o 

impacto emocional das relações gera significado ao sujeito, dependendo diretamente dos 

objetos e dos fenômenos (MARTINS, 2011). 
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Sendo o desenvolvimento humano e o aprimoramento das funções psicológicas parte de 

um movimento dialético e histórico ancorado na realidade, compreender o que se passa 

nos períodos de desenvolvimento que compõem a formação humana soa primordial para 

pensarmos o ensino escolar – onde se insere o ensino de arte – e para que alcancemos 

nossos objetivos de relacionar esta apropriação simbólica com o processo de 

alfabetização. Aqui abordaremos do nascimento até a fase que compreende as crianças 

que se encontram na última etapa da Educação Infantil, sendo este nosso foco de 

pesquisa. 

A concepção histórico-cultural da periodização do desenvolvimento psíquico é 

estruturada da em três épocas principais (primeira infância, infância e adolescência); 

cada época se divide em dois períodos. No caso da época da primeira infância, os dois 

períodos equivalentes são o primeiro ano e a primeira infância. Na infância, os períodos 

equivalentes são a idade pré-escolar e a idade escolar, já na adolescência a divisão se 

dá entre adolescência inicial e adolescência. Cada período se constitui de uma atividade 

dominante (ou atividade-guia) que irá dirigir o desenvolvimento das demais. Estas estão 

divididas, sequencialmente em: comunicação emocional direta, atividade objetal-

instrumental, jogo de papéis, atividade de estudo, comunicação íntima pessoal e 

atividade profissional de estudo (DAVIDOV, 1988). 

Como ressalva à discussão que se inicia, cabe esclarecer que os períodos do 

desenvolvimento psíquico não têm idade delimitada e nem comportamentos 

característicos como se estivessem em um formato pré-estabelecido. Partindo do 

princípio de que o desenvolvimento é social, entender que idades fixas não são possíveis 

de serem determinadas se faz essencial. Conforme esclarece Davidov (1988, p. 70), [...] 

A situação social do desenvolvimento é, antes de tudo, a relação da criança com sua 

realidade social”, ou seja, a forma com que a criança se desenvolve, vai depender 

exclusivamente dos estímulos que recebem, das mediações a qual tem acesso, sua 

classe social, suas experiências culturais e artísticas. 

Em cada período do desenvolvimento psíquico humano, há uma atividade que é 

dominante e pela qual as demais se desenvolverão. O sujeito passa de um período a 

outro por meio da superação da atividade que conduz seu desenvolvimento naquele 
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momento. A atividade dominante não necessariamente é aquela que dura por mais tempo 

em determinado período de desenvolvimento, contudo é aquela que mais produz o 

desenvolvimento. Segundo Leontiev, citado por Davidov (1988), a atividade dominante, 

[...] é a que condiciona as principais transformações nas particularidades 
psicológicas da criança em determinado período de seu desenvolvimento. Á 
atividade condutora são inerentes os seguintes traços: 1) dela dependem de 
maneira mais direta as transformações psicológicas fundamentais da criança no 
período evolutivo dado; 2) dentro dela surgem e se diferenciam novos tipos de 
atividade; 3) nela surgem, se formam e reestruturam os processos psíquicos 
particulares (DAVIDOV,1988, p.71).  

Ou seja, a atividade condutora do desenvolvimento em cada período não atua sozinha, 

isolada. Se trata de um processo em constante movimento, onde uma atividade depende 

da outra para que sejam dados os saltos qualitativos necessários para o avanço do 

desenvolvimento. 

Outro aspecto considerável sobre o desenvolvimento infantil é o de que, sendo este 

desenvolvimento totalmente dependente das relações sociais, o processo se dá por 

saltos qualitativos e não quantitativos também se faz importante. De acordo com Smirnov 

(1960), 

tudo que serve de base para as relações ativas da criança com os agentes 
externos; tudo o que caracteriza o nível de desenvolvimento já alcançado se 
formou antes, na experiência precedente, dada a influência das condições 
anteriores de vida, de educação e ensino, daquelas influências externas as quais 
havia sido submetido. (SMIRNOV et al, 1960, p. 498, tradução nossa).  

Como já dito, esta pesquisa se concentra mais especificamente nas crianças 

compreendidas na etapa pré-escolar da Educação Infantil que, segundo a Base nacional 

Comum Curricular, são as crianças com idades entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. Isto 

posto, nossa discussão tratará da periodização até o momento destacado6. 

Na primeira infância, mais especificamente no primeiro ano de vida, podemos perceber 

que o bebê inicialmente munido apenas de seus reflexos incondicionados, precisa se 

estabelecer fora da barriga da mãe, em seu novo meio de vida. Agindo seu 

desenvolvimento quase que totalmente guiado apenas pelas sensações e pela 

                                            
6 Para leitura da periodização do desenvolvimento do nascimento à velhice, indicamos a bibliografia 
MARTINS; ABRANTES; FACCI (2016).  
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percepção,  

é notável que ao nascer, o bebê não possui as propriedades necessárias à sua 
participação na atividade comunicativa. Na percepção do recém-nascido, as coisas 
do mundo não possuem forma definida, a percepção de objetos e sujeitos com 
características distintas entre si é uma propriedade a ser culturalmente formada 
(CHEROGLU; MAGALHÃES, 2016 p. 100).  

Este primeiro ano de vida é marcado pela contradição que existe na relação de máxima 

sociabilização da criança, visto que a todo tempo está se relacionando com um adulto, e 

sua mínima possibilidade de comunicação. Esta comunicação com o adulto é a condição 

de maior importância para o desenvolvimento da criança, que interage com o mundo, em 

todos os momentos, por mediações.  

Com as conquistas alcançadas em seu primeiro ano de vida, podemos notar na criança 

um direcionamento maior de sua atenção para a atuação com objetos. Pela linguagem, 

uma das funções psicológicas que já discutimos anteriormente, as possibilidades de 

interação da criança se ampliam, sendo esta, agora, capaz de manifestar seus interesses 

por meio da interação verbal ou gestual. 

Na atividade guia objetal-instrumental, que ocorre aproximadamente entre 2 e 3 anos, a 

criança, com a mediação realizada pelos adultos, intensifica sua atuação com os objetos, 

visando satisfazer suas mais variadas necessidades, dentre elas as de simples 

descoberta de suas funções ou para expressar suas necessidades por meio dos objetos. 

De acordo com Mukhina (1995),   

a atividade objetal oferece a particularidade de que por meio dela a criança 
descobre pela primeira vez a função do objeto. A função do objeto, seu destino, é 
uma propriedade oculta, impossível de ser revelada pela simples manipulação do 
objeto. A criança pode abrir e fechar infinitas vezes as portas do armário, bater com 
a colher no chão e isso de nada servirá para a compreensão da função do objeto. 
Somente o adulto pode revelar para a criança, de uma ou de outra maneira, para 
que serve o armário ou a colher (MUKHINA, 1995, p. 107).  

É importante destacar que, neste momento do desenvolvimento infantil, a linguagem se 

encontra em pleno desenvolvimento, sendo diretamente ligada ao processo de 

manipulação dos objetos, tendo em vista que, ao aprender a função social dos mesmos, 

é possível a criança criar em sua memória a imagem subjetiva do objeto por meio de seu 

nome, o que lhe possibilitará maior repertório de palavras e maiores possibilidades de 

comunicação. 
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Transitando da época primeira infância para a época Infância, nos direcionamos ao 

período da idade pré-escolar, que tem como atividade guia o jogo de papéis. Neste 

período, podemos constatar a diferenciação da ação das crianças nesta fase para a 

anterior, pois, de acordo com Bozhóvich (1987), 

na primeira infância a atividade da criança se realiza predominantemente em 
colaboração com os adultos; na idade pré-escolar o pequeno se vê capaz de 
satisfazer autonomamente muitas de suas necessidades e desejos; não somente 
é capaz disto, como quer atuar por si mesmo (BOZHÓVICH, 1987, p. 266 – 
tradução nossa).  

Neste momento do desenvolvimento infantil, podemos observar nas crianças a busca por 

inserção dos objetos que conheceu e aprendeu a manipular, em contextos específicos, 

se interessando esta, geralmente, pelos jogos protagonizados onde ludicamente traz 

para si as relações que observa na vida real dos adultos, tendo a brincadeira um lugar 

de destaque, com suas finalidades e seus resultados como nos explica Lazaretti (2016), 

ocorre a conversão da menina em mamãe, da boneca em filha, e os atos de dar 
banho, dar de comer e preparar a comida transformam-se em responsabilidades 
da criança. Isso revela a tendência de a criança querer participar da vida e das 
atividades dos adultos, quer aprender na relação com eles e com o mundo dos 
objetos humanos, procurando compreender essas relações em sintonia com tudo 
que se descortina à sua volta (LAZARETTI, 2016, p.132).  

Nesse período, a partir da necessidade infantil de compreender e participar das ações e 

rotinas dos adultos, é possível perceber o início do desenvolvimento dos mecanismos de 

domínio da conduta própria. Por meio da brincadeira, a criança compreende que as ações 

no meio social devem ter sequência, finalidade e especificidades. Estas noções “[...] 

surgem e se desenvolvem sob a influência da educação” (LEONTIEV, 1987, p. 58, 

tradução nossa). Portanto, se a brincadeira se caracteriza pela imitação de uma rotina de 

sala de aula, por exemplo, a criança que brinca sendo a professora tem atuação diferente 

da criança que brinca sendo o aluno. Existem regras e hierarquia na brincadeira com 

base na realidade social que está sendo representada. 

Juntamente, podemos observar na criança em idade pré-escolar o início do 

encadeamento de suas ações, bem como uma maior atenção às regras determinadas 

pelos adultos ou até mesmo pelo seu grupo de pares. Suas ações passam a ter início 

visando o fim, ou seja, fica mais bem delimitada a sequência de suas ações, bem como 

o entendimento das consequências das mesmas. De acordo com Zaporózhets (1987), 
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começa a formação de sentimentos morais, estéticos e intelectuais superiores, 
especificamente humanos, que estimulam à criança a passar para tipos de 
atividades mais complexas e mais significativas socialmente (ZAPORÓZHETS, 
1987, p. 232).  

Imprescindível para nossa discussão, destacarmos, como característica deste período o 

desenvolvimento do motivo nas atividades infantis. O motivo é o “mecanismo” que move 

as ações das crianças, tendo em vista a resolução das necessidades das mesmas. 

Quando, por exemplo, tratamos do processo de alfabetização, é necessário que para a 

criança fique claro o motivo de aprender a ler e a escrever, compreendendo que não se 

trata somente disto, pois, a alfabetização é ponto diferencial na formação da consciência 

crítica dos sujeitos. 

 “Ninguém escreve ou lê sem motivo” (CAGLIARI, 2007, p. 102), o que demonstra a 

importância de uma Educação Infantil intencionalmente planejada para que seja um dos 

pontos do trabalho pedagógico o ato de proporcionar às crianças situações onde será 

possível a elas conhecerem e se apropriarem dos motivos para futura aprendizagem do 

processo de alfabetização, dentro das devidas delimitações da Educação Infantil. 

Concordamos, portanto com Zaporózhets (1987), quando nos destaca a facilidade que 

tem as crianças em idade pré-escolar para aprender novas coisas. Segundo ele,  

isto abre perspectivas para o enriquecimento substancial do conteúdo cognitivo do 
programa pré-escolar, em particular, o ensino das bases da matemática e da 
alfabetização, como também à elevação do nível da educação moral e estética das 
crianças em idade pré-escolar (ZAPORÓZHETS, 1987, p. 245, tradução nossa).  

Seguindo, ao final do período que tem como atividade guia o jogo de papéis, com as 

conquistas alcançadas, é possível observar outro salto qualitativo em direção ao próximo 

período do desenvolvimento humano que compõe a infância, a atividade de estudo, que 

se firma como a atividade-guia do período seguinte, da atividade de estudo. Nesse 

período, dentre outras características, há uma ampliação no desenvolvimento intelectual 

da criança, que se vê diante de novas formas de organização e de relacionamento, não 

só com outras pessoas, mas também consigo e com os objetos. Este momento é de 

extrema importância para o desenvolvimento da personalidade da criança. “A entrada na 

escola inaugura uma etapa na vida da criança na qual ocorrem mudanças decisivas em 

seu desenvolvimento psíquico” (MARTINS; FACCI; 2016, p. 159), onde podemos 

destacar as que se envolvem diretamente a partir do convívio no meio social, como por 
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exemplo, as noções de direitos e deveres, trazidos pela experiência da vivencia em 

conjunto.  

Para refletir acerca da educação escolar, nos ancoramos na pedagogia histórico-crítica, 

teoria pensada por Dermeval Saviani (1944) e construída coletivamente ao longo dos 

anos. Esta teoria pedagógica defende uma educação crítica, que tome as condições 

históricas e objetivas da realidade para buscar, em última instância, a superação da 

sociedade de classes com a contribuição da escola por meio do acesso à cultura e ao 

saber sistematizado que permita humanização plena de todos os indivíduos, 

compreendendo que 

a pedagogia revolucionária situa-se além das pedagogias da essência e da 
existência. Supera-as, incorporando suas críticas recíprocas numa proposta 
radicalmente nova. O cerne dessa novidade radical consiste na superação da 
crença na autonomia ou na dependência absolutas da educação em face das 
condições sociais vigentes (SAVIANI, 2009, p. 59).   

Tendo como cerne o materialismo histórico-dialético e o trabalho como princípio 

educativo, entendemos que a escola não pode desvincular-se da realidade social, dada 

sua função de socializadora dos saberes produzidos pelo conjunto social humano. E 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 
identificação dos elementos culturais que precisem ser assimilados pelos 
indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado 
e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo (SAVIANI, 2008, p. 13).   

Ou seja, o trabalho educativo é uma ação direta e intencional, que visa imprimir em cada 

novo indivíduo (singular) o patrimônio cultural acumulado no decorrer da história 

(universal), tornando o sujeito humano, humanizado. Para tanto, é necessário que o 

trabalho educativo sistematize as melhores formas para que tais produções humanas 

sejam apropriadas pelos sujeitos. A escola, enquanto local privilegiado de transmissão 

do saber elaborado, tem como função social reunir, sistematizar e colocar os sujeitos em 

relação de aprendizagem com as produções humanas necessárias à humanização dos 

indivíduos, sendo o professor colocado em posição de responsável pela aproximação do 

sujeito com estas produções. Justificando a importância social da escola, Saviani afirma 

que 
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a opinião, o conhecimento que produz palpites, não justifica a existência da escola. 
Do mesmo modo, a sabedoria baseada na experiência de vida dispensa e até 
mesmo desdenha a experiência escolar, o que, inclusive, chegou a cristalizar-se 
em ditos populares como: “mais vale a prática do que a gramática” e “as crianças 
aprendem apesar da escola”. É a exigência da apropriação do conhecimento 
sistematizado por parte das novas gerações que torna necessária a existência da 
escola (SAVIANI, 2008, p. 15). 

Quando se trata da identificação dos conteúdos que irão promover maior 

desenvolvimento dos sujeitos, Saviani (2008) defende que a escola tem o papel de 

fornecer aos alunos o acesso ao que foge do espontâneo, conteúdos que proporcionem 

ao aluno a mediação das produções clássicas/eruditas da humanidade. O autor entende 

a escola como local do ensino sistematizado que vai além do saber popular, sendo este 

aprendido em sua vida cotidiana, sendo o saber sistematizado, erudito, uma condição 

para a libertação dos explorados.  

Portanto, nosso esforço é propor práticas didáticas para que a classe trabalhadora 

acesse o mais desenvolvido saber sistematizado de modo que possam expressar de 

forma elaborada os seus interesses, “[...] porque se o povo tem acesso ao saber erudito, 

o saber erudito não é mais sinal distintivo das elites, quer dizer, ele torna-se popular” 

(SAVIANI, 2008, p. 79).  

Sobre os conteúdos destacados como clássicos – aqui se incluem as artes, a ciência, a 

filosofia – concordamos com o que nos diz Duarte ao afirmar: 

Seja um clássico no campo das artes, ou das ciências, ou da filosofia, o grau de 
sua eficácia educativa será determinado tanto pela riqueza (pelo valor) de seu 
conteúdo, em termos de desenvolvimento histórico do gênero humano, quanto pelo 
significado que esse clássico terá, num determinado momento, para a efetivação 
das possibilidades de desenvolvimento da individualidade do aluno. Aqui se torna 
imprescindível a mediação de uma adequada articulação, por parte do professor, 
entre o conteúdo a ser ensinado e a forma pela qual ele será ensinado. O clássico 
é, em si mesmo, uma unidade entre conteúdo e forma e, ao ser transformado em 
conteúdo escolar, pode ser trabalhado por meio de diferentes formas didáticas 
(DUARTE, 2015, p. 18).  

Dessa forma, o conhecimento clássico ao ser mediado pelo indivíduo mais desenvolvido, 

no caso da escola, o professor, proporciona às crianças conquistas mais concretas em 

seu desenvolvimento, concedendo a este, condições reais de superação dos saberes 

cotidianos. Portanto, a educação escolar, por meio das mediações dos conteúdos de 

ensino, deve formar seres humanos críticos e criativos que construam conhecimentos 
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que partam da realidade e retornem a ela na forma de novas ressignificações acerca 

desta mesma realidade. Compreender a dialética da realidade bem como a constituição 

ontológica do homem se faz fundamental para nos aproximarmos da função social da 

arte pela visão marxista.  

Com base nos pressupostos que nos ancoram conceitualmente e, diante nosso objetivo 

de pesquisa de analisar se a proposta da Base Nacional Comum Curricular para a etapa 

pré-escolar da Educação Infantil orienta um trabalho com a arte que considere o processo 

de simbolização para a aprendizagem da linguagem escrita, adotamos como referencial 

metodológico o materialismo histórico-dialético em suas expressões psicológicas e 

pedagógicas, ou seja, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica.  

Elaborado a partir dos esforços conjuntos de Marx e Engels, este método busca 

compreender a realidade enquanto uma síntese de múltiplas determinações, tomando 

como premissa o conhecimento da realidade em seu movimento, não sendo possível 

analisar os fenômenos dela surgidos descolados de suas bases históricas e materiais. 

Portanto, compreender a dialética que envolve as categorias de análise da realidade se 

faz ponto inicial para a compreensão acerca de uma investigação que se pauta no método 

em questão, pois, de acordo com Cury (1985), elas  

[...] não são formas puras que dão conta de toda e qualquer realidade para todo o 
sempre. Elas são relativas, ao mesmo tempo, ao real e ao pensamento, ou seja, 
a todo o movimento no real e no pensamento. Daí o fato de tanto pertencerem ao 
campo do conhecimento, quanto indicarem os aspectos objetivos do fenômeno. 
As categorias, pois, só se dão como tais no movimento e a partir de um movimento. 
Consideramos isoladamente, tornam-se abstratas. Presentes em todo fenômeno, 
isolá-las do movimento significa torná-las objetos de contemplação e negá-las 
como um ponto nodal que tenta expressar, pelo movimento do pensamento, o 
movimento do real (CURY, 1985, p.22). 

Ou seja, em uma análise baseada no materialismo histórico-dialético, a teoria não se 

separa da metodologia, do método. Não se trata de estabelecer regras formais para o 

trato acerca de um objeto elaborando um conjunto de regras com a identificação de 

procedimentos formais e estanques, etapas e técnicas de coleta de dados. Mas sim de 

compreender que é necessário que se tome as determinações de contraditoriedade, 

totalidade e historicidade que compõem a realidade e os fenômenos nela manifestados. 

Cabe ressaltar que, dada a complexa trama que envolve o método marxista de 
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investigação e as delimitações objetivas do trabalho que aqui apresentamos, não temos 

a pretensão de explicar todas as categorias que envolvem tal método, sendo esta 

empreitada realizada na intenção de contribuir para a construção de uma aplicação 

coerente destas premissas nas pesquisas sobre a educação. 

Para a constituição dos dados, optamos pelo levantamento documental acerca dos 

aportes legais que balizaram a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que é 

nosso objeto de pesquisa. Por meio desse levantamento, pretendemos explorar e 

compreender o fio condutor das proposições contidas neste documento, tendo em vista 

pensar a arte enquanto expressão do movimento da realidade até a abstração tão 

necessária para que as crianças obtenham bases ricas e frutíferas no que diz respeito ao 

processo de simbolização e ao desenvolvimento da linguagem e escrita, bem como no 

processo de alfabetização.  

Para o levantamento destes documentos, consultamos o sítio eletrônico da Base 

Nacional Comum Curricular7, onde, em uma sessão denominada de “histórico” é possível 

ter acesso a uma linha do tempo com os marcos da elaboração da BNCC com acesso a 

estes documentos. Por meio de um percurso histórico, foi possível perceber o que traz 

(ou não) a BNCC destes documentos anteriores, ficando mais nítida a compreensão 

acerca da historicidade destas construções, da totalidade e da dialética presentes nestes 

movimentos de elaboração dos documentos balizadores da educação brasileira. 

Ao final desta linha do tempo, onde destacamos os documentos que tratam 

especificamente da Educação Infantil e do ensino de arte, chegamos à própria BNCC, 

nos focando então em analisar suas proposições para a etapa pré-escolar da Educação 

Infantil. 

Para nossas análises, onde tomamos como foco as relações humanas em seu 

desenvolvimento social desde a infância, priorizar uma teoria psicológica que tome os 

pressupostos dialéticos de análise se tornou fundamental.  Diante disto, nos valemos da 

psicologia histórico-cultural que, diante da necessidade de elaboração de uma psicologia 

comunista – tendo em vista o contexto social a qual se inseria – busca a compreensão 

                                            
7 http://basenacionalcomum.mec.gov.br 
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do papel do homem na história superando a divisão entre mente e corpo, destacando as 

relações sociais e a dependência dos seres humanos do âmbito social para seu 

desenvolvimento. Temos em Vigotski8, portanto, um dos principais nomes da busca pela 

estruturação da psicologia marxista. Segundo o autor,  

o comportamento do homem se processa nos complexos limites do meio social. O 
homem não entra em convívio com a natureza senão através do meio, e em função 
disso, o meio se torna o fator mais importante, que determina e estabelece o 
comportamento do homem (VIGOTSKI, 2010, p. 6). 

Portanto, a análise de dados e proposições pretendidas não podem se desvincular da 

realidade objetiva, suscitando necessidade de um comprometimento teórico-conceitual e 

metodológico com o objeto. Tomando nossa pesquisa como uma pesquisa documental, 

pautada na realidade objetiva e comprometida com proposições que venham a 

ressignificar esta realidade com contribuições que levem a um salto qualitativo na prática 

pedagógica, entendemos que, com base no que foi proposto pelo materialismo histórico 

dialético, e pelas delimitações de Vigotski, a teoria não é apenas descrever ou detalhar o 

objeto que se pretende investigar. Em nossa concepção, compreendemos que 

[...] o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e 
dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 
independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do 
pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto 
pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 

estrutura e a dinâmica do objeto de pesquisa (NETTO, 2011, p. 20, grifos do autor).  

Sendo assim, cabe ao pesquisador compreender que seu objeto existe independente da 

pesquisa a ser realizada ou do olhar do pesquisador. A partir disto, cabe a este 

investigador ir além da “[...] aparência fenomênica, imediata e empírica” (NETTO, 2011, 

p. 22) do objeto, tendo em vista conhecê-lo e explorá-lo em sua totalidade. 

De posse das análises realizadas acerca de nosso objeto de pesquisa e de nosso 

comprometimento com um programa de mestrado profissional, depreendemos que a 

partir da realidade do lançamento de uma norma para a educação básica, o levantamento 

histórico acerca de sua trajetória de construção, da análise respaldada por uma teoria 

comprometida com o desvelar da realidade em suas contradições, totalidade e 

                                            
8 Dentre as diversas grafias existentes, utilizaremos esta como principal para o nome do autor.   
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historicidade,  é nosso dever retornar à realidade objetiva com reflexões para a mesma 

que venham a resignificar a prática docente e que levem em consideração a arte 

enquanto potencializadora do processo de simbolização. 

Compreendemos, portanto, que esta ação de retorno, de mediação entre nossa pesquisa 

e a realidade, culmina em um produto que contribua para a ação dos professores da 

etapa pré-escolar da Educação Infantil, acreditando que uma formação de professores 

deve ter como base uma fundamentação teórica comprometida com a emancipação dos 

sujeitos, possa ser capaz de colocar este professor em posição de par mais desenvolvido 

preparado para mediar a relação entre criança e o arcabouço cultural produzido ao longo 

do desenvolvimento da humanidade. 

Deste modo, elencamos o percurso teórico-metodológico aqui descrito por entender que, 

antes da interferência na realidade e, com base no método que elegemos como base de 

nossa investigação, precisamos partir da realidade objetiva, que neste caso se apresenta 

como a Educação Infantil e a abordagem de ensino de arte que compõe (ou não) a Base 

Nacional Comum Curricular, nos apropriar daquilo que historicamente foi produzido pelo 

conjunto dos homens acerca dos temas que são foco desta pesquisa, analisar a realidade 

em suas múltiplas significações históricas, sociais e objetivas e retornar à realidade com 

o intuito de promover um salto qualitativo na formação de professores, na Educação 

Infantil, e, principalmente, no ensino de arte e suas contribuições para o processo de 

simbolização.  

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4 ARTE, ESCRITA E SIMBOLIZAÇÃO 

Com a finalidade de compreender as contribuições do ensino da arte para o 

desenvolvimento da capacidade de simbolização da criança pré-escolar, neste capítulo 

discorremos sobre a arte e sua importância na formação humana, a história da escrita 

em seus processos, onde se encontra incluso o desenvolvimento do processo de 

simbolização. 

Nos pautando no materialismo histórico-dialético como método que nos conduziu na 

investigação acerca das delimitações elencadas para esta pesquisa, compreendemos a 

realidade como sendo construída por meio da ação do homem sobre a natureza e, 

portanto, podemos classificar esta produção enquanto material e não-material. Como 

produção material podemos destacar os objetos em geral, as ferramentas, os bens de 

consumo, enquanto os conceitos, valores, ideias, se caracterizam enquanto produções 

não materiais. Para Saviani (2008),  

[...] o processo de produção da existência humana implica, primeiramente, a 
garantia da sua subsistência material com a consequente produção, em escalas 
cada vez mais amplas e complexas, de bens materiais; tal processo nós podemos 
traduzir na rubrica “trabalho material”. Entretanto, para produzir materialmente, o 
homem necessita antecipar em ideias os objetivos da ação, o que significa que ele 
representa mentalmente os objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto de 
conhecimento das propriedades do mundo real (ciência), de valorização (ética) e 
de simbolização (arte). Tais aspectos, na medida em que são objetos de 
preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de 
produção que pode ser traduzida pela rubrica trabalho não-material” (SAVIANI, 
2008, p. 12). 

Sendo, portanto, a arte, assim como o trabalho educativo, produtos não-materiais da 

ação humana, o caminho para entender estas categorias precisa ser trilhado com base 

na análise dialética da realidade tomando o homem enquanto produtor e produto de seu 

meio, pois, sendo até os sentidos humanos também produções históricas, não podemos 

presumir que o desenvolvimento dos mesmos se dará de forma espontânea, sem a 

mediação de conteúdos cuja intencionalidade seja o desenvolvimento ominilateral dos 

indivíduos. Para Marx (2004),  

Não só os cinco sentidos, mas também os assim chamados sentidos espirituais, 
os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra o sentido humano, a 
humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela existência do seu objeto, 
pela natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda 

a história do mundo até aqui (MARX, 2004, p. 110, grifos do original).  
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Ou seja, o ouvido musical só será desenvolvido por intermédio da mediação feita pela 

música, o interesse pela leitura só se desenvolverá come a mediação da literatura, bem 

como a fruição artística só será possível pelo intermédio da arte. Portanto, quanto mais 

distante das produções culturais humanas, mais próximo da alienação se encontra o ser 

social. A arte é, deste modo, um dos caminhos para a emancipação dos sujeitos, sendo, 

portanto, condição para a busca de uma formação humana omnilateral.   

4.1 ARTE E FORMAÇÃO HUMANA 

Ao tomar a arte enquanto “[...] uma técnica social do sentimento, um instrumento da 

sociedade através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e 

pessoais do nosso ser” (VIGOTSKI, 1998, p. 315), Vigotski incorpora as obras de arte9 

como importantes instrumentos psicológicos, ou seja, signos. 

Estes signos estão em completa relação com a realidade objetiva, mas, de certa forma, 

não se configuram como uma cópia exata da realidade. A exemplo da arte, seus efeitos 

nos sujeitos não podem ser observados diretamente na prática social, mas sim no âmbito 

do processo formativo dos mesmos.  

Tratando-se de um signo, a arte pode ser definida como “[...] produto cultural, mediador 

entre o indivíduo e o gênero humano” (BARROCO, SUPERTI, 2014, p. 23), ou seja, por 

meio da arte é possível ao indivíduo reviver momentos, épocas da história humana que 

mesmo cronologicamente distantes de sua realidade, trazem significados capazes de 

elevar a consciência deste para além da realidade iminente e alienada.  

Portanto, a arte não somente aproxima os sujeitos com as produções humanas 

construídas ao longo da história, como também incide diretamente no desenvolvimento 

das funções psicológicas, o que entendemos ser parte fundamental da função social da 

escola enquanto local privilegiado de acesso à cultura humana.  

Na educação escolar, a arte incide diretamente sobre o conhecimento espontâneo 

                                            
9 Entendemos como obras de arte todas as representações em diferentes suportes, tendo em vista que 
esta podem ser obras literárias, pinturas, gravuras, desenhos, filmes, esculturas, fotografias, músicas, 
dentre outras que possibilitem aos sujeitos uma visão requalificada de sua realidade, produzindo nestes 
um efeito que os possibilite pensar a realidade além de suas vidas cotidianas. 
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ressiginificando-o e conduzindo ao conhecimento científico. Ou seja, a partir do 

conhecimento acerca das diversas expressões artísticas (pintura, música, dança, 

escultura etc.) suas bases (estrutura, contexto histórico, técnicas etc.), é possível elevar 

o conhecimento do aluno acerca destas expressões, bem como de sua visão de mundo, 

deixando estas de serem somente produções espontâneas, passando a ser sínteses de 

múltiplas determinações. Este movimento quando reconhecido e explorado na educação 

escolar, possibilita ao indivíduo um salto qualitativo em seu desenvolvimento tendo em 

vista esta gerar nos indivíduos um [...] “processo de superação por incorporação das 

formas de reação emocional” (DUARTE, 2016, p. 70).  

Sendo assim, os conteúdos artísticos trabalhado como conteúdos escolares possibilitam 

a emancipação dos sujeitos e a possibilidade de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Na Educação Infantil, podemos destacar como um dos diversos 

conteúdos pertinentes ao ensino de arte o desenho, sendo este também um conteúdo 

importante no desenvolvimento do processo de simbolização.  

Segundo Vigotski, o desenho espontâneo infantil, por exemplo, é meio para que a criança 

expresse sua visão de mundo bem como sua vida cotidiana, emoções e sentimentos, 

possibilitando a expressão material daquilo que vivencia em sua realidade imediata. Para 

o autor,  

Todo desenho, caso não tenha sido feito por ordem dos adultos, decorre 
da natureza interior apaixonada da criança, que deve ser considerada 
propriedade principal do psiquismo infantil e por isso sempre deforma os 
aspectos secundários do objeto dos mais centrais e mais importantes 
(VIGOTSKI, 2010, p. 347). 

Isto significa que a criança, ao expressar-se por meio do desenho e fazer dele sua forma 

de representação da realidade, não se atem a fidedignidade dos objetos, mas sim àquilo 

que nela foi desperto pelo que busca representar no suporte. 

À vista disso, compreendemos a arte como uma ferramenta de extrema importância no 

âmbito educacional, sendo esta facilitadora do entendimento por parte das crianças sobre 

a realidade objetiva e as relações humanas. Compreender a produção artística como 

fundamental se funde com a importância do desenvolvimento e apropriação da linguagem 

– seja falada, escrita ou desenhada – para que o processo de humanização ocorra 
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visando à formação ominilateral dos indivíduos.  

Permanecendo no âmbito dos signos altamente complexos descritos por Vigotski, a 

linguagem se configura como uma das principais responsáveis pelo salto ontológico do 

homem na direção de diferenciar-se dos demais animais, sendo por meio dela que o 

homem supera os limites sensoriais e inatos, fazendo a comunicação entre os indivíduos 

construtora de história e desenvolvimento.  Fruto de um longo processo social e nascida 

da necessidade de comunicação entre os homens – portanto, produção estritamente 

humana – a linguagem configura-se enquanto função psicológica superior “[...] tão antiga 

quanto a consciência” (MARX E ENGELS, 1974, p. 31, tradução nossa). 

Compreender a arte e sua efetividade no aprimoramento do ensino na Educação Infantil 

(e em todas as outras etapas) é necessário para que, com base nestes conhecimentos, 

os educadores da etapa pré-escolar da Educação Infantil possam considerar as 

concepções de ensino aprendizagem que se evidenciam com as proposições da 

psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica e possam se valer das mesmas 

de modo a relacioná-la com o seu fazer pedagógico, buscando progresso em suas 

práticas.  

4.2 ESCRITA E SIMBOLIZAÇÃO 

Tomando a palavra como unidade mínima de análise acerca da linguagem, é importante 

o destaque de que por meio desta é possível que o sujeito crie a imagem mental daquilo 

que se materializa na realidade objetiva, ou seja “[...] a imagem subjetiva da realidade 

objetiva pode ser convertida em signos” (MARTINS, 2013, p. 167-168). Isto significa que 

é possível ao homem dar nome aos objetos de modo que a apreensão do real não precisa 

se dar no âmbito sensorial, sendo possível evocar, por meio da memória, a imagem 

mental daquilo que deseja representar. 

Por meio da linguagem, é possível ainda que o indivíduo seja capaz de transmitir 

informações, emoções, pensamentos, podendo, portanto, apropriar-se da experiência 

humana ao longo da história. Segundo Marsiglia (2011),  

A linguagem movimenta todos os campos de atividade da formação da consciência 
do sujeito: percepção (altera a percepção do mundo e cria outras leis dessa 
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função), atenção (voluntária), memória (quantidade de informações e 
voluntariamente selecionar informações) e imaginação (proporciona processos 
criativos porque desliga o indivíduo da experiência imediata) (MARSIGLIA, 2011, 
p. 57). 

Sendo necessário que se compreenda como o desenvolvimento da linguagem se deu ao 

longo da história humana, nos debruçaremos brevemente sobre a pré-história da escrita 

para que possamos compreender adiante as possíveis colaborações do ensino da arte 

na Educação Infantil para o processo de simbolização.  

Com base nos escritos de Luria (1987), entendemos que a história da escrita nas crianças 

se relaciona diretamente com a história da escrita humana e este aprendizado se inicia 

muito antes da criança adentrar no ensino sistematizado. A escrita, enquanto mediação 

cultural é um processo que ocorre primeiramente no âmbito social para posteriormente 

ser desenvolvida enquanto função psicológica. Para o autor, conhecer o que acontece 

com a criança antes de seu ingresso na escola e do início do processo de alfabetização, 

pode ser o diferencial na prática do professor em busca do desenvolvimento que promova 

o alcance das maiores possibilidades de acordo com a faixa etária das crianças em 

questão.  

Em sua definição de escrita, Luria nos diz que esta é a “[...] utilização funcional de linhas, 

manchas, sinais para conservar e transmitir determinadas imagens e conceitos, constitui 

um procedimento auxiliar utilizado com fins psicológicos” (LURIA, 1987, p.45). Sendo 

assim, podemos perceber nas crianças em idade pré-escolar o desenvolvimento 

rudimentar da escrita, quando este desenha, rabisca ou até mesmo, imita o 

comportamento do adulto. Segundo Vigotski,  

A imitação, se concebida em sentido amplo, é a forma principal em que se realiza 
a influência da aprendizagem sobre o desenvolvimento. A aprendizagem da fala, a 
aprendizagem na escola, se organiza amplamente com base na imitação. 
(VIGOTSKI, 2009, p.331).  

Para que seja possível à criança aprender a escrita, é preciso que seu desenvolvimento 

psíquico já se constitua de modo que esta consiga identificar o mundo objetal e as 

funções sociais dos objetos. Podemos perceber aqui a importância do entendimento da 

periodização do desenvolvimento, mais especificamente da fase objetal-instrumental, já 

caracterizada anteriormente, onde a criança, por meio da manipulação dos objetos, 
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descobre suas funções e finalidades com a mediação do adulto.  

Sabendo que os objetos têm funções no mundo, a criança deve ser capaz de 

compreender as coisas enquanto objeto e as coisas enquanto instrumentos. As coisas-

objetos são aquelas manipuladas com fins diversos, por diversão ou investigação e as 

coisas instrumentos são as que cumprem determinada função, servindo de ferramentas 

com certa finalidade (LURIA, 1987). Partindo da ideia de que a criança consegue fazer 

essa diferenciação entre objetos e instrumentos e consegue compreender que as coisas 

possuem caráter funcional, entendemos ser possível que esta venha a compreender a 

escrita enquanto instrumento da comunicação humana.  

Inicialmente, como já dissemos, a escrita inicial se dá como ato imitativo, onde a criança 

tem a intenção de fazer como os adultos fazem. As crianças pequenas, em idade pré-

escolar, ainda não são capazes de compreender a escrita como forma de registro e 

apenas reproduzem o que veem os adultos fazendo, utilizando rabiscos, pintos e 

desenhos. Neste ponto se encontra nossa principal defesa com esta pesquisa: podemos, 

sim, ensinar as crianças pequenas a função social da escrita para que quando 

adentrarem à alfabetização consigam compreender o processo de aprendizagem da 

linguagem escrita. Como primeira fase do desenvolvimento da escrita na criança temos 

a fase pré-instrumental, onde  

A completa incompreensão do mecanismo de escrita, a relação puramente formal 
diante dela, a rápida passagem da escrita a uma brincadeira que não se encontra 
ligada a ela funcionalmente é o que caracteriza o primeiro estágio da pré-história 
da escrita infantil (LÚRIA, 1987, p.48, tradução nossa).  

Ou seja, a escrita ainda não tem significado para a criança que se utiliza dela apenas 

para imitar os adultos ou para inserir em alguma brincadeira. A função social da escrita 

ainda não é compreendida. Por meio da mediação do adulto, é possível que a criança 

entenda a escrita como forma de comunicação, e mesmo que não saiba escrever de 

forma sistematizada, se utilize de traços, desenhos, formas como meios para registro de 

suas ações, intenções. É preciso que a criança relacione a escrita com o processo de 

memorização, tendo em vista se valer da mesma para registrar momentos, fatos, histórias 

etc. 

Quando podemos perceber na criança que o registro escrito corresponde a alguma 
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sentença que ele deseja recordar, ou seja, quando os registros têm função mnemônica, 

vemos então ser “[...] este o primeiro embrião da futura escrita; aqui se manifestam, pela 

primeira vez aqueles elementos psicológicos com os quais se constituirá” (LURIA, 1987, 

p.50, tradução nossa). 

Com base neste desenvolvimento anterior é possível avançarmos à segunda fase da 

escrita, a fase gráfica diferenciada, onde o registro passa a ter significação e a memória, 

se diferencia se tornando um poderoso instrumento na aprendizagem infantil. Nesta fase, 

a criança começa a diferenciar o rabisco e as linhas soltas de traços que possuem 

sentido. De acordo com LURIA (1987, p.51, tradução nossa). 

o desenvolvimento da escrita da criança ocorre no caminho da conversão do 
registro indiferenciado em signo diferenciado. As linhas e os rabiscos são 
substituídos por figuras e ilustrações; estas cedem lugar aos signos e esta 
substituição constitui todo o caminho seguido pela escrita na história dos povos e 
no desenvolvimento da criança (LÚRIA, 1987, p.51 – tradução nossa).  

O desenvolvimento da escrita na criança assemelha-se diretamente com o 

desenvolvimento da escrita ao longo da história da humanidade no que tange ao percurso 

de descoberta dos símbolos. Aqui percebemos claramente o caráter dialético da 

realidade humana, onde a história da humanidade se repete em cada novo indivíduo 

singular. 

Assim como na história da humanidade, os desenhos começam a ter uma significação 

de registro, podendo contar histórias, narrativas da rotina, e passam a substituir os 

rabiscos na intenção de escrita da criança. Na terceira fase do desenvolvimento da escrita 

no pré-escolar, a fase pictográfica, podemos perceber a mudança de relação da criança 

com o desenho. Agora, o desenho tem função gráfica e não é mais apenas uma produção 

não intencional.  

No começo o desenho se desenvolve como brincadeira, como processo 
independente de representação e só depois este ato está pronto para ser utilizado 
como procedimento, como meio, como via para o registro (LURIA, 1987, p. 53, 
tradução nossa).  

São necessários saltos qualitativos no desenvolvimento da criança para que esta consiga 

substituir o registro primário, sem diferenciação, para o registro diferenciado. Sobre este 

processo, Luria (1987) nos diz que 
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o objeto que registra é substituído por uma de suas partes ou pelo seu esboço. 
Tanto uma coisa como outra significam superar a tendência primária, que 
acabamos de assinalar, de representar o objeto em forma completa, em todos seus 
detalhes; uma e outra coisa incidem na acumulação de hábitos psicológicos sobre 
cuja base crescerá mais tarde a última forma: a escrita simbólica (LURIA, 1987, p. 
55, tradução nossa).  

É aqui, mais uma vez, que podemos perceber a importância do ensino sistematizado, da 

mediação do professor que, mesmo se tratando da idade pré-escolar, pode fazer a 

diferença no desenvolvimento do processo de alfabetização que virá posteriormente. 

Acreditamos ser aqui o ponto principal de colaboração entre arte e alfabetização. 

Entendemos que a arte pode propiciar às crianças uma visão mais ampliada a respeito 

dos símbolos, para que entendam a diferença entre os desenhos e as letras no processo 

de escrita humana, além de compreenderem, com a transição desta fase do 

desenvolvimento da escrita para próxima que apresentaremos, que existe um sistema de 

escrita e que este tem suas particularidades, sendo o desenho apenas uma parte do 

processo. Segundo Gontijo (2002), 

as crianças dominam mecanismos antes de compreenderem plenamente a 
linguagem escrita. A experiência escolar propiciará a mudança desse tipo de 
conduta por meio do ensino da escrita, isto é, do ensino de operações intelectuais 
que estão na base da apropriação da leitura e da escrita (GONTIJO, 2002, p. 69). 

Isto nos remete diretamente à quarta e última fase do desenvolvimento da escrita na 

criança, a fase simbólica que é o limite entre a pré-história da escrita e o início do 

processo de alfabetização. Segundo Luria (1987), neste momento o desenho se torna 

insuficiente no processo de registro da realidade, sendo necessário substitui-lo pela 

palavra. Destacamos novamente o papel do professor enquanto mediador dos conteúdos 

escolares, tendo em vista este salto qualitativo entre desenho e escrita só pode ser 

possível através da educação escolar. 

Deste modo, entendemos que é preciso que se promova, antes mesmo da entrada na 

classe de alfabetização, situações em que as crianças tenham acesso às diferentes 

formas de expressões artísticas, de leitura e escrita para que seja possível a estas darem 

saltos qualitativos em seus desenvolvimentos. Os princípios aqui apresentados se 

destacam em suas importâncias na defesa de uma escola que vise o ensino não 

desvinculado da realidade objetiva dos sujeitos, um ensino que promova as máximas 

condições de desenvolvimento para as crianças em idade pré-escolar, e não um modelo 
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de ensino baseado em manuais e índices numéricos de resultados. 
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5 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: EDUCAÇÃO INFANTIL, ARTE E 

SIMBOLIZAÇÃO  

Sendo o objeto desta investigação a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e, tendo 

como objetivo principal analisar se a proposta deste documento para etapa pré-escolar 

da Educação Infantil orienta um trabalho com a arte que considere o processo de 

simbolização para a aprendizagem da linguagem escrita, é necessário explorar, 

inicialmente, os caminhos, leis e diretrizes que embasaram a elaboração e 

implementação deste documento. De acordo com a linha do tempo disponível no sítio 

eletrônico da BNCC10, e destacando apenas as leis, resoluções, diretrizes e documentos 

normativos, temos como caminho o apresentado no quadro abaixo: 

FIGURA 1 – Marcos legais para elaboração da BNCC 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Tendo em vista as delimitações temáticas escolhidas para a pesquisa, nossa intenção 

aqui não é analisar criticamente todos os documentos que antecederam a BNCC, mas 

                                            
10 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico 
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traçar uma breve linha temporal que revele características importantes destes 

documentos que serviram de fundação para a estruturação da Base, no que que diz 

respeito à Educação Infantil e a incidência (ou não) da temática do ensino da arte. 

Partindo, portanto, da Constituição Federal, traremos para a breve analise a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Infantil (DCNEI), o Plano Nacional de Educação (PNE) até chegarmos à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além destes, julgamos importante o 

acréscimo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) e os Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a Educação Infantil, buscando apresentá-los em sua ordem cronológica. 

5.1 UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA: DA CARTA MAGNA À BNCC 

Em decorrência do regime militar que sequestrou a democracia brasileira (1964-1985), a 

educação teve suas bases enfraquecidas, sofrendo com a redução do número de 

escolas, bem como uma precarização da formação docente e do currículo escolar. Com 

a Lei nº 5.692/71 aconteceu a reformulação da educação no que diz respeito ao ensino 

de 1º e 2º graus. Esta lei determinou, em seu artigo 7º, que “será obrigatória a inclusão 

de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde 

nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus” (BRASIL, 1971). Importante 

ressaltar que esta norma não garantia o ensino de arte como disciplina, mas sim como 

atividade educativa. 

Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988 temos a educação como 

um direito de todos, inclusive das crianças pequenas, como podemos observar no artigo 

208, inciso IV que prevê a “[...]Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 

5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 1988). O tema da arte na educação também se 

apresenta quando, no artigo 206, inciso II, determina que os conteúdos serão ministrados 

com base nos princípios de “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1988, grifo nosso).  

A partir desta resolução, os documentos que legislam acerca da infância e da educação 

apresentam em suas redações a também preocupação com as crianças compreendidas 



57 

 

entre creche e pré-escola. Como exemplo, podemos elencar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.13.306/16), que nos diz em seu artigo 54, inciso IV que “[...] 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade” 

(BRASIL, 1990), é um direito destas crianças. 

Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a educação 

pré-escolar se consolidou como direito do cidadão brasileiro, sendo inserida como parte 

da “[...] educação básica, formada pela Educação Infantil, ensino fundamental e ensino 

médio11” (BRASIL, 1996). Esta lei se torna, portanto, um dos principais pilares legislativos 

para a Educação Infantil, trazendo em si as determinações legais acerca da educação 

pré-escolar. Também é na LDB em que o intuito da formulação de uma base curricular 

comum já se mostrava, quando no Artigo 26, regulamenta que  

os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos (BRASIL, 1996 – grifo nosso).  

No que tange o ensino de arte, a LDB determina que “o ensino da arte, especialmente 

em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação 

básica12” (BRASIL, 1996), e ainda que “as artes visuais, a dança, a música e o teatro são 

as linguagens que constituirão o componente curricular” (Lei n. 9.394/96, parágrafo 6º). 

Buscando oferecer aos docentes uma orientação sobre os conteúdos e objetivos de 

aprendizagem a serem ministrados na etapa da Educação Infantil, foram lançados os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI), em 1998, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso13. Composto de três volumes (volume 1: 

Introdução; volume dois: Formação pessoal e social; volume três: Conhecimento de 

mundo.), se apresenta como sendo 

[...] um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir 
com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que 
possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da 
cidadania das crianças brasileiras. Sua função é contribuir com as políticas e 
programas de educação infantil, socializando informações, discussões e 
pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais 

                                            
11 Lei n. 9.394/96, artigo 21, inciso I. 
12 Lei n. 9.394/96, parágrafo 2º. 
13 Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil de 1995 a 2003. 
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profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de ensino estaduais e 
municipais (BRASIL, MEC/SEF, 1998, vol. 1, p. 13).  

E ainda como,  

[...] uma proposta aberta, flexível e não obrigatória, que poderá subsidiar os 
sistemas educacionais, que assim o desejarem, na elaboração ou implementação 
de programas e currículos condizentes com suas realidades e singularidades 
(BRASIL, MEC/SEF, 1998, vol. 1, p. 14).  

A partir disto, apresenta sua intenção em ser uma contribuição para as políticas e 

programas da Educação Infantil, bem como para discussões, pesquisas, prática 

pedagógica.  

O documento reconhece os limites da Educação Infantil, como os investimentos 

orçamentários insuficientes, a condição desafortunada dos recursos materiais, a baixa 

qualidade formativa de muitos profissionais envolvidos com as crianças da Educação 

Infantil, a baixa qualidade das locações, e, de certo modo, apresenta preocupação em 

desestigmatizar a educação pré-escolar como assistencialista. Localiza a criança 

enquanto ser social e histórico que “[...] faz parte de uma organização familiar que está 

inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento 

histórico (BRASIL, MEC/SEF, 1998, vol. 1, p. 14).   

Além da contextualização histórica, o documento aborda sobre a concepção de criança, 

de instituição e do profissional docente, além de sua concepção de educação que o 

permeiam. Com base nisto, apresenta suas intenções em também subsidiar a prática 

docente no que diz respeito aos “[...] sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis 

sociais” (BRASIL, MEC/SEF, 1998, vol. 2, p. 11) que compõem a infância, entendendo a 

escola de Educação Infantil como um espaço importante para que estas se insiram nas 

relações diversas presentes na sociedade. Busca, portanto, fomentar as discussões e 

práticas que visem a formação da identidade e da autonomia das crianças. 

O RCNEI apresenta eixos de trabalho que se subdividem em seis temas específicos – 

movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática – trazendo definições acerca do trabalho pedagógico, da organização de 

espaço e tempo, recursos materiais a serem utilizados, sequências de atividades, 

projetos, bem como de observação, registro e avaliação formativa. 
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Posterior aos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, foram 

lançados os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, no ano de 

2006, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva14.  Divididos em dois volumes, teve 

como objetivo o estabelecimento de parâmetros de qualidade que orientem as 

instituições de Educação Infantil no que diz respeito ao funcionamento e organização das 

mesmas. O documento se apresenta com a intenção de estabelecer referencias para a 

educação que “[...] levem em conta diferenças, diversidades e desigualdades de nosso 

imenso território e das muitas culturas nele presentes” (BRASIL, 2006, p. 3). 

Neste documento a criança foi apresentada como sujeito social e histórico, inserido em 

uma sociedade e determinada cultura, o que demonstra estar este documento alinhado 

com os RCNEI, tendo em vista configurar neste documento a mesma definição de 

criança. Em seu primeiro volume apresenta os fundamentos que o balizam no que tange 

a concepção de criança e de pedagogia da Educação Infantil, ao debate acerca da 

qualidade da educação e a concepção de qualidade na perspectiva da legislação e da 

atuação dos órgãos oficiais no Brasil.  

Já no volume dois, traz as competências dos sistemas de ensino em seus níveis federal, 

estadual, e municipal, seguida da caracterização das instituições de Educação Infantil no 

Brasil. Apresentando os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de 

Educação Infantil, os elenca quanto à proposta pedagógica, quanto à gestão das 

instituições, quanto às professoras, aos professores e aos demais profissionais que 

atuam nas instituições de Educação Infantil, quanto às interações de professoras, 

professores, gestores, gestoras e demais profissionais das instituições e quanto à 

infraestrutura das mesmas.  

Os parâmetros referendam ainda a questão de que a Educação Infantil é o espaço onde 

serão oferecidos às crianças situações onde ela possa desenvolver suas capacidades 

emocionais, corporais, de relações interpessoais, o que também se assemelha aos 

referenciais curriculares.  

Neste documento, as questões em relação a arte aparecem uma única vez, quando se 

                                            
14 Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil de 2003 a 2011. 
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trata de a proposta pedagógica precisar contemplar “[...] os princípios estéticos no que 

se refere à formação da criança para o exercício progressivo da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais” 

(BRASIL, 2006, p. 31), reduzindo drasticamente a contemplação da temática da arte em 

comparação aos RCNEI que dedicavam um capítulo exclusivo às atividades de arte. 

Em dezembro de 2010, a Educação Infantil recebeu mais uma resolução15 a fim de balizar 

as práticas dos agentes escolares, foram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI). Em volume único e alinhadas com as diretrizes para a 

educação básica, este documento teve como objetivo “[...] orientar as políticas públicas 

e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 11).  

Apresentando inicialmente as definições de Educação Infantil, criança, currículo e 

proposta pedagógica, traz determinações que estabelecem os princípios éticos, políticos 

e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas desse ciclo. Sai em defesa da 

promoção da igualdade de acesso a bens culturais entre crianças das diferentes classes 

sociais, bem como na vivência de suas infâncias. Diante disto, inclui em seus propósitos, 

diferenciando-se do documento precedente, orientações acerca da educação de crianças 

indígenas, quilombolas, da zona rural, buscando incorporar estas particularidades 

culturais. 

As DCNEI colocam como eixo central de suas propostas pedagógicas as interações e 

brincadeiras, estando a criança no centro da questão escolar, e buscando garantir o que 

ela tem direito de aprender. Delimitou pontos essenciais a serem incorporados nas 

práticas escolares tendo em vista estabelecer modos de integração das experiências, 

traçou procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico de forma que não 

tivessem como intenção a promoção, classificação ou seleção de aptidões nas crianças.  

Sobre o ensino de arte que deve compor a prática pedagógica na Educação Infantil, um 

único destaque trata a respeito da oferta de experiências que [...] promovam o 

                                            
15 Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. 
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relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 

artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” (BRASIL, 

2009, p. 11). 

Seguindo na análise temporal dos documentos que serviram de fundamento para a 

construção da BNCC, chegamos ao Plano Nacional de Educação (PNE)16, sancionado 

pela Presidenta Dilma Rousseff17, no ano de 2014. Com intuito de determinar as 

diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, o 

PNE trouxe como diretrizes pontos importantes para a educação nacional como a 

erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, a promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do país e a valorização dos profissionais de 

educação, por exemplo. 

 Para que estas diretrizes sejam cumpridas dentro do prazo determinado, foram lançadas 

20 metas que contemplam, resumidamente: 

 Meta 1: Educação infantil 

 Meta 2: Ensino fundamental 

 Meta 3: Ensino médio  

 Meta 4: Educação inclusiva 

 Meta 5: Alfabetização 

 Meta 6:  Educação integral 

 Meta 7:  Aprendizado adequado na idade certa 

 Meta 8:  Escolaridade média 

 Meta 9: Alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos 

                                            
16 Lei n° 13.005/2014 
17 Dilma Rousseff foi presidenta do Brasil de 2011 a 2016, quando sofreu impedimento devido a um golpe 
de cunho político-jurídico-midiático. 
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 Meta 10: EJA integrada à educação profissional 

 Meta 11: Educação profissional 

 Meta 12: Educação superior 

 Meta 13: Titulação de professores da educação superior 

 Meta 14: Pós-graduação 

 Meta 15: Formação de professores 

 Meta 16: Formação continuada e pós-graduação de professores 

 Meta 17: Valorização do professor 

 Meta 18: Plano de carreira docente 

 Meta 19: Gestão democrática 

 Meta 20: Financiamento da educação 

A meta que diz respeito a Educação Infantil – nossa delimitação de pesquisa – é definida 

a partir de um diagnóstico realizado pelo Governo Federal onde se percebe o acelerado 

crescimento global de instituições para a educação de crianças de zero a seis anos, tendo 

em vista as necessidades das famílias encontrarem espaços que se dediquem aos os 

cuidados e educação destas crianças, principalmente quando os pais trabalham fora de 

casa. Compreende a educação desde a infância como importante fator na constituição 

das pessoas, devendo ser oferecida desde o momento do nascimento visando 

desenvolvimento, integração social e realização pessoal (Brasil, 2014). 

A partir disto, determina esta meta que são necessários investimentos na qualidade do 

serviço prestado às famílias, melhorias nas medidas econômicas e administrativas, além 

de uma articulação dos setores da política social envolvidos no atendimento dos direitos 

e das necessidades das crianças. Estabelece também a necessidade de qualidade na 

formação dos profissionais da Educação Infantil tendo em vista estes atuarem como 

mediadores no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 
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Para que esta meta seja atingida, alguns pontos foram delimitados, como: ampliação da 

oferta de vagas para a Educação Infantil; elaboração de padrões de infraestrutura, 

construção de mais instituições de Educação Infantil; reforma das unidades existentes 

para que este padrão seja atingido; estabelecimento de um programa de formação de 

professores, estabelecimento de um sistema para o acompanhamento; controle e 

supervisão da Educação Infantil; garantia de alimentação para as crianças inseridas 

nesse sistema de ensino; garantir o fornecimento de materiais pedagógicos; extinção das 

classes de alfabetização no intuito da inserção das crianças no ensino fundamental; 

implantação de conselhos escolares; estabelecimento de garantias de saúde e 

assistência social; implementação da modalidade de tempo integral para crianças de 0 a 

6 anos; estabelecimento de parâmetros de qualidade para a Educação Infantil; ampliação 

da oferta de cursos superiores de formação de professores. 

Em sua meta número 7, o Plano Nacional de Educação expressa a pretensão de 

“fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem [...]” (BRASIL, 2014, p. 61). Para isto, 

demonstra em seu item 7.1 o intento de unificação do currículo nacional quando afirma a 

ideia de  

[...] estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, 
estadual e local (BRASIL, 2014, grifo nosso). 

Esta intenção de normatização não desponta como inédita, tendo em vista ser expressa 

desde a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 210, que diz que “serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Os diferenciais 

nesta intenção de normatização se demonstram quando podemos perceber na meta 7 

do PNE, mais especificamente no item 7.11, a intenção de se formatar um modelo 

educacional que possa atender as especificações internacionais, por exemplo, o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA):  

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, 
tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido 
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(BRASIL, 2014). 

Apesar deste modelo de avaliação já atuar na educação brasileira desde o ano 200018, é 

no Plano Nacional de Educação que ela é expressa dentro do texto que compõe o 

documento, o que não é possível se ver nos RCNEI e nos DCNEI, por exemplo. Com 

intenções de alinhar a educação nacional com os organismos internacionais e tendo o 

respaldo de leis federais anteriores, a Base Nacional Comum Curricular começa a ser 

formulada no ano de 2015 e para isto, segundo Marsiglia, Pina, Machado e Lima (2017, 

p. 108), conta com  

membros de associações científicas representativas das diversas áreas do 
conhecimento de Universidades públicas, o Conselho Nacional dos Secretários de 
Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação 
(Undime) e fundamentalmente representantes dos aparelhos privados de 
hegemonia da classe empresarial que compõem a ONG Movimento pela Base 
Nacional Comum. 

 

Com base nas análises, pesquisas e diagnósticos realizados por estas instâncias19, a 

BNCC foi elaborada como uma tentativa de padronização curricular da educação 

brasileira condensando normas e pretensões para a mesma, descrevendo ações para 

balizar a atuação dos profissionais da educação, os conteúdos a serem abordados, bem 

como as formas de aplicação dos mesmos e os objetivos a serem alcançados. É possível 

perceber, de certo modo, que a educação foi tomada como processo unificado e comum 

entre todos os cidadãos, descolada de sua realidade dialética, composta por sujeitos de 

diferentes realidades, tanto econômicas, sociais e/ou cognitivas. 

Sendo, portanto, a primeira versão da BNCC organizada de forma preliminar por 

comissões formadas por pesquisadores nas áreas de conhecimentos, gestores e 

professores de educação básica dos sistemas públicos de educação, tivemos a 

publicação de uma segunda versão que teve sua discussão realizada em seminários 

estaduais que contaram com a participação de mais de nove mil professores, gestores, 

especialistas e entidades de educação, além de ser analisada também por especialistas 

                                            
18 Informações disponíveis no site do Ministério da educação: http://inep.gov.br/pisa-no-brasil 
19 Para conhecimento acerca dos relatórios preliminares da construção da base nacional Comum 
Curricular, acessar: http://movimentopelabase.org.br/implementacao/. 
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do Brasil e de outros países, segundo o documento (Brasil, 2016). 

Publicada em 2016, a segunda versão da BNCC gerou controvérsias e resistências 

populares e institucionais à sua implementação. Como exemplo, podemos citar o 

movimento dirigido pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped) chamado "Aqui já tem Currículo... o que criamos na escola...”20 que 

visava a defesa de que o currículo não é apenas uma lista de conteúdos a serem 

abordados na escola, mas sim o movimento particular de cada ambiente escolar, com 

suas especificidades, diversidade e criações.   

Apesar dos movimentos críticos à elaboração da Base Nacional Comum Curricular, o 

documento foi proposto em um cenário de conflitos políticos e econômicos no país, que 

vê sua democracia ameaçada diante de um golpe político-midiático que culminou com o 

impeachment da presidenta eleita legitimamente, Dilma Rousseff. Além disto, a proposta 

de Emenda à Constituição 241 (PEC 241/2016)21, popularmente conhecida como “PEC 

do Fim do Mundo”, trouxe cortes nos investimentos em educação, saúde, seguridade 

social por vinte anos, tornando inviável, em curto espaço de tempo, a pesquisa científica, 

agravando o sucateamento da educação em todos os seus âmbitos. 

Em 20 de dezembro de 2017 a BNCC foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) 

destacando a lei que as escolas e redes terão o prazo máximo de dois anos para se 

adequarem ao documento, que define o conjunto obrigatório de aprendizagens comuns 

a todos os estudantes e orienta a elaboração dos currículos da Educação Infantil e do 

ensino fundamental. 

Entre a segunda versão da Base (2016) e a sua última versão (2017), mudanças nos 

textos foram realizadas, podendo ser percebida a supressão de temáticas, bem como de 

textos que seriam importantes para balizar a prática das escolas ao implementarem esta 

norma, como por exemplo, no texto que trata sobre a Educação Infantil, onde é possível 

perceber que este teve uma redução aproximadamente de duas páginas de conteúdo, o 

                                            
20 É possível encontrar as informações sobre esta campanha no endereço: 
www.anped.org.br/campanha/curriculo 
21 Disponível em: www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351 
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que gera uma visão apressada sobre o tema. 

Sendo, então, “[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 9), explicita a 

intenção de que a partir de suas normas e, levando em consideração seus contextos e 

características de seus alunos, além dos currículos já existentes nas escolas, as 

instituições educacionais possam balizar suas práticas de acordo com o que é proposto. 

Trazendo proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o 

documento estabelece competências para a educação básica, as quais devem ser 

observadas como objetivo a ser alcançado com esta normatização. Para caracterizar o 

conceito de competências, o documento nos diz que  

segundo a LDB (Artigos 32 e 35), na educação formal, os resultados das 
aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo a 
possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem 
aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento 
mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de competência 
(BRASIL, 2017, p. 15 – grifos do autor). 

Ou seja, considera como competência tudo aquilo que, ao ser aprendido enquanto saber 

escolar, possa ser trazido a realidade dos educandos e aplicado em seu cotidiano, sendo 

um aprendizado válido somente aquilo que serve para sua realização prática. A utilização 

deste termo nos remete às especificidades da Educação Tecnicista, altamente utilizada 

no período da ditadura militar brasileira, onde os aprendizados institucionais serviam para 

formar mão de obra de forma rápida, onde a aprendizagem se resumia à modos de fazer 

e empregabilidade, além de trazer a ideia de que a adaptação ao cotidiano é necessária 

para que a educação escolar cumpra seu papel. 

Demonstrando a submissão da educação brasileira aos organismos internacionais 

pautados pelo viés neoliberal, a Base Nacional Comum Curricular explicita esta condição 

de submissão quando nos diz que se utiliza do termo competências para balizar sua 

estruturação tendo em vista que 

é esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da 
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 
na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da 
Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol) 
(BRASIL, 2017, p. 9). 

E ainda, o documento defende a indicação por parte dos docentes daquilo que os alunos 

devem “saber fazer” tendo em vista a preparação dos mesmos para “[...] resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho” (BRASIL, 2017, p. 13). 

Tendo em vista estas delimitações, reiteramos nossa visão de que o texto da BNCC retira 

as nuances características da educação, ao entender que adaptação ao cotidiano (e 

somente ela) é necessária para que a educação se efetive. Vale a ressalva de que este 

cotidiano que se apresenta na Base, nada mais é do que o cotidiano do trabalho 

(emprego) submetido à realidade neoliberal, onde o trabalhador é alienado de sua 

importância nos meios de produção na economia do país, o que nos indica mais 

claramente a quem o documento atende. Não é à classe trabalhadora ou aos mais 

pobres, mas sim às grandes empresas e empresários, em busca de mão de obra 

malformada e barata. Sobre o termo competências e seus desdobramentos, 

concordamos com Duarte (2006) que nos alerta:  

[...] os intelectuais a serviço do capital internacional são mestres na 
utilização de termos vagos que escondem os compromissos ideológicos 
evitam a todo custo que se torne evidente a defesa da liberdade plena 
para o capital, existente por detrás do discurso que defende a liberdade 
individual e mitifica a imagem do indivíduo empreendedor e criativo. Assim 
o processo de globalização é apresentado como um processo de 
desenvolvimento natural e espontâneo, devendo todos os países se 
adaptarem a tal processo, destruindo todas as formas de controle social 
do mercado. Tanto a nação como cada indivíduo devem se adaptar para 
acompanhar o progresso (DUARTE, 2006, p. 45-46).   

Entendemos que o preparo para o cotidiano deve levar em consideração as realidades 

dos sujeitos, bem como a natureza e a especificidade da educação que não se trata 

apenas de repetir a vida na educação escolar, mas sim, trazer para a escola os conteúdos 

produzidos ao longo da história da humanidade a fim de desenvolver a humanidade nos 

sujeitos em suas máximas possibilidades.  

Partindo para uma análise da estrutura desta norma, a mesma se demonstra elaborada 

tendo em vista revelar as competências que os alunos devem desenvolver no decorrer 
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da educação básica. Trazendo para o foco Educação Infantil – que é o nicho no qual se 

insere esta pesquisa – o documento nos apresenta as seguintes determinações:  

FIGURA 2 – Estrutura da BNCC para a Educação Infantil 

 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

A Educação Infantil, na BNCC, tem como eixos estruturantes as interações e 

brincadeiras. A partir destes se estruturam seis direitos de aprendizagem, direitos estes 

que contemplam conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Sobre 

os direitos de aprendizagem, o documento determina: 

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 
outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  

● Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 



69 

 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como 
a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando.  

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 
cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 
tecnologia.  

● Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2017, p. 36). 

Em busca de contemplar estes direitos, o documento divide-se em cinco campos de 

experiências: “O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sons, cores 

e formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação”; “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”.  

Enquanto a estrutura dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais tinham sua organização curricular pautada por eixos 

estruturantes (movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes 

visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza/sociedade e matemática, por 

exemplo), a Base Nacional Comum Curricular  tem sua estrutura elaborada com base 

nos campos de experiência, pois compreende que a criança aprende por meio das 

experiências vividas no contexto escolar. 

 Quando a BNCC assume os campos de experiência como estrutura de sua ação 

pedagógica, entende, segundo o documento Campos de experiências: efetivando direitos 

e aprendizagens na educação infantil, que  

o currículo por campos de experiências defende a necessidade de conduzir o 
trabalho pedagógico na Educação Infantil por meio da organização de práticas 
abertas as iniciativas, desejos e formas próprias de agir da criança que, mediadas 
pelo professor, constituem um contexto rico de aprendizagens significativas. 
Assim, os campos de experiências apontam para a imersão da criança em 
situações nas quais ela constrói noções, afetos, habilidades, atitudes e valores, 
construindo sua identidade. Eles mudam o foco do currículo da perspectiva do 
professor para a da criança, que empresta um sentido singular as situações que 
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vivencia à medida que efetiva aprendizagens (OLIVEIRA, 2018, p. 10).   

Este modo de pensar o currículo nos leva a entender que a criança é capaz de, por meio 

de suas experiências cotidianas e manifestações espontâneas no dia a dia escolar, 

eleger aquilo que lhe é necessário para apreensão de mundo. Além disto, coloca o 

professor como mediador deste processo, mas não como aquele que irá conduzir à 

criança ao seu desenvolvimento, o aproximando das produções humanas 

humanizadoras, mas sim como um auxiliador na resolução das vontades da criança. Esta 

visão da Educação Infantil conduz a prática pedagógica para um não diretivismo, onde o 

adulto se desloca de sua posição de par mais desenvolvido assumindo o professor uma 

posição de acólito.  

Defendendo que para a Educação Infantil, ter um “[...] professor sensível e atento é 

fundamental para que as crianças vivam experiências mediadoras de aprendizagens 

valiosas nas quais expressem seus desejos e descobertas por meio do corpo, de gestos 

e/ou de palavras” (OLIVEIRA, 2018, p. 13), nos conduz a pensar que, ao contrário, é 

preciso que seja feito “[...] o resgate do professor como um intelectual que deve possuir 

saberes teóricos e práticos sólidos, não basta apenas gostar de crianças, o professor 

aqui é alguém que deve possuir amplo capital cultural” (ARCE, 2007, p. 32). 

Entendendo que a Educação Infantil também é espaço de garantir os meios necessários 

para que a criança se desenvolva em suas máximas possibilidades, e nos baseando nos 

princípios da psicologia histórico-cultural no que diz respeito ao processo de 

humanização dos sujeitos, concordamos com Arce (2006, p. 107) quando nos diz que 

a criança não se desenvolve espontaneamente: sua inserção como 
membro do gênero humano, ou seja, seu processo de humanização ocorre 
a partir da interferência intencional dos adultos, e só ocorre mediado por 
eles. Apenas o adulto é capaz de viver com plenitude a vida cotidiana; a 
criança encontra-se no processo de apropriação dessa vida. Assim, como 
ela poderia ressignificar a vida humana se ainda não a domina?  

A partir do entendimento do que se tratam os campos de experiência delimitados na 

BNCC, entender do que os mesmos, se compõem se faz fundamental. No campo “O eu, 

o outro e o nós”, a intenção é que se aborde o desenvolvimento pessoal e social da 

criança. Em síntese, a intenção é desenvolver conhecimento acerca de si mesmo, bem 

como o respeito ao outro. Já o campo “Corpo, gestos e movimentos” Foca nas atividades 
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que desenvolvam a coordenação motora das crianças, na intenção de que essas 

conheçam melhor o seu corpo, bem como a sua utilização e autocuidado. O campo 

“Traços, sons, cores e formas” tem como intenção a apresentação às crianças das 

produções artísticas, culturais e científicas, locais e universais. Em “Escuta, fala, 

pensamento e imaginação” na versão anterior da base nomeado de Oralidade e escrita, 

a intenção é a de se trabalhar o falar e o ouvir, considerando os mesmos como atos de 

apropriação da linguagem trabalhando a comunicação verbal com o foco na fala e escuta. 

Por fim, o campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações” surge com o propósito de abordar sobre noções de espaço, tempo, 

quantidades, relações e transformações.  

A partir destes campos de experiência, são definidos direitos de aprendizagem, que 

podem ser compreendidos como dos objetivos a serem alcançados a partir da ação 

pedagógica baseada por estes campos delimitados. Alinhando ao nosso objetivo de 

analisar se a proposta deste documento para a etapa pré-escolar da Educação Infantil 

orienta um trabalho com a arte que considere o processo de simbolização para a 

aprendizagem da linguagem escrita, exploraremos a seguir os direitos de aprendizagem 

dedicados aos alunos da pré-escola, ou seja, as crianças compreendidas na faixa etária 

entre 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade.  

5.2 OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIA, SIMBOLIZAÇÃO E ENSINO DE ARTE 

Realizando uma busca pela incidência dos termos “simbolismo”, “simbolização” e “arte” 

e “artística”, é possível perceber que em toda a Base Nacional Comum Curricular, estes 

termos aparecem em quantidades irrisórias, sendo “simbolismo” e “simbolização” não 

abordados nenhuma vez; “arte” aparecendo 61 vezes, sendo que destas aparições, todas 

são na sessão do ensino fundamental, e “artística” aparecendo 22 vezes, sendo de uma 

vez apenas a incidência deste termo na sessão de Educação Infantil, quando se trata do 

campo de experiência “Traços cores sons e formas”. 

Diante disto, já é possível perceber que o ensino da arte, bem como o processo de 

simbolização não são considerados como pontos importantes e de destaque na 

Educação Infantil, nos conduzindo a observar se o trato com estas temáticas se faz de 
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alguma forma, ou não, nas entrelinhas do texto da BNCC para as crianças pré-escolares. 

O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” traz como direitos de aprendizagem os 

demonstrados no quadro a seguir:  

QUADRO 2 - Campo de experiência “O eu, o outro e o nós” 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

Demonstrar empatia pelos 
outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e 
maneiras de pensar e agir. 

Agir de maneira independente, 
com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações. 

Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 

Demonstrar valorização das 
características de seu corpo e 
respeitar as características dos 
outros (crianças e adultos) com 
os quais convive. 

Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de 
vida. 

Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 
conflitos nas interações com crianças e adultos. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

Expondo uma ideia de criança como produtora de seu próprio desenvolvimento (visto os 

verbos empregados no início da caracterização de cada ponto pressuporem ações 

partidas das crianças), o documento coloca sobre a criança a responsabilidade de, ao 

final da pré-escola, lidar com as diferentes realidades, bem como de dominar seus 

sentimentos e emoções, além de ter a capacidade de entender a realidade do outro, 

desenvolvendo habilidades de resolução de conflitos. 

Este pensamento, mais uma vez, desloca o professor enquanto condutor do 

desenvolvimento da criança, colocando sobre a mesma a reponsabilidade do controle de 

suas emoções e noções de ética e cidadania, bem como do desenvolvimento de sua 

personalidade. Segundo Bissoli (2014, p. 589),  

é importante ressaltar que a personalidade é uma formação complexa do 
psiquismo humano (LEONTIEV, 1987), que engloba tanto as capacidades 
cognitivas quanto as emoções, a vontade, os traços de caráter. “A 
personalidade é um sistema constituído por distintas funções psicológicas 
que, integradas, caracterizam a forma peculiar de cada indivíduo atuar no 
mundo. É um sistema estável. Assim, a personalidade desenvolvida 
caracteriza-se por determinadas reações unívocas aos acontecimentos 
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(relativa unidade de comportamentos, reações do indivíduo ao que 
acontece no seu entorno) e por valores unitários. Isso significa que ela não 
é meramente reativa às situações. 

Contrarias a isto, entendemos que, na Educação Infantil e sobre os processos de 

desenvolvimento da conduta do pré-escolar, está certo o que nos diz Mukhina (1995), 

que  

é o adulto quem exerce a principal influência sobre o desenvolvimento da 
personalidade da criança, fazendo-a assimilar as normas morais que 
regulam a conduta social da pessoa. A criança aprende essas normas 
tomando o adulto como exemplo e assimilando as regras de conduta. A 
criança mostra uma tendência para imitar o adulto, para aprender com ele 
a avaliar as pessoas, os acontecimentos e as coisas (MUKHINA, 1995, p. 
190).  

Além disto, a interação das crianças com seus coetâneos também e capaz de influenciar 

ao desenvolvimento da personalidade das mesmas, tendo em visto que, por meio de 

atividades de colaboração, as crianças se integram e estabelecem relações capazes de 

influenciar nessa formação subjetiva. 

Portanto, é mister compreender que a criança não conseguirá atingir as metas dispostas 

no documento se a deixarmos partir de suas experiências cotidianas e das interações 

indiscriminadas com seus pares. É preciso direcionamento pedagógico, intencionalidade 

na ação para que as crianças se apropriem daquilo que é necessário para a formação da 

sua personalidade, bem como na formação de conceitos como empatia, solidariedade e 

respeito. Somente diante de ações planejadas pelo professor, onde a conduta do mesmo 

seja tomada como exemplo para seu comportamento, será possível que a criança 

desenvolva as capacidades que exigem este campo do conhecimento, pois, “[...] a 

aprendizagem na escola se organiza amplamente com base na imitação (VIGOTSKI, 

2009, p. 331). 

No que diz respeito ao processo de simbolização e o ensino da arte, não é possível 

observar, diretamente, a presença de possibilidades que se explorem estes âmbitos. 

Mas, olhando as entrelinhas das determinações estipuladas como metas neste campo 

de experiência, podemos perceber que as ações pedagógicas que direcionem atividades 

que utilizem o desenho, a música e as artes cênicas, por exemplo, como meios de 

apropriação destes conteúdos, são possíveis. Sendo atividade dominante da idade pré-
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escolar o jogo protagonizado, lançar mão de atividades onde a criança possa assumir 

papéis socialmente relevantes se torna um mecanismo para que sejam exploradas as 

relações interpessoais, bem como noções comportamentais, como autodomínio da 

conduta. 

É primordial ressaltar que não pretendemos dizer, em nenhum momento, que toda 

brincadeira infantil deva ser direcionada pelo professor, de modo que não haja espaço 

para o livre brincar. Pelo contrário, compreendemos que, de tão importante que seja a 

brincadeira, e de tamanha sua importância nesta fase do desenvolvimento infantil, a 

utilizar como meio para a apropriação de conhecimentos potencializa sua função no 

desenvolvimento da criança pré-escolar. 

No jogo protagonizado, “a criança assume o papel de um adulto, reproduz suas atividades 

e suas relações, e dessa forma, assimila as regras e os motivos que determinam a 

conduta do adulto no âmbito social e do trabalho” (MUKHINA, 1996, p. 195), tudo isto se 

realiza durante a brincadeira. Neste momento, a tarefa do professor é a de direcionar 

esta brincadeira de modo que, ao ser finalizada, a mesma gere um resultado que 

resignifique a atuação da criança no mundo e com as pessoas. Por exemplo, quando as 

crianças brincam de médico, professor, aviador, e tantas outras profissões possíveis, é 

importante que neste momento possam se apropriar de regras de conduta advindas da 

ação destas profissões. Questões de ética, respeito ao próximo, higiene, dentre outras, 

podem ser exploradas de modo a, por meio desta brincadeira, haver aprendizado 

significativo acerca das relações humanas. 

Tratando da simbolização e da arte, é possível que, por meio da brincadeira de desenhar, 

modelar, recortar e colar, atuar, sejam exploradas as narrativas da vida cotidiana, levando 

a criança a representar sua realidade para, a partir dela, compreender que as ações 

possuem finalidades (para que servem?) e motivo (por que fazer?). Por exemplo, 

quando uma criança desenha e tenta fazer com que saia um desenho 
bonito, está brincando, não está realizando uma atividade produtiva. Mas, 
quando nas aulas de desenho se propõe a desenhar melhor do que antes, 
traçar linhas retas ou colorir bem o desenho, suas ações ganham caráter 
de aprendizagem (MUKHINA, 1995, p. 179). 
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Com base no exposto, é possível explorar as atividades artísticas para além do fazer por 

fazer. Utilizar a arte para que a criança entenda que as coisas têm um “por que” e um 

“para que”, se revelam como grande potência para que a criança entenda que também 

existem finalidades e motivos nas relações interpessoais, nos cuidados com seu próprio 

corpo, nas regras do convívio social, além de estimular o despertar do interesse no 

conhecimento, que será fundamental em sua próxima etapa escolar.  

Coordenando os aspectos da socialização e formação da personalidade das crianças, o 

campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos” nos aponta a necessidade de que 

se explore na Educação Infantil atividades que envolvam manifestações corporais a fim 

de proporcionar momentos de comunicação, interação e expressão da criança.  As 

definições das metas de aprendizagem se estruturam conforme demonstra o quadro 

abaixo: 

QUADRO 3 - Campo de experiência “Corpo, gestos e movimentos” 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em 
brincadeiras, dança, teatro, 
música. 

Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de histórias, 
atividades artísticas, entre 
outras possibilidades. 

Criar movimentos, gestos, 
olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

Adotar hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, 
alimentação, conforto e 
aparência. 

Coordenar suas habilidades 
manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e 
necessidades em situações 
diversas. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

Priorizando temáticas que se resumem, basicamente, em expressões artísticas e controle 

corporal, este campo de conhecimento compreende a criança como [...] o partícipe 

privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação 

e a liberdade, e não para a submissão” (BRASIL, 2017, p. 37), o que soa, no mínimo, 

contraditório, tendo em vista que, neste ponto, além de novamente ilustrar uma criança 

que se educa independente do fazer docente, o documento isola o corpo da criança de 
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sua construção cultural e histórica, excluindo, por exemplo, as questões de gênero e 

questões étnico-raciais (ANPED, 2015), o que se torna preocupante, visto que  a Base 

Nacional Comum Curricular é “[...] um documento que pretende pautar a educação 

brasileira” (ANPED, 2015, p. 12), que é composta por corpos tão diversos. 

A criança somente aprende aquilo que lhe é ensinado, e com o controle de seus corpos 

e de suas emoções não poderia ser diferente. Quando colocadas em situações onde são 

necessárias expressões emocionais, a criança pré-escolar reage de acordo com suas 

experiências anteriores. Segundo Mukhina,  

a criança extrai suas vivências principalmente do contato com outras pessoas, 
adultos ou crianças. Se os que a rodeiam a tratam com carinho, reconhecem seus 
direitos e se mostram atenciosos, a criança experimenta um bem-estar emocional 
– um sentimento de segurança, de estar protegida (MUKHINA, 1995, p. 210). 

Sendo assim, neste ponto da experiência pré-escolar, mais especificamente, a interação 

e o diálogo entre escola e família soam fundamentais, tendo em vista que de pouco vale 

o esforço e dedicação do corpo docente que atua na educação escolar da criança, se 

sua realidade fora da escola se mostrar precária e confusa emocionalmente, pois, “[...] a 

criança é muito sensível ao carinho, como também é à injustiça e ao castigo” (MUKHINA, 

1995, p. 210). 

Diante disso, esperar da criança uma manifestação de controle corporal e emocional, 

bem como de cuidados com seu corpo e sua saúde, soa incerto, caso não sejam levadas 

em consideração suas experiências extraescolares. 

Se tratando do corpo e suas expressões no espaço físico, importante fator que não se 

apresenta na BNCC é o da orientação espacial. Sobre isto, é mister compreender que 

estas demandam do desenvolvimento de ações perceptivas. A criança, para 

compreender as relações espaciais, não precisa somente de suas experiências 

espontâneas nos ambientes escolares, mas sim, de ações pedagógicas que a levem a 

perceber o espaço e o tempo, além de perceber como suas atitudes influenciam no meio, 

o que retoma a necessidade de se pensar atividades que relacionem os motivos e 

finalidades, conforme analisado no campo de experiência anterior.  

Quando trata das questões das brincadeiras, manifestações artísticas como a dança, o 
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teatro e a música, os jogos e a contação de histórias, o campo de experiência “Corpo, 

gestos e movimentos” se inter-relaciona diretamente com o campo “Traços, sons, cores 

e formas”, tendo em vista este abordar sobre as manifestações artísticas, culturais e 

cientificas. Complementando o campo anterior, “Traços, sons, cores e formas” destaca a 

importância da mediação entre criança e diversas formas de expressão de arte, como 

pinturas, esculturas, músicas, e outros, como é possível observar no quadro a seguir: 

QUADRO 4 - Campo de experiência “Traços, sons, cores e formas” 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

Utilizar sons produzidos por 
materiais, objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeiras de 
faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas. 

Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 
criando produções 
bidimensionais e 
tridimensionais. 

Reconhecer as qualidades do 
som (intensidade, duração, 
altura e timbre), utilizando-as em 
suas produções sonoras e ao 
ouvir músicas e sons. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

De fácil observação, “[...] é notável que a terceira versão da BNCC para a Educação 

Infantil optou por acentuar determinados campos em relação a outros” (ANPED, 2015, p. 

13), pois contando com bem menos conteúdos em relação aos demais campos de 

experiências, este campo determina que a instituição de Educação Infantil deve 

proporcionar às crianças participação em atividades que venham a desenvolver nas 

mesmas a sensibilidade para as artes para que possam, constantemente, ampliar seus 

repertórios e experiências artísticas. 

Sendo as manifestações artísticas o ponto principal deste campo de experiência, 

podemos perceber a música enquanto expressão de arte mais destacada nas metas 

apresentadas. Apesar disto, tais metas pressupõem a livre ação da criança no que diz 

respeito à recepção musical bem como a sua reprodução/criação. Diferente disto, 

acreditamos que “[...] a música, como outra vivência estética, apreciada de maneira 

sistemática, forma capacidades relacionadas a timbre, melodia, estrutura rítmica de obras 

como também o gosto de estilos mais desenvolvidos” (LAZARETTI, 2016, p. 138). Ou 

seja, o desenvolvimento de ações perceptivas que envolvem tempo, espaço, criação, 

pode muito mais produtivos quando se originam de conteúdos não-cotidianos. Para 
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Vigotski (2010), se pensar no ensino de arte em suas aparências imediatas não surte 

efeitos educativos e de desenvolvimento cognitivos conforme é dever da escola 

proporcionar. Para o autor,  

a humanidade acumulou na arte uma experiência tão grandiosa e excepcional que 
qualquer experiência de criação doméstica e de conquistas pessoais parece ínfima 
e mísera em comparação com ela. Por isso, quando se fala de educação estética 
no sistema de educação geral deve-se sempre ter em vista essa incorporação da 
criança à experiência estética da sociedade humana: incorpora-la inteiramente à 
arte monumental e através dela incluir o psiquismo da criança naquele trabalho 
geral e universal que a sociedade humana desenvolveu ao longo dos milênios, 
sublimando na arte o seu psiquismo. Eis a tarefa básica e o objetivo (VIGOTSKI, 
2010, p. 352). 

Isto significa que, quando se trata das manifestações artísticas humanas e a relação de 

aprendizagem da criança com as mesmas, não é frutífero que se aproximem apenas 

daquilo que já é presente em suas vidas e vivências. É pensar em ações que levem para 

a sala a música em sua estrutura, a dança em suas diferentes vertentes, com diferentes 

movimentos corporais e manifestações, a pintura em seus diferentes períodos estéticos 

sem descolá-los de sua contextualização histórica e representação da realidade humana, 

o cinema, a fotografia, a literatura, etc. pois “[...] o esforço artístico deve impregnar cada 

movimento, cada palavra, cada sorriso da criança (VIGOTSKI, 2010, p. 352). 

Pensando no desenvolvimento simbólico que pode ser potencializado pela arte, 

compreendemos que, ao planejar ações didáticas que proporcionem à criança a 

apropriação de manifestações artísticas como o desenho e a música, por exemplo, 

amplia-se o desenvolvimento de sua compreensão acerca da realidade concreta.  

Por meio da função percepção, é possível se estabelecer o primeiro reflexo da realidade 

no cérebro humano. Esta função é responsável pelo início da subjetivação da realidade, 

trazendo a imagem do mundo para a psique humana. Se caracteriza por ser “[...] o reflexo 

do conjunto de qualidades e partes dos objetos e fenômenos da realidade que atuam 

diretamente sobre os órgãos do sentido” (SMIRNOV et al, 1960, p. 144, tradução nossa). 

Ou seja, a percepção caracteriza-se principalmente por agrupar os estímulos captados 

pela sensação e reuni-los para formar uma imagem unificada do objeto. É racional e é a 

imagem subjetiva do mundo objetivo. Ela atua principalmente no momento em que os 

reflexos incondicionados vão dando lugar aos condicionados, iniciando assim a 
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aprendizagem por meio das experiências sociais.  

No ensino de arte, no que tange ao desenvolvimento desta função, é importante o 

destaque das ações que se utilizem de formas geométricas abstratas diversas, tendo em 

vista estas serem a base genérica dos objetos da realidade. Ao ensinar sobre as figuras 

geométricas às crianças, suas diferenças, seus ângulos e dimensões diferenciadas, se 

fornece a oportunidade de identificar estas formas em todos os objetos da realidade, 

mesmo que este objeto não seja conhecido em sua função social pela criança. Estas 

atividades colaboram diretamente com o desenvolvimento da simbolização no pré-

escolar quando pensamos no desenvolvimento da coordenação motora, bem como no 

desenvolvimento da abstração, possível quando ligamos as formas às situações e 

objetivações presentes em nosso cotidiano. 

Pensando no desenvolvimento da simbolização no pré-escolar, relacioná-lo diretamente 

com o aprendizado sobre a linguagem escrita se faz necessário e nos conduz diretamente 

ao próximo campo de experiências, anteriormente (na segunda versão) chamado de 

“Escuta, fala, pensamento e imaginação”, agora sendo denominado de “Fala, 

pensamento e imaginação”.  Segundo o documento, este campo indica que as crianças 

possam falar e serem ouvidas, bem como ouvir o que os outros tem a dizer. Busca, de 

acordo com o documento, potencializar a participação da criança na cultura oral por meio 

de interações com histórias e conversas. Indica, o documento, a necessidade de 

conhecimento por parte da criança das múltiplas linguagens, como é possível ver no 

quadro abaixo: 

QUADRO 5 - Campo de experiência “Fala, pensamento e imaginação” 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

“FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 

Inventar brincadeiras cantadas, 
poemas e canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por 
temas e ilustrações e 
tentando identificar 
palavras conhecidas. 
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Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente roteiros de 
vídeos e de encenações, definindo 
os contextos, os personagens, a 
estrutura da história. 

Recontar histórias ouvidas para 
produção de reconto escrito, tendo 
o professor como escriba.  

Produzir suas próprias 
histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em 
situações com função 
social significativa. 

Levantar hipóteses sobre gêneros 
textuais veiculados em portadores 
conhecidos, recorrendo a 
estratégias de observação gráfica e 
de leitura. 

Selecionar livros e textos de 
gêneros conhecidos para a leitura 
de um adulto e/ou para sua própria 
leitura (partindo de seu repertório 
sobre esses textos, como a 
recuperação pela memória, pela 
leitura das ilustrações etc.). 

Levantar hipóteses em 
relação à linguagem 
escrita, realizando 
registros de palavras e 
textos, por meio de escrita 
espontânea. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

Considerando os princípios histórico-dialéticos que conduzem nossa investigação, 

pensar na oralidade e na escrita como determinações individuais, onde cada indivíduo 

levanta suas próprias hipóteses, inventa suas próprias palavras e não compreende que 

a linguagem faz parte de um conjunto de objetivações historicamente produzidas pelos 

homens no decorrer dos milênios, reduz o significado da importância do desenvolvimento 

da linguagem na história humana. Segundo Marsiglia (2011), 

a transformação da leitura e da escrita como algo individual impede o 
sujeito de ascender às formas mais desenvolvidas da cultura, neste caso, 
as formas mais elaboradas da linguagem, e com isso, inviabiliza o 
processo de humanização plena dos indivíduos. (MARSIGLIA, 2011, p. 
56). 

O simples convívio das crianças com os textos escritos, conforme defende o documento, 

não as conduz à construção de aprendizagens sobre a escrita, como se pretende neste 

campo de experiência. Para que isto ocorra, são precisas ações que levem às crianças 

a pensar sobre a escrita, ações que promovam a participação ativa das crianças nas 

práticas que a conduzam ao entendimento de que estamos inseridos em uma cultura 

letrada. Para que isto aconteça, é indispensável que haja mediação apropriada para sua 

faixa etária e seu momento de desenvolvimento. 

A criança, segundo Luria (2012), antes mesmo de seu ingresso na educação escolar, já 

dispõe de conhecimentos acerca de uma forma de escrita primitiva que, juntamente com 

a mediação do conhecimento científico presente na escola, será parte estrutural para o 

desenvolvimento das bases necessárias para a aprendizagem da linguagem, para o 

processo de alfabetização. 
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De acordo com Cagliari (1999), são necessários vinte e nove saberes específicos a 

serem aprendidos antes do início do processo de apropriação da leitura e da escrita. 

Destes saberes, destacamos os cinco22 primeiros para uma breve análise, entendendo 

serem estes os que que se relacionam diretamente com nossas intenções de 

investigação. 

Inicialmente, o autor nos alerta que para se ensinar a ler e escrever em nosso país, é 

necessário o aluno ser falante da língua portuguesa. Isto pode soar um tanto óbvio, mas 

nos ajuda a compreender a importância do contexto social no processo de apropriação 

da língua materna. Para ele, [...] “todo falante tem um conjunto de regras que forma a 

gramática da língua e esses conhecimentos são muito importantes para que suas 

interpretações a respeito do que está escrito sejam corretas” (CAGLIARI, 1999, p. 135). 

Adiante, o autor nos diz ser necessário que o sujeito venha a saber a diferença entre 

desenho e escrita, entendendo que, apesar de os dois serem representações gráficas, 

não são a mesma coisa pelo fato de “[...] o desenho referir-se a objetos do mundo e a 

escrita referir-se a linguagem oral” (CAGLIARI, 1999, p. 136). A palavra se refere, 

portanto, ao nome do objeto e não à figura do mesmo, sendo ela uma abstração 

necessária para que os homens apreendam a realidade objetiva em sua subjetividade. 

Portanto, ensinar às crianças pequenas que o desenho por si só não basta para que 

uma história seja escrita, por exemplo, se faz necessário, tendo em vista fomentar nas 

mesmas a necessidade da apropriação simbólica, neste caso, das letras do alfabeto, para 

que, futuramente possam representar os desenhos com palavras. 

Como terceiro ponto, destacamos a defesa de que é necessário ensinar às crianças que 

não se escreve com rabiscos, bolinhas, etc. Após a distinção entre desenho e escrita, 

“[...] uma ideia importante é fazer ver às crianças que usamos um inventário pequeno 

de sinais para escrever e que podemos usar somente símbolos desse conjunto” 

(CAGLIARI, 1999, p. 137). Este ponto nos encaminha diretamente ao próximo, onde o 

                                            
22 Para uma leitura completa dos vinte e nove pontos levantados pelo autor, ler: CAGLIARI, L.C. O que é 
preciso saber para ler. CAGLIARI, L.C. Diante das letras: a escrita na alfabetização. Mercado das Letras, 
Campinas, São Paulo, 1999. p. 131-159. 
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autor nos diz que devemos ensinar às crianças que em nossa sociedade, escreve-se 

com letras. 

Apresentar às crianças o alfabeto se torna umas das principais funções da educação 

pré-escolar, mais especificamente à educação de crianças no último ano da Educação 

Infantil, pois, “[...] se escrevemos usando elementos de um conjunto restrito de sinais 

chamados letras, é preciso que os alunos conheçam este conjunto e saibam quais os 

elementos o constituem” (idem, p. 140, grifos do autor). Deste modo, ensinar às crianças 

que escrevemos com letras pressupõe ser necessário que estas aprendam, em seguida, 

o nome das letras. Aqui é possível trabalhar, por exemplo, com a história da escrita, 

demonstrando os diferentes períodos desta construção humana em seus mais 

diferentes tempos históricos e peculiaridades. 

Cagliari (1999) nos diz que, na escola, é importante que os professores ensinem às 

crianças o nome real das letras o mais cedo possível. Segundo o autor, conhecer o 

nome destes símbolos é uma das chaves para a aprendizagem da escrita, ou seja, saber 

que cada letra do alfabeto tem seu nome, auxiliará à criança perceber, futuramente, que 

estes nomes remetem aos sons exercidos por esta letra, o que, em conjunto com as 

demais letras compõem uma palavra. 

Diante disto, não defendemos que a pré-escola seja um local que antecipe a 

alfabetização das crianças, mas sim que, ao sair dela, estes sujeitos possam ser 

capazes de se compreenderem enquanto pertencentes e produtos de uma cultura 

letrada e tenham bases, mesmo que rudimentares, para um pleno desenvolvimento das 

capacidades necessárias à alfabetização. O processo de simbolização, portanto, deve 

estar presente na educação de crianças e a arte, enquanto área de conhecimento, pode 

colaborar para este processo, tendo em vista que antes de se expressar com letras e 

números, a criança se expressa por meio dos desenhos, narrativas orais, expressões 

corporais, etc.  

Compreendendo que as expressões numéricas também fazem parte das necessidades 

basilares para compreensão por parte da criança de sua participação em uma cultura 

letrada, a análise do campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e 
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transformações”, se apresenta. Nestas metas, apresentadas no quadro abaixo, 

podemos perceber a defesa por parte do documento de experiências onde as crianças 

possam realizar investigações, levantar hipóteses, manipular objetos a fim de que as 

mesmas ampliem seu repertório acerca do mundo e das relações sociais. 

QUADRO 6 - Campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações” 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES” 

Estabelecer relações de 
comparação entre objetos, 
observando suas propriedades. 

Observar e descrever 
mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos 
naturais e artificiais. 

Identificar e selecionar fontes de 
informações, para responder a 
questões sobre a natureza, seus 
fenômenos, sua conservação. 

Registrar observações, 
manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes 
suportes. 

Classificar objetos e figuras, de 
acordo com suas semelhanças 
e diferenças. 

Relatar fatos importantes sobre 
seu nascimento e 
desenvolvimento, a história dos 
seus familiares e da sua 
comunidade. 

Relacionar números às suas 
respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

Expressar medidas (peso, 
altura etc.), construindo 
gráficos básicos. 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

Trazendo, como em toda sua proposta, uma concepção de criança que deve agir nos 

espaços de modo a levantar suas próprias hipóteses e responder às suas curiosidades a 

partir de suas próprias vontades, nos remetendo a uma concepção piagetiana de sujeito, 

este campo de experiência desconsidera, mais uma vez a atuação pedagógica no que 

diz respeito ao planejamento de ações intencionais que visam o aprendizado e 

desenvolvimento do pré-escolar. 

O desenvolvimento da criança se dá de forma intensa na idade pré-escolar, sendo este 

momento de aprendizagens importantes para a expansão e aperfeiçoamento de suas 

capacidades motoras, sensoriais e de organização no tempo e espaço, desenvolvidas 
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conforme sua experiência no mundo, pelas mediações ocorridas anteriormente à sua 

entrada na pré-escola onde esta se apropria dos modelos concretos: o sol amarelo, a 

bola redonda, as linhas retas do caderno. Segundo Mukhina (1995), 

na idade pré-escolar a criança passa desses modelos concretos, que foram o 
resultado da sintetização de sua própria experiência sensorial, para a utilização de 
padrões sensoriais comumente aceitos. Os padrões sensoriais são os pontos de 
referência estabelecidos pela humanidade para avaliar as diferenças nas 
propriedades dos objetos: cor, forma, tamanho, posição no espaço, altura dos 
sons, duração dos intervalos de tempo. Estes padrões de referência são produto 
do desenvolvimento histórico do homem, que os emprega como modelos ou 
amostras para estabelecer e indicar propriedades e relações (MUKHINA, 1995, p. 
224). 

Portanto, mediar o acesso da criança àquilo que foge de sua experiência cotidiana a partir 

de modelos concretos e lhe proporcionar aprendizado sobre as formas geométricas, as 

cores em suas variadas nuances, os diferentes espaços e objetos é o que mobiliza sua 

cognição afim de desenvolver as funções psicológicas a um patamar mais elevado do 

que o anterior, ou seja, aquele construído empiricamente em sua vida cotidiana. 

Diante disto, a arte aparece novamente como uma grande aliada no processo de 

apropriação destes padrões sensoriais, bem como auxilia no desenvolvimento do 

aprendizado acerca da linguagem, visto que para aprender as formas, cores sons e 

demais conceitos, é necessário a ampliação do seu repertório verbal da criança. 

Relacionar as formas geométricas, por exemplo, com objetos do cotidiano e a 

nomenclatura dos mesmos, dirige diretamente o desenvolvimento do simbolismo, quando 

a criança passa do desenho à letra, do desenho à palavra. 

Neste momento, se tornam imprescindíveis as atividades produtivas (Mukhina, 1995), ou 

seja, aquelas que geram algum produto socialmente útil, sendo estes produtos objetos, 

valores materiais e morais. Atividades que envolvam modelagem, desenho, pintura, 

montagem de blocos, produção de histórias, são atividades que podem contribuir 

largamente no desenvolvimento do pré-escolar. 

O professor, de posse dos conhecimentos acerca da atividade dominante que move o 

desenvolvimento das crianças da pré-escola é capaz de promover situações onde 

conduz, por meio da ludicidade, ações que visem o desenvolvimento deste trabalho 

produtivo. Por exemplo, em lugar de indicar as crianças que em conjunto arrumem os 
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blocos depois de brincar, pode sugerir que estes são feirantes que precisam organizar as 

fruitas caídas do caminhão de entrega. Nesta brincadeira planejada e intencional, podem 

ser desenvolvidos valores morais, despertar a necessidade de cooperação entre as 

crianças, bem como estimular a imaginação das mesmas. A imaginação, portanto, é uma 

função que precisa ser estimulada e desenvolvida na idade pré-escolar (e não só nela), 

tendo em vista o alto grau de desenvolvimento possível quando se tem esta função como 

guia no planejamento educativo. 

Nas artes e no ensino da criança pré-escolar, o desenvolvimento da imaginação se 

destaca como fundamental, assim como compreender que o desenvolvimento desta 

função não é, assim como nenhum outro, natural. O desenvolvimento da imaginação é 

pautado na realidade e nas relações que se estabelecem. 

Sendo arte uma manifestação humana que reflete a realidade em diferentes formas (artes 

gráficas, literatura, música), é preciso dar às crianças condições materiais, dentro das 

possibilidades objetivas, de objetivar aquilo que projetam mentalmente. Atividades de 

desenho, modelagem, construções, se aplicadas com esta intencionalidade e objetivos, 

são de grande auxílio para a criança pré-escolar, podendo a mediação do professor se 

utilizar de imagens para que sejam desvendadas suas histórias, para a criação de 

histórias coletivas, dentre outras atividades que levam à criança a imaginar o resultado 

final.  

Por meio da apreciação e conhecimento de obras artísticas, como pinturas, textos 

literários, esculturas, músicas, dentre outros, é possível às crianças a apropriação, 

mesmo que inicial, da produção humana, das manifestações artísticas e culturais, a fim 

de enriquecer o desenvolvimento das funções psíquicas e das bases necessárias para o 

processo de alfabetização, tendo em vista a colaboração da arte para o desenvolvimento 

da simbolização. 

No geral, o texto final da BNCC demonstra problemas em sua estrutura e pretensões, 

além de que “[...] representa um retrocesso à educação brasileira, o que nos motiva a 

pensar a necessidade de resistência e de enfrentamento no âmbito político dos cotidianos 

de nossas práticas escolares. ” (ANPED, 2015, p. 18).   
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Encerrados os campos de experiência determinados pela Base Nacional Comum 

Curricular, pensar na síntese possível desta gama de informações é mister para que se 

compreenda o que se espera da criança na sua transição da pré-escola para o ensino 

fundamental.  Como esta síntese, a Base traz 22 pontos que compreende ser o 

necessário para que a criança avance ao primeiro ano do ensino fundamental, como 

podemos ver no quadro abaixo. 

QUADRO 7 – Síntese das aprendizagens 

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Campo de 
experiência 

Metas 

O eu, o outro 
e o nós 

- Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia 
emocional. 

- Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a 
diversidade e solidarizando-se com os outros. 

- Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando respeito pelo 
outro ao lidar com conflitos. 

Corpo, 
gestos e 

movimentos 

- Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o 
cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. 

- Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado 
com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

- Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como 
instrumento de interação com o outro e com o meio. 

- Coordenar suas habilidades manuais. 

Traços, 
sons, cores e 

formas 

- Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, 
percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

- Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 

- Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, 
imitações, observações e expressão corporal. 

Fala, 
pensamento 
e imaginação 

 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por 
diferentes meios. 

- Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando 
e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. 

- Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

- Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da 
função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. 
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Espaços, 
tempos, 

quantidades, 
relações e 

transformaçõ
es 

- Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, 
estabelecendo relações entre eles.  

- Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 

- Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço 
(dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação 
de suas experiências. 

- Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de 
tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a 
necessidades e questões do cotidiano. 

- Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação 
(contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos 
etc.). 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2018) 

Retomando o conceito de criança presente na Base Nacional Comum Curricular, que se 

baseia nas concepções das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

temos: 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como “sujeito histórico 
e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura” (BRASIL, 2009): seres que, em suas ações e interações com 
os outros e com o mundo físico, constroem e se apropriam de conhecimentos 
(BRASIL, 2017, p.32-33). 

A partir disto, questionamos: é possível que esta criança autônoma que se pressupõe no 

texto da Base – bem como nos documentos oficiais que a precederam – desenvolva no 

ano letivo, a partir de seu cotidiano e de suas experiências decorrentes do mesmo, as 22 

metas esperadas como síntese dos conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo?  

Acreditamos que não, pois as interações entre as crianças, entre crianças e os adultos e 

com o contexto social no qual estão inseridas proporcionam ricas trocas de experiências 

é que resultam na apreensão de formas diversificadas de representações sociais e de 

comportamento que são internalizadas pelas crianças e expressas nas brincadeiras entre 

elas, tendo em vista a atividade dominante desta etapa (pré-escola) ser a do jogo 

protagonizado.  Por isto a importância de haver uma intervenção intencional por parte 

dos professores nas brincadeiras das crianças.  “Portanto, a ‘cultura infantil’ descansa 

sobre os pilares da imitação, constituindo-se em um dos elementos do seu caráter de 
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conservação do existente e de sua perpetuação” (ARCE; BALDAN, 2012, p. 194,). 

Segundo as autoras, para que esse caráter de conservação e perpetuação do existente 

seja rompido, até por poder ser revelado deste processo uma relação de alienação da 

constituição cultural da criança pautada na sua realidade, é necessária a intervenção 

intencional do professor, pois, do contrário, não haverá renovação, apenas a manutenção 

de valores tradicionais adaptados ao tempo presente.  

Diante disto, faz-se necessário que a cultura seja apresentada à criança, pois devido ao 

movimento de conservação a mesma não possui condições de desvelar os preconceitos 

e práticas alienantes presentes na produção cultural humana, contribuindo para a sua 

permanência devido à falta de intervenção, isto é, de ensino. Podemos afirmar, portanto 

que a produção de cultura não consiste em um ato criativo e espontâneo, como 

pressupõe a BNCC ao dizer que as crianças, “[...] com base nessas experiências, se 

expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais 

(BRASIL, 2017, p. 41), pois o aparato biológico da criança por si só não garante a 

humanização da espécie humana, sendo a apropriação da cultura transmitida pelo 

processo de educação, o meio para que ela aconteça. Segundo Arce e Baldan (2012), 

a criança, por meio da apropriação da cultura realizada de diversas formas (seja 
pelos objetos produzidos pela humanidade, seja pela transmissão assistemática 
do folclore, pelas brincadeiras, ou pelo aprendizado sistemático das artes e das 
ciências), a conserva e a modifica ao mesmo tempo sem, entretanto, criar o novo, 
esse ato é um ato de reprodução ativo, embora não criativo (ARCE; BALDAN, 
2012, p. 196). 

Destarte, chamamos atenção que ao afirmarmos que a criança não produz cultura, não 

estamos dizendo que ela não possui capacidade criativa, ou que é um ser desprovido de 

alguma bagagem cultural, absolutamente! Entendemos que a criança chega à pré-escola 

trazendo consigo conhecimentos culturais oriundos de seu convívio familiar transmitidos 

a ela de forma assistemática. Esses conhecimentos devem ser considerados pelo 

professor como ponto de partida, pois, o ato educativo não deve pautar-se apenas no 

cotidiano de aluno, mas, ir além dele.  

Portanto a capacidade criativa da criança está atrelada ao acesso que ela tem com a 

cultura humana, que “[...] para nós, significa a síntese da produção humana traduzida nos 

fenômenos do mundo objetivo por meio da cultura material (instrumentos do trabalho) e 
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da cultura intelectual (a linguagem, as ciências e as artes) ” (ARCE; BALDAN, 2012, 

p.189). 

Quando os documentos legais estruturados com foco na Educação Infantil consideram, 

portanto, que a criança produz cultura, estão indo de encontro à sua própria definição de 

cultura. Nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, por exemplo, 

a definição de cultura se expõe da seguinte forma: 

A cultura é aqui entendida de uma forma ampla e plural, como o conjunto de 
códigos e produções simbólicas, científicas e sociais da humanidade construído 
ao longo das histórias dos diversos grupos, englobando múltiplos aspectos e em 
constante processo de reelaboração e ressignificação (BRASIL, 1998, p.46). 

Isto demonstra que, na tentativa de enaltecer a infância e a capacidade criativa da 

criança, os documentos acabam por serem contraditórios entre si, além de defenderem 

a ideia de que não há necessidade de transmissão, contribuindo para reforçar o aspecto 

não-escolar das instituições de Educação Infantil de todo país.  

Partindo, portanto, das definições presentes na BNCC sobre o ensino na Educação 

Infantil, entendemos que, se não há transmissão do conjunto de conhecimentos 

elaborados ao longo da evolução da espécie humana, não basta deixar a criança em 

relação com o mundo que o cerca e “esperar” que ela produza cultura pela interação 

entre os seus pares. A criança marca o meio social em que está inserida assim como é 

marcada por ele. Ela possui um jeito singular de sentir e pensar o mundo; ela constrói o 

conhecimento por meio das interações que estabelece tanto com o outro quanto com o 

meio em que vive. 

Analisando os itens demonstrados na síntese das aprendizagens necessárias ao pré-

escolar na sua transição para o ensino fundamental, e com o foco especificamente 

direcionado ao ensino da arte e da linguagem escrita, podemos perceber que há a 

presença de conteúdos que visam o desenvolvimento artístico na criança, sendo a arte 

trabalhada de diversas formas e diferentes abordagens, bem como existem conteúdos 

que pressupõe o desenvolvimento da oralidade, da escrita e da leitura. Apesar de 

estarem presentes de alguma forma, não abordam a arte em sua integralidade, levando 

em conta sua origem na realidade social, se reduzindo a mesma como apenas um 

conjunto de técnicas manuais, bem como descolam a oralidade, a escrita e a leitura de 
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sua raiz totalmente pautada nas relações sociais. Por muitas vezes, não é possível 

perceber a arte enquanto conteúdo dotado de suas especificidades ou como 

colaboradora importante para as aprendizagens propostas. 

Por meio destas aproximações com a Base Nacional Comum Curricular, propomos 

possibilidades de ensino que envolvam a arte e o processo de simbolização no pré-

escolar, tomando a realidade objetiva como ponto de partida e ponto de chegada, capaz 

de proporcionar à criança a compreensão as objetivações humanas ao longo da história, 

sendo assim possível sua humanização. Ressaltamos também a intenção de propor 

meios para que a arte venha a potencializar este processo de apropriação simbólica. 

Dante do exposto, entendemos ser “[...] pertinente questionar se a apresentação da 

BNCC - EI, nesta terceira versão, se constitui em instrumento para enfrentar as 

desigualdades educacionais do nosso país” (ANPED, 2015, p. 13). 

5.3 PARA ALÉM DA BNCC: PROPOSIÇÕES 

Diante de nossa constatação acerca da deficiência de conteúdos artísticos e conteúdos 

que abordem o desenvolvimento da simbolização na educação pré-escolar na BNCC, 

partimos do exposto nas sínteses das aprendizagens contidas na Base Nacional Comum 

Curricular, na intenção de propor conteúdos e Ações educativas que possam 

complementar o ensino para esta etapa da educação básica, tendo em vista o máximo 

desenvolvimento das crianças que se compreendem neste momento da educação.  

Inspiradas pelas Proposta pedagógica para a Educação Infantil do Sistema Municipal de 

Ensino de Bauru/SP23 e pelas proposições realizadas por Carvalho e Marsiglia (2018), 

ambas publicações escolhidas por serem fundamentadas na pedagogia histórico-critica 

e psicologia histórico-cultural, organizamos nossas proposições de modo que estão 

organizadas de acordo com a divisão da própria Base nacional Comum Curricular, por 

campos de experiência, abordando conhecimentos que vão além do contido na Base, 

propondo exemplos de conteúdos, exemplos de procedimentos, notas sobre o trabalho 

pedagógico, além da proposição de uma ação pedagógica que visa potencializar o 

                                            
23 Disponível em: 
www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica_educacao_infantil.pdf 
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trabalho do professor da pré-escola. 

 A fim de contemplarmos os campos de experiência que se atenham ao nosso foco de 

pesquisa, nos concentraremos naqueles que relacionem diretamente com arte e 

simbolização, não explorando as questões acerca dos conhecimentos matemáticos, por 

entendermos que este campo em específico necessita de uma dedicação maior acerca 

de suas particularidades enquanto campo de experiência. Para tanto, analisaremos os 

campos: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e 

formas” e “Fala, pensamento e imaginação”, demonstradas nos quadros a seguir. 
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5.3.1 Campo de experiências “o eu, o outro e o nós” 

QUADRO 8 – Proposições para o campo de experiências “O eu, o outro e o nós” 

CAMPO DE EXPERIENCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

SÍNTESE DAS 
APRENDIZAGENS 

(BNCC) 

- Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia emocional. 
- Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os 
outros. 
- Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro ao lidar com conflitos. 

PARA ALÉM DA 
BNCC 

- Explorar a atividade-guia do jogo de papéis sociais com a intencionalidade de que a criança represente as relações humanas 
por meio da brincadeira, de modo que se apropriem daquilo que é preciso para a formação de conceitos como de empatia, 
solidariedade, respeito e autodomínio da conduta. 
- Possibilitar que por meio da brincadeira, simbolize um objeto em relação ao outro incluindo os mesmos em suas encenações. 
- Incluir nas atividades, ações que possuem finalidades (para que servem?) e motivo (por que fazer?). 

PROPOSIÇÕES 

CONTEÚDOS (EXEMPLOS) PROCEDIMENTOS (EXEMPLOS) TRABALHO PEDAGÓGICO 

- Diferenças individuais, étnicas e culturais. 
- Pertencimento a diferentes grupos sociais. 
- Relações sociais e de trabalho. 
- Profissões e atividades produtivas. 
- Finalidades, meios e objetos de trabalho. 
- Nome das coisas, objetos, etc. 
- Diferentes povos/culturas (regiões, países). 
- Manifestações culturais do mundo. 
- A linguagem como instrumento de comunicação 
(sentimentos, ideias e decisões). 
- Narração de fatos e histórias (atenção, 
expressividade, musicalidade). 

- Exercícios em grupo. 
- Situações nas quais é preciso a nomeação de 
profissões, objetos, animais e pessoas. 
- Brincadeiras que envolvam mímicas e gestos. 
- Encenação de histórias contadas, lidas e/ou 
canções. 
- Dramatização e/ou encenação. 
- Brincadeiras que envolvam representação de 
personagens. 
- Encenações a partir de objetos (fantoches, figuras, 
sucatas, objetos criados pelas crianças.) 
- Mediação imagética de obras de arte que tenham 
como tema o da diversidade social, profissões, 
brincadeiras, etc). 

- É importante que o professor 
intervenha nas brincadeiras no intuito 
de ampliar o repertório das crianças 
para que, ao brincar, não reproduzam 
apenas conteúdos de suas 
experiencias imediatas e cotidianas. É 
importante, também, disponibilizar uma 
variedade de objetos que estimulem as 
crianças a pensar em que outras 
funções eles podem ter. 

Fonte: elaborado pela autora (2019)
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A) SUGESTÃO DE AÇÃO PEDAGÓGICA: BRINCANDO DE PERSONAGENS E 

PROFISSÕES 

JUSTIFICATIVA:  

Sendo a atividade-guia da idade pré-escolar o jogo de papeis sociais, onde a criança 

ludicamente explora as relações humanas, compreender as atividades realizadas pelos 

adultos se torna importante, tendo em vista poder partir a ação da atividade concreta e 

retornar a ela com novas significações para a criança. Por meio da brincadeira de papéis 

sociais, se valendo de objetos que venham a incrementar sua “encenação”, a criança se 

apropria da realidade objetiva, além de se utilizar de brinquedos ou demais objetos que 

venham agir como importantes recursos em suas narrativas.  

Com a brincadeira com objetos e profissões, é possível que a criança expolore o mundo 

simbólico, ressignificando os objetos a partir de suas necessidades. O palito pode virar 

baqueta, o prato pode virar volante, a boneca pode virar paciente, o pente pode virar 

microfone. Dainte disto, nos afirma Vigotski:   

para elas, alguns objetos podem, de pronto, denotar outros, substituindo-os e 
tornando-se seus signos; não é importante o grau de similaridade entre a coisa 
com que se brinca e o objeto denotado. O mais importante é a utilização de alguns 
objetos como brinquedos e a possibilidade de executar, com eles, um gesto 
representativo. Essa é a chave para toda a função simbólica do brinquedo das 
crianças. Uma trouxa de roupas ou um pedaço de madeira torna-se, num jogo, um 
bebê, porque os mesmos gestos que representam o segurar uma criança ou o dar-
lhe de mamar podem ser aplicados a eles próprio movimento da criança, seus 
próprios gestos, é que atribuem a função de signo ao objeto e lhe dão significado. 
Toda atividade representativa simbólica é plena desses gestos indicativos: por 
exemplo, para a criança, um cabo de vassoura transforma-se num cavalo de pau 
porque ele pode ser colocado entre as pernas, podendo a criança empregar um 
gesto que comunica o fato de, neste exemplo, o cabo de vassoura designar um 
cavalo (VIGOTSKI, 1991, p.72). 

Portanto, ações que estimulem o jogo de papéis como conteúdo das brincadeiras das 

crianças, são fundamentais, sendo necessário que o professor [...] “articule as atividades 

de ampliação de conhecimento de mundo referentes especificamente ao mundo do 

trabalho [...], com momentos dedicados ao desenvolvimento de jogos de papéis (BAURU, 

2016, p. 377). 
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OBJETIVOS: 

 Oportunizar a brincadeira de faz-de-conta, desenvolvendo a atenção, a 

memória, a autonomia, a capacidade de resolver problemas, de socializar-se, 

de despertar a curiosidade e a imaginação; 

 Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões sanando qualquer tipo de 

dúvida ou pré-conceito; 

 Perceber a importância para a sociedade que as profissões simbolizam; 

 Desenvolver o processo de simbolização; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e 

possibilidades de manuseio e conhecendo formas diversas de expressão 

artística;  

 Aprender a respeitar a si e ao outro. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Apresentar aos alunos o que são profissões e sondar quais profissões eles 

conhecem, se interessam, querem ser e o que sabem sobre elas. Realizar 

perguntas do tipo: O que você gostaria de ser quando crescer e por quê? Qual 

a profissão das pessoas que moram na sua casa? Qual a função de cada uma? 

 Apresentar às crianças obras artísticas relacionadas à temática, buscando 

conduzi-las a observar os instrumentos de trabalho que aparecem nas obras. 

 Conduzir as crianças a escolherem uma profissão a qual querem representar. 

 Disponibilizar materiais diversos (sucatas), para que as crianças possam 

confeccionar instrumentos relacionados à profissão escolhida. 

 Pedir que as crianças façam uma breve apresentação de suas produções e 

como aquele instrumento pode ser usado na profissão escolhida.  
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RECURSOS: 

Obras de arte impressas ou em projeção digital, sucata, cola, tesoura, papeis diversos, 

fitas, linhas, fita adesiva, tecidos tintas, lápis de cor, giz de cera, etc. Obras de arte 

sugeridas: 

FIGURA 3 – PORTINARI, Cândido. Chorinho. 1942. Painel a têmpera. 225 cm x 300 cm 

 

Fonte: Projeto Portinari (2019) 

FIGURA 4 – PORTINARI, Cândido. Lavrador de café. 1934. Óleo sobre tela. 100 cm x 81 
cm 

 

Fonte: Projeto Portinari (2019) 
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FIGURA 5 – ROCKWELL, Norman. Doctor and doll. 1929. Óleo sobre tela. 81 cm x 66.5 

cm 

 

Fonte: Museu Norman Rockwell (2019) 

FIGURA 6 – ANCHER, Anna. Syende fiskerpige. 1890. Tinta a óleo. 59 cm × 48 cm 

  

Fonte: Museu Randers Kunst (2019) 
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FIGURA 7 – MATSYS, Quentin. The Moneylender and his Wife. 1514. Tinta a óleo. 70.5 

cm x 67 cm 

 

Fonte: Museu do Louvre (2019) 

FIGURA 8 – JACOBY, Jean. Foussball. 1932. Tinta a óleo. 60 cm x 50 cm 

 

Fonte: Galeria Ganesha (2019) 
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As obras de arte sugeridas para esta ação pedagógica demonstram atividades 

profissionais e seus objetos característicos. Por meio destes objetos, é possível mediar 

a realidade para as crianças, incluindo suas próprias realidades na ação, ao sugerir que 

apresentem profissões que são de seus conhecimentos. Quando se sugere a construção 

de objetos por meio de sucatas, a abstração necessária para transformar um objeto em 

outro se destaca por se aproximar da abstração necessária para que a criança 

compreenda o uso de palavras em lugar do desenho, por exemplo. 

Com esta ação, é possível resignificar a brincadeira das crianças, fazendo com que, por 

meio da exploração de sua atividade guia característica, estas compreendam a 

simbolização, bem como se familiarizem com as obras de arte apresentadas e o fazer 

artístico. 
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5.3.2 Campo de experiências “corpo, gestos e movimentos” 

QUADRO 9 – Proposições para o campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos” 

CAMPO DE EXPERIENCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

SÍNTESE DAS 
APRENDIZAGENS 

(BNCC) 

- Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção 
de ambientes saudáveis. 
- Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio 
corpo. 
- Utilizar o corpo intencionalmente como instrumento de interação com o outro e com o meio. 
- Coordenar suas habilidades manuais. 

PARA ALÉM DA 
BNCC 

- Pensar a criança como parte de uma comunidade e uma cultura familiar específica. 
- Partir do princípio de que o controle da conduta se dá por meio da internalização de signos, que são os aparatos artificias 
criados pelo homem de modo a internalizar a realidade concreta. 
- Apresentar práticas que reiterem conceitos como higiene e bem-estar de modo a contemplar as crianças que conhecem o 
mesmo e as que ainda não. 
- Proporcionar às crianças situações em que percebam os limites que balizam seus próprios corpos, bem como ensinar às 
mesmas os limites da interferência de outras pessoas (adultos e crianças) nos mesmos. 
- Agregar noções de espacialidade (direita, esquerda, em cima, em baixo, entre, etc.). 

PROPOSIÇÕES 

CONTEÚDOS (EXEMPLOS) PROCEDIMENTOS (EXEMPLOS) TRABALHO PEDAGÓGICO 

- Corpo humano (órgãos externos e internos). 
- Os cinco sentidos.  
- Saúde: higiene corporal e do ambiente, prevenção de 
doenças e de acidentes, etc.); descanso, diversão, 
convívio social. 
- Alimentação: cultivo de bons hábitos alimentares; 
impacto dos alimentos em nosso corpo. 
- Desafios corporais: posicionamento no ambiente, 
limites do próprio corpo. 
- Valorização corporal: estética, características 
comuns e incomuns. 
- Movimentos e expressões corporais e faciais. 
- Localização espacial. 

- Ações que estimulem a manipulação de materiais, 
objetos e brinquedos diversos visando 
aperfeiçoamento de suas habilidades manuais. 
- Proporcionar brincadeiras e jogos que envolvam 
correr, subir, descer, escorregar, pendurar-se, 
movimentar-se, dançar. 
- Utilizar músicas que permitam livre expressão 
corporal, bem como músicas que conduzam a 
mesma. 
- Brincadeiras como “siga o mestre” onde sejam 
ensinadas as partes do corpo. 
- Ações que explorem a localização espacial da 
criança. 

- Além de trabalhar com as crianças as 
questões do corpo, higiene, 
lateralidade e afins, é necessário que o 
professor conduza as atividades com a 
intencionalidade de fazer as crianças 
criarem hábitos, e não apenas 
conheçam a temática. É preciso uma 
sequência de atividades com estes 
fins, de modo que o aprendizado sobre 
o tema seja contínuo ao longo de todo 
o ano. 

Fonte: elaborado pela autora (2019)
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A)  SUGESTÃO DE AÇÃO PEDAGÓGICA: TRABALHANDO LATERALIDADE E 

PARTES DO CORPO 

JUSTIFICATIVA:  

As crianças em idade pré-escolar tem no movimento e brincadeiras as principais 

caracteristicas de suas atuações na realidade, onde, por meio de suas expressões 

corporais, demonstram seus sentimentos, atuando na realidade objetiva. As experiências 

que envolvem o desenvolvimento da psicomotricidade bem como da apropriação das 

questões de cuidados corporais desenvolvidas ao longo da historia da humanidade  

permitem que a criança não só conheça seu próprio corpo, mas também a formação geral 

como ser humano. Martins (2012), sobre os conteúdos operacionais, nos diz que estes 

ao serem disponibilizados, incidem na propulsão do desenvolvimento de 
novos domínios psicofísicos e sociais expressos em habilidades 
específicas constitutivas da criança como ser histórico-social, a exemplo 
de: autocuidados, hábitos alimentares saudáveis, destreza psicomotora, 
acuidade perceptiva e sensorial, habilidades de comunicação significada, 
identificação de emoções e sentimentos, vivência grupal, dentre outras 
(MARTINS, 2012, p. 95). 

Portanto, oportunizar ações educativas que venham a promover um aprendizado da 

criança acerca de seu corpo, os cuidados necessários para que tenha saúde, sua atuação 

no mundo e das possibilidades de expressões na realidade, se mostra importante desde 

que se promovam, por parte do professor, situações de apropriação de conhecimentos 

que busquem a emancipação da criança, ou seja, de modo que a criança vá alem da sua 

experiencia cotidiana e compreenda a importancia de sua atuação no ambiente por meio 

dos cuidados e ações provenientes de seu corpo. 

OBJETIVOS: 

 Oportunizar a expressão corporal; 

 Exploração do conceito de lateralidade; 

 Proporcionar momento de conhecimento acerca do próprio corpo em suas 

expressões corporais e faciais; 

 Apreensão musical bem como desenvolvimento da atenção voluntária; 
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 Utilizar a brincadeira de brincadeira de faz-de-conta, de modo a despertar a 

curiosidade e a imaginação; 

 Desenvolver processo de simbolização; 

 Desenvolver a linguagem corporal e oral; 

 Aprender a respeitar a si e ao outro. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Iniciar a ação conversando com as crianças sobre o corpo, suas partes 

(cabeça tronco e membros, olhos, ouvidos boca, nariz), sobre as funções 

dessas partes em nossa vida social e as diferenças na comparação entre os 

corpos. Realizar perguntas do tipo: Qual parte do corpo usamos para comer? 

O cabelo do colega é igual ao seu? Qual movimento mais legal você consegue 

fazer com seus braços? 

 Em seguida, apresentar para as crianças a atividade onde será usada uma 

música para que eles prestem atenção e sigam as regras que a música dá. 

 Terminada a música, conversar com as crianças sobre cuidados de higiene 

corporal e do ambiente, realizando reflexões que tratem da frequência de 

banhos, escovação dentária, cortar as unhas, etc. 

 Após a conversa entregar um pedaço de papel, que será o “papel mágico” que 

se transforma em qualquer objeto possível. Ele pode ser, por exemplo, uma 

esponja de banho, lavando todo o corpo, que em seguida se transforma em 

toalha para secar o corpo limpo. Na medida que se vai direcionando a 

brincadeira, vão sendo nomeadas as partes do corpo e se tratando acerca da 

higiene pessoal e do ambiente, levando as crianças a construírem esses 

conceitos. 

 Para finalizar, disponibilizar lápis de cor e giz de cera para que as crianças 

desenhem livremente acerca das partes do corpo que aprenderam, os 

conceitos de lateralidade, bem como sobre os cuidados pessoais e do 

ambiente. 
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RECURSOS: 

Aparelho de som, música escolhida, folhas de papel, lápis de cor, giz de cera.  

Sugestão de música para a atividade:  

DESENGONÇADA – BIA BEDRAN 
Disponível em: www.youtube.com/watch?v=qZt7-Yl5rM 

 
Vem dançar, vem requebrar 

Vem fazer o corpo se mexer, acordar 
É a mão direita, mão direita, 

Mão direita agora 
A mão direita, que eu vou acordar 

É a mão esquerda, a mão esquerda 
A mão esquerda agora 

As duas juntas que eu vou acordar 
É o ombro direito, é o ombro direito 

É o ombro que eu vou acordar 
É o ombro esquerdo, é o ombro esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 
É o cotovelo direito, é o cotovelo direito 

É o cotovelo que eu vou acordar 
É o cotovelo esquerdo, é o cotovelo esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 
É o braço direito, é o braço direito 

É o braço direito que eu vou acordar 
É o braço esquerdo, é o braço esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 
É o joelho direito, é o joelho direito 

É o joelho que eu vou acordar 
É o joelho esquerdo, é o joelho esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 
É o pé direito, é o pé direito, é o 

Pé direito agora 
É o pé direito, que eu vou acordar 
É o pé esquerdo, é o pé esquerdo 

É o pé esquerdo agora 
Os dois juntos que eu vou acordar 
É a cabeça, os ombros, as mãos 

Cotovelos e braços que eu vou acordar 
A cintura, a barriga, o bumbum, os joelhos, 

Tudo junto que eu vou acordar 
 

Com esta ação é possível mediar a manifestação artística “música”, a fim de desenvolver 

http://www.youtube.com/watch?v=qZt7-Yl5rM
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conhecimento de conceitos clássicos sobre higiene e autocuidado. Através da letra da 

música, os conceitos de lateralidade são abordados de modo que se substitua ideia de 

“mão que se usa para escrever”, por exemplo, por palavras que determinam estas 

direções, como “mão direita”, “mão esquerda”. Isto soa importante devido ao momento 

em que a criança começará a utilizar o papel como suporte para aprendizado da escrita, 

onde é necessário se escrever da esquerda para a direita e de cima para baixo.  

Além disto, ao propor que usem suas imaginações para utilizar o “papel mágico”, é 

possível explorar a simbolização, tendo em vista a substituição da função do pedaço de 

papel de modo a adaptar à necessidade momentânea da atividade.
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5.3.3 Campo de experiências “traços, sons, cores e formas” 

QUADRO 10 – Proposições para o campo de experiências “Traços, sons, cores e formas” 

CAMPO DE EXPERIENCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SÍNTESE DAS 
APRENDIZAGENS 

(BNCC) 

- Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão 
individual e coletiva. 
- Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. 
- Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão 
corporal. 

PARA ALÉM DA 
BNCC 

- Contribuir para a para a construção estética da criança, de nodo a ampliar sua visão e leitura de mundo. 
- Proporcionar as crianças oportunidades de apropriação da arte enquanto manifestação humana, levando em consideração 
seu contexto histórico, não sendo possível o descolamento da realidade. 
- Apresentar diferentes formas de manifestações artísticas (literatura, fotografia, grafitti, performance, etc), tendo em vista 
ampliar o conhecimento das crianças a respeitos das formas de expressão. 
- Trabalhar a história da arte brasileira, seus principais movimentos e artistas. 
- Proporcionar a participação em atividades que venham a desenvolver nas mesmas a sensibilidade para as artes de modo 
que que possam, constantemente, ampliar seus repertórios e experiências artísticas. 

PROPOSIÇÕES 

CONTEÚDOS (EXEMPLOS) PROCEDIMENTOS (EXEMPLOS) TRABALHO PEDAGÓGICO 

- Elementos constituintes da criação imagética: linha, 
ponto, cor, composição, simetria, forma, etc.) 
- Arte e manifestações culturais brasileiras (carnaval, 
bumba meu boi, Parintins, congo, etc.) 
- História da arte e movimentos artísticos (arte 
egípcia, arte grega, iluminismo, renascimento, 
expressionismo, cubismo, etc.). 
- Música e ritmos. 
- Dança e suas diferentes expressões. 
- Literatura como manifestação artística. 

- Ações que estimulem a manipulação de 
materiais e objetos diversos visando 
aperfeiçoamento de suas habilidades manuais. 
- Ações que envolvam pintar, colar, cortar, 
desenhar, escrever, cantar, dançar, modelar, 
etc. 
- Ações que envolvam suportes variados como 
papel, tecido, lixas, telas, lousas, plásticos, etc. 
- Ações de criação livre e atividades de criação 
conduzida. 
- Ações que utilizem elementos naturais (argila, 
areia, terra, sementes, cereais, pedrinhas). 

- É importante que o professor, quando 
determinado a explorar o emprego do 
ensino da arte para a criança pré-escolar, 
tenha a intenção de proporcionar  
às crianças expressões de arte além de 
suas realidades, mas não isolando as 
aproximações mais comuns, como 
desenho e música. Mas sim, expandir o 
conhecimento das crianças do quão 
variado é o campo da arte, a diversidade 
de suportes, instrumentos e contextos de 
produção artística. 

Fonte: elaborado pela autora (2019)
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A)  SUGESTÃO DE AÇÃO PEDAGÓGICA: POESIA VISUAL E A ARTE COM 

PALAVRAS 

JUSTIFICATIVA: 

Visando uma ampliação na experiência estética da criança, agregar à ludicidade das 

atividades os conceitos científicos que potencializam o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, configura importante e a arte em suas diversas manifestações 

são um frutífero meio para que isto aconteça. Segundo Vigotski, 

uma obra de arte vivenciada pode efetivamente ampliar nossa concepção 
de algum campo de fenômenos, levar-nos a ver esse campo com novos 
olhos, a generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente dispersos. É que, 
como qualquer vivência intensa, a vivência estética cria uma atitude muito 
sensível para atos posteriores e, evidentemente, nunca passa sem deixar 
vestígios para nosso comportamento (VIGOTSKI, 2010, p. 342). 

Diante disto, explorar com as crianças diferentes formas de manifestações artísticas se 

demonstra de suma importância quando se trata do desenvolvimento de diferentes 

conceitos, como a abstração, por exemplo. Ao trabalhar a poesia visual, é possível 

explorar diferentes componentes da arte, como composição, linha, ponto e forma, além 

da expressão de sentimentos e da visão de mundo.  

Além do desenvolvimento da capacidade de simbolização, primordial para a criança pré-

escolar, com a utilização da poesia visual, a arte da poesia visual proporciona o trabalho 

acerca do aproveitamento do espaço em branco da página e a disposição para disposição 

das palavras, a exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos, 

bem como a possibilidade de decomposição das palavras e suas múltiplas leituras. 

Utilizando a poesia visual, é possível proporcionar à criança o entendimento acerca de 

letra e símbolo, tendo em vista a composição dos poemas visuais ser de palavras e letras 

que compõem desenhos. 

OBJETIVOS: 

 Apresentar outras formas de manifestações artísticas às crianças; 

 Desenvolver a função percepção e a abstração;  
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 Apresentar a poesia de forma lúdica de modo a oportunizar o desenvolvimento 

da concepção estética e a imaginação; 

 Desenvolver processo de simbolização;  

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

DESENVOLVIMENTO 

 Iniciar conversando com as crianças para saber se as mesmas conhecem o 

gênero poesia e em seguida, apresentar o que é a mesma, recitando alguns 

poemas infantis. 

 Apresentar às crianças que, além da poesia escrita, é possível que a mesma 

se apresente de diferentes formas. A partir disto, apresentar a poesia visual, 

demonstrando que as palavras e os desenhos se inter-relacionam e que um 

pode expressar o outro, e vice-versa. 

 Apresentar às crianças imagens de poemas visuais, explorando brevemente 

sobre os autos e captando as impressões das crianças acerca dos mesmos e 

observando se elas conseguem reconhecer algumas das letras ou palavras 

expressas. 

 Feitas as apresentações, conversar com as crianças sobre as letras do 

alfabeto, pedindo as mesmas que escolham uma letra para ser a que vai 

compor seu poema visual. Se a criança preferir, pode escolher uma palavra ou 

mais de uma letra para sua composição, desde que estas se relacionem com 

o desenho que desejam construir. 

 Definir com cada criança o que ela deseja abordar em sua poesia visual, 

preconizando uma narrativa que conduza a sua construção. 

 A atividade de elaboração do poema visual pode ser feita com papel e lápis, 

apenas, como também pode ser realizada por meio de recorte e colagem de 

palavras de jornais e revistas. O importante é que as palavras sejam 

relacionadas com o desenho de alguma forma, seja pela letra inicial ser a 

mesma, por serem palavras da mesma categoria (animais, comidas, pessoas, 

objetos). 

 Deixar que as crianças desenvolvam livremente suas composições e 
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apresentem brevemente o que fizeram ao término da atividade, sendo os 

poemas expostos na parede da sala ou em um mural. 

RECURSOS 

Poesias para leitura, imagens de poesias visuais, papel, lápis, borracha, lápis de cor, 

canetinha hidrocor, revistas, jornais, cola, tesoura. Sugestões de poesias infantis para 

leitura em sala de aula: 

QUADRO 11 - Poesias infantis 

Convite 
José Paulo Paes 

Pontinho de Vista 
Pedro Bandeira 

As borboletas 
Vinicius de Moraes 

Poesia é brincar com palavras 
Como se brinca 

com bola, papagaio, pião. 
Só que bola, papagaio, pião 
De tanto brincar se gastam. 

As palavras não: quanto mais 
se brinca com elas 
mais novas ficam. 

Como a água do rio 
que é água sempre nova. 

Como cada dia 
que é sempre um novo dia. 
Vamos brincar de poesia? 

Eu sou pequeno, me dizem, e eu 
fico muito zangado. 

Tenho de olhar todo mundo 
com o queixo levantado. 
Mas, se formiga falasse 

e me visse lá do chão, ia dizer, 
com certeza: 

— Minha nossa, que grandão! 

 
Brancas 

Azuis 
Amarelas 
E pretas 
Brincam 
Na luz 

As belas 
Borboletas 

Borboletas brancas 
São alegres e francas. 

Borboletas azuis 
Gostam muito de luz. 

As amarelinhas 
São tão bonitinhas! 
E as pretas, então… 
Oh, que escuridão! 

Fonte: elaborado pela autora 

Sugestões de poesias visuais infantis para apresentação em sala de aula: 
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FIGURA 9 – TAVARES, Salette. Aranha. 1964. Tipografia. 40cm x 40 cm.

 

Fonte: Blog Atelier de Poesias (2019) 

 

FIGURA 10 – CAPARELLI, Sérgio. Canção para ninar gato com insônia, 1968. Tipografia  

Fonte: Blog Poemas concretos (2019) 
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FIGURA  11 – CAPARELLI, Sérgio. Falta de sorte, 1989. Tipografia. 

 

Fonte: Revista Nova Escola (2019) 

 

FIGURA 12 – CAPARELLI, Sérgio. A primavera endoideceu, sd. Tipografia. 

 

Fonte: Blog Referenciando (2019) 
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Mediar o gênero literário da poesia para as crianças se mostra frutífero não só enquanto 

apresentação e trabalho com uma rica expressão artística, mas também pelo fato de se 

explorar a narrativa escrita enquanto expressão da realidade.  

Ao utilizar a poesia visual, que combina desenho, letras e palavras, é possível apresentar 

às crianças, de forma mais lúdica, as relações entre símbolos e vocabulário escrito, de 

modo que compreendam que suas narrativas podem ser expressas, além da forma oral 

e do desenho, por meio de histórias escritas. Deste modo a arte medeia a realidade e, 

contribuindo com o processo de simbolização, eleva o conhecimento das crianças acerca 

das manifestações artísticas e das formas de expressão desenvolvidas pela humanidade 

ao longo dos anos. 
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5.3.4 Campo de experiências “fala, pensamento e imaginação” 

QUADRO 12 – Proposições para o campo de experiências “Fala, pensamento e imaginação” 

CAMPO DE EXPERIENCIA: FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SÍNTESE DAS 
APRENDIZAGENS 

(BNCC) 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios. 
- Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em 
que é produzida. 
- Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 
- Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo 
a leitura como fonte de prazer e informação. 

PARA ALÉM DA 
BNCC 

- É preciso que as crianças compreendam a escrita como um processo histórico construído pelos homens na intenção de 
comunicação e registro. 
- Compreender que a linguagem verbal e escrita, assim como a artística, transita por todos os conhecimentos científicos. 
- Proporcionar às crianças experiências que venham a enriquecer sua linguagem verbal, ao mesmo tempo em que se apresenta 
a elas outras formas de expressão, como a escrita, por exemplo. 
- Ensinar às crianças a constituição da linguagem escrita, abordando temas como o alfabeto, o som das letras e palavras.  

PROPOSIÇÕES 

CONTEÚDOS (EXEMPLOS) PROCEDIMENTOS (EXEMPLOS) TRABALHO PEDAGÓGICO 

- História da escrita. 
- Alfabeto e números. 
- Diferentes formas de escrita (verbais e não-verbais). 
- A língua como instrumento de comunicação. 
- Função social da escrita. 
- Diferenciação de desenho e escrita. 
- A grafia das letras e seus sons. 
- Leitura como entretenimento e estudo. 
- Os suportes para a escrita. 
- Gêneros textuais. 

- Ações que compreendam a escrita como 
necessidade e construção humana. 
- Brincadeiras que envolvam palavras e imagens. 
- Ações que proporcionem às crianças o 
conhecimento e apropriação de diversos gêneros 
textuais. 
- Momentos de escuta de histórias. 
- Momentos onde as crianças possam folhear e 
analisar livros de diversos temas. 
- Ações que busquem conduzir a criança no 
conhecimento acerca do traçado das letras. 
- Produção de textos tendo o professor como 
escriba. 

- O professor deve conduzir as 
atividades de modo intencional tendo 
em vista proporcionar às crianças o 
desenvolvimento de outras formas de 
comunicação, além da forma verbal. É 
importante conduzir a criança a expor 
seus pensamentos, organizar suas 
frases com coerência, verbalizar seus 
pensamentos, expressar as palavras 
corretamente, etc.  

Fonte: elaborado pela autora (2019)
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A)  SUGESTÃO DE AÇÃO PEDAGÓGICA: CONHECENDO A HISTÓRIA DA ESCRITA 

JUSTIFICATIVA: 

Mesmo não sendo tarefa da educação pré-escolar a alfabetização, proporcionar às 

crianças desta etapa de ensino apropriações que enriqueçam seus conhecimentos sobre 

a escrita e a leitura se mostram frutíferos. Para Luria (2012), antes mesmo de seu 

ingresso na educação escolar, a criança já possui conhecimentos acerca da escrita que, 

ao passar pela mediação do conhecimento científico proporcionado pela escola, poderão 

fornecer bases importantes para a futura aprendizagem da linguagem, no processo de 

alfabetização. Para o autor,  

[...] o desenvolvimento da escrita na criança prossegue ao longo de um caminho 
que podemos descrever como a transformação de um rabisco não diferenciado 
para um signo diferenciado. Linhas e rabiscos são substituídos por figuras e 
imagens, e estas dão lugar a signos. Nesta sequência de acontecimentos está 
todo o caminho do desenvolvimento da escrita, tanto na história da civilização 
como no desenvolvimento da criança (LURIA, 1987, p. 161). 

Diante disto, é importante proporcionar às crianças momentos onde conheçam a história 

e evolução da escrita, tendo em vista que com o advento da mesma, foi possível 

ultrapassar a barreira temporal preservando informações acerca dos nossos ancestrais, 

seus modos de vida, suas formas de relacionamento e, principalmente, suas formas de 

comunicação. 

OBJETIVOS: 

 Apresentar para as crianças a escrita como produto histórico e humano; 

 Proporcionar aprendizagem sobre o alfabeto; 

 Apresentar as diferentes formas de escrita desenvolvidas até a criação do 

alfabeto (pictográfica, cuneiforme, hieroglífica, alfabeto); 

 Desenvolver o processo de simbolização; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

 Compreender a importância da escrita para a sociedade; 

 Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, ampliando seus repertórios 

com a apropriação de diferentes gêneros textuais e formas de escrita;  

 Estimular o fazer artístico; 
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DESENVOLVIMENTO 

 Inicialmente, conversar com as crianças para compreender suas noções acerca 

do que é a escrita e do que ela representa. Falar sobre as diferentes línguas que 

existem no mundo, de como a escrita é parte importante de nossa sociedade. 

 Fazer leitura de literatura infantil que aborde sobre a temática de forma que as 

crianças compreendam que a evolução da escrita é uma produção humana. 

 Após leitura, conduzir as crianças para que falem sobre o que mais acharam 

interessante na história, de modo que rememorem os pontos mais importantes. 

 Contar da história deste período no Brasil, contando sobre o Parque Nacional da 

Serra da Capivara, localizado no Piauí, que abriga a maior concentração de 

pinturas rupestres do Brasil. 

 Apresentar imagens de pinturas rupestres por todo o mundo. 

 Conduzir as crianças para a brincadeira de “máquina do tempo” onde as mesmas 

voltarão ao tempo das cavernas e terão de contar fatos de seus dia-a-dias em 

forma de pintura rupestre. 

 Fornecer cartolinas e tintas para pintura a dedo, pedindo as crianças que se 

dediquem a contar em desenhos a história do seu final de semana, das férias, do 

dia, etc.  

 Ao final das pinturas, pedir que as crianças narrem os seus desenhos, 

identificando os elementos apresentados e suas relações com a história que 

quiserem contar. Expor as pinturas em mural.  

RECURSOS 

Livro infantil sobre o tema, imagens de pinturas rupestres, cartolinas, tinta guache.  

Sugestão de livro infantil: 

1. ROCHA, R. O livro da escrita. São Paulo: Melhoramentos, 1992. 

2. ZATZ, L. Aventura da escrita: história do desenho que virou letra. 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2002. 

Sugestão de imagens de pintura rupestre: 
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FIGURA  13 – Pintura rupestre - Sítio Toca do Salitre - Serra da Capivara/PI 

 

Fonte: Associação Brasileira de Arte Rupestre (2019) 

FIGURA 14 – Pintura rupestre - Sítio Xique-xique IV – Seridó/RN 

 

Fonte: Associação Brasileira de Arte Rupestre (2019) 
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FIGURA 15 – Pintura rupestre - Sítio Xique-Xique I - Carnaúba dos Dantas – 

Seridó/RN 

 

Fonte: Associação Brasileira de Arte Rupestre (2019)  

FIGURA 16 – Pintura rupestre - Sítio Toca do Morcego - Serra da Capivara/PI 

 

Fonte: Associação Brasileira de Arte Rupestre (2019) 
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Esta atividade se relaciona diretamente com o processo de simbolização quando mostra 

a evolução da produção humana no que tange às manifestações e registros de seus 

cotidianos. Ensinar às crianças a história da escrita demostra para as mesmas que tudo 

se trata de um processo, do qual elas também fazem parte. 

Quando conhecem a história da humanidade por meios das pinturas rupestres, as 

crianças podem compreender que ao longo dos anos, os humanos foram aprimorando 

seus meios de comunicação, registrando suas ideias por desenhos, que mais adiante 

foram substituídos por símbolos e mais adiante, por letras. É aqui que reside a 

importância desta atividade: mostrar às crianças que o ser humano percebeu que o 

desenho sozinho não era o suficiente para que fossem demonstradas suas intenções e 

realidades, apesar de ser uma importante ferramenta de registro. Deste modo, 

compreender que é necessário ir além do desenho é grande passo para o processo de 

simbolização e aprendizado da escrita.   
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6 PRODUTO EDUCACIONAL  

Estando o presente trabalho inserido no programa de Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo, na linha de 

pesquisa que compreende a formação de professores, é parte obrigatória para a 

concretização desta pesquisa a colaboração com a formação inicial do professor da 

educação básica, com objetivo de sistematizar e implementar cursos de formação de 

professores com vistas a produção de material educativo, tendo em vista ser este um 

programa de mestrado profissional. 

Segundo determinação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, O trabalho final do mestrado profissional deve ser sempre 

vinculado a problemas reais da área de atuação do mestrando e de acordo com a 

natureza da área e a finalidade do curso, podendo ser apresentado em diversos 

formatos. Estes formatos, determinados pelo Art. 6º do regulamento geral do 

Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ensino de Humanidades, podem ser: 

1. Mídias educacionais, podendo ser: vídeos, simulações, animações, 

experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de 

modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes de 

aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais etc.;  

2. Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais;  

3. Propostas de ensino, podendo ser: sugestões de experimentos e outras 

atividades práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção etc.;  

4. Material textual, podendo ser: manuais, guias, textos de apoio, artigos em 

revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em 

quadrinhos e similares;  

5. Materiais interativos como jogos, kits e similares; 

6. Atividades de extensão como exposições científicas, cursos de curta duração, 

oficinas, ciclos de palestras, exposições, atividade de divulgação científica e 

outras;  

7. Desenvolvimento de aplicativos;  

8. Programa de rádio e TV;  

9. Patentes (depósito, concessão, cessão e comercialização);  

10. Organização de eventos;  
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11. Serviços técnicos;  

12. Relatórios de pesquisa;  

Diante destas possibilidades e, a partir de nossos pressupostos teóricos para 

pesquisa e análise de dados, selecionamos o formato que contempla um cursos de 

curta duração, proposta de ação complementar ao ensino,  tendo em vista a 

possibilidade de discutir diretamente com professores e pedagogos em formação, a 

realidade da implementação da Base Nacional Comum Curricular e seus impactos em 

sala de aula, somado com a compilação de ações pedagógicas que reúnam arte e 

simbolização, afim de que estas potencializem a prática do professor envolvido na 

intervenção proposta. A partir desta formação, será gerado um caderno com o 

conteúdo da mesma para que esta possa ser recriada e aplicada, em diferentes 

contextos, por formadores em diferentes circunstâncias, tendo em vista expandir o 

processo formativo dos envolvidos. 

Nos valendo das premissas da pedagogia histórico-critica para a formulação desta 

proposta, tomamos os estudos de Saviani (2009) como método de ensino, fazendo 

possível partir da aparência imediata do fenômeno e chegar até sua essência na 

intenção de ir além das limitações da Base Nacional Comum Curricular que, conforme 

nossa análise, não orienta um trabalho com a arte que considere o processo de 

simbolização para a aprendizagem da linguagem escrita. 

Intencionamos proporcionar aos integrantes de nosso curso de formação 

complementar, uma ferramenta teórico-prática para sua formação e futura atuação 

com a criança pré-escolar, seja como professores ou pedagogos. Intencionamos 

ainda ampliar a visão dos mesmos acerca da compreensão da realidade em suas 

múltiplas determinações, possibilitando a reflexão e preparação fundamentada de 

suas futuras ações pedagógicas visando potencializar o processo de simbolização 

com o intermédio do ensino de arte, tendo em vista não ser este trabalho 

proporcionado pelas delimitações da Base Nacional Comum Curricular. Diante disto, 

apresentamos nossa proposta de ação complementar ao ensino a ser implementada 

a partir da pesquisa aqui apresentada. 

A seguir, apresentamos as informações sobre o projeto de formação a ser aplicado, e 

em anexo a esta dissertação, se encontra o planejamento sistematizado, com os 

conteúdos e pressupostos para cada um dos encontros previstos. 
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6.1 PROJETO DE AÇÃO COMPLEMENTAR AO ENSINO  

Essa proposta foi construída, em paralelo ao relatório de dissertação, com o objetivo 

de contribuir com a formação de licenciandos do Curso de Pedagogia – futuros 

professores da Educação Infantil e/ou dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 

foco no ensino de arte integrado ao processo de simbolização das crianças em idade 

pré-escolar (4 e 5 anos e 11 meses). 

O material está organizado em oito encontros presenciais, contemplando os 

fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica; a arte 

e a formação humana; a escrita e a simbolização; o contexto de construção da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) com seus campos de experiência na Educação 

Infantil; e, proposições de trabalhos pedagógicos que envolvem a arte e a 

simbolização. Cada encontro está organizado da seguinte maneira: 

a. Contribuições teóricas: indicação de texto que servirá de alicerce para o 

trabalho proposto em cada oficina; 

b. Orientações para prática: proposições de atividades ao professor acerca da 

temática trabalhada em cada oficina;  

c. Orientações para a atividade não presencial: aprofundamento de estudos 

Caracterização 

 Título: Arte e simbolização na Educação Infantil 

 Período de realização: setembro a novembro de 2019 

 Dia da semana: sábado (9 às 12h) 

 Número de turma: 01 (uma)  

 Carga horária: 40 (quarenta) horas, sendo 24 (vinte e quatro) horas presenciais 

e 16 (dezesseis) horas não presenciais. 

Equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto 

 Fernanda Zanetti Becalli (Coordenadora) 

 Adalgiza Gonçalves Gobbi 

 Camila de Oliveira Fonseca Ribeiro 

 Marcela Amaral de Miranda Machado 

 Tatyanne Maximo de Santana Corradi 
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 Luana Lopes Cavotti 

 Márcia Adriana Ribeiro Barboza Maciel 

Objetivos 

O curso terá por finalidades: 

a. Aprofundar conhecimentos sobre o ensino de arte na idade pré-escolar, 

fundamentadas na Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-

Crítica; 

b. Problematizar a proposta de ensino de arte na idade pré-escolar materializada 

na BNCC; 

c. Construir propostas de trabalho pedagógico com a arte na Educação Infantil. 

Conteúdo 

É importante destacar que os temas serão abordados considerando as dimensões 

teórica e prática: 

a. Fundamentos da Psicologia histórico-cultural e da Pedagogia histórico-crítica; 

b. Arte e formação humana; 

c. Escrita e simbolização; 

d. História do alfabeto; 

e. O contexto de construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com 

seus campos de experiência na Educação Infantil;  

f. Para além da BNCC: proposições. 

Metodologia de trabalho 

Este projeto visa, sobretudo, por meio do trabalho de formação inicial, aprofundar os 

conhecimentos dos futuros professores da Educação Infantil e/ou dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e/ou pedagogos na área de Arte, valorizando as experiências e 

saberes dos cursistas envolvidos. Entendemos a formação docente como um 

espaçotempo privilegiado de diálogos, no qual as experiências e saberes são 

enunciadas entre diferentes interlocutores que ocupam lugares sócio-histórico 

distintos. Por isso, a metodologia de trabalho consistirá em oficinas, discussões, 

relatos e reflexões sobre as experiências com o ensino da Arte na idade pré-escolar. 
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Cursistas 

O curso será gratuito e destinado a 20 (vinte) licenciandos de Pedagogia que tenham 

interesse em aprofundar os estudos na temática arte e simbolização na idade pré-

escolar. 

Recursos didáticos e humanos 

Os recursos necessários para o trabalho nas oficinas serão: 

a. Sala de aula com espaço adequado para abrigar 30 pessoas e para 

desenvolver trabalhos em grupo. A sala deve ser equipada com lousa branca, 

computador, data show, caixa de som; 

b. Cadernos (brochura) para cada um dos participantes; 

c. Cada sala de aula deverá ter ainda canetas, lápis, caixas de lápis de cor, papel 

A4, pincel atômico, tesoura em quantidades suficientes para uso dos cursistas, 

jornais, revistas;  

d. Material bibliográfico. 

Avaliação 

Contemplará dois aspectos: a) participação e aprendizagem por parte dos cursistas 

envolvidos; b) desenvolvimento e apresentação de proposta didática sobre arte e 

simbolização, alicerçada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-

Crítica. 

Certificação 

O certificado de participação será conferido apenas aos cursistas que obtiverem 85% 

de frequência e realizado as atividades propostas. 

Cronograma de desenvolvimento do projeto 

O cronograma de realização dos encontros previstos para o curso se dará conforme 

planejamento abaixo: 
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QUADRO 13 – Cronograma de desenvolvimento do projeto 

DATA CH CONTEÚDO 

21/09 3h/a 
Apresentação da proposta de formação; Fundamentos da Psicologia histórico-
cultural e da Pedagogia histórico-crítica. 

28/09 3h/a Arte e formação humana. 

05/10 3h/a Escrita e simbolização. 

19/10 3h/a História do alfabeto. 

26/10 3h/a BNCC: contexto de produção e campos de experiências. 

09/11 3h/a Para além da BNCC: proposições. 

23/11 3h/a Planejamento de proposta didática. 

30/11 3h/a Apresentação da proposta didática. 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

Carga horária para desenvolvimento do projeto 

A carga horária para desenvolvimento do projeto está prevista conforme planejamento 

abaixo: 

QUADRO 14 – Carga horária para desenvolvimento do projeto 

EQUIPE RESPONSÁVEL CH CURSO 
CH 

PLANEJAMENTO 
CH TOTAL 

Adalgiza Gonçalves Gobbi 40h 10h 50h 

Fernanda Zanetti Becalli 40h 10h 50h 

Camila de Oliveira Fonseca Ribeiro 40h 10h 50h 

Marcela Amaral de Miranda Machado 40h 10h 50h 

Tatyanne Maximo de Santana Corradi 40h 10h 50h 

Luana Lopes Cvotti 40h 10h 50h 

Márcia Adriana Ribeiro Barboza Maciel 40h 10h 50h 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de nossas investigações e na busca de confirmamos nossa hipótese de que o 

trabalho com a arte pode contribuir para o processo de simbolização na aprendizagem 

da linguagem escrita, afirmamos e almejamos que esta discussão não se dê por 

encerrada, tendo em vista os inúmeros desdobramentos possíveis a partir de cada 

tema destacado como estudo.  

A partir de nosso objetivo de analisar se a proposta da Base Nacional Comum 

Curricular para a etapa pré-escolar da Educação Infantil orienta um trabalho com a 

arte que considere o processo de simbolização para a aprendizagem da linguagem 

escrita, podemos, a priori, nos aprofundar nas bases teóricas da psicologia histórico 

cultural, estudando textos de Vigotski e demais autores pertencentes à sua escola, 

desvelando muitos pontos e levantando muitas outras questões a serem exploradas 

após a conclusão de nossa pesquisa.  

Por meio dos estudos acerca dos conteúdos escolares elaborados na construção 

coletiva da pedagogia histórico-critica, foi possível que chegássemos cada vez mais 

perto de nossas pressuposições acerca da importância do ensino da arte na Educação 

Infantil, mais especificamente, na pré-escola.  

A partir dos compilados teóricos estudados ao longo de nossa caminhada, a 

importância de um ensino infantil que tenha intencionalidade e rigor nas escolhas de 

seus conteúdos se mostra cada vez mais latente e atual, diante da realidade brasileira 

para a educação e, principalmente na formação de professores, que, infelizmente, se 

vê prejudicada diante das diversas investidas contra a educação e formação superior 

realizadas pelo governo Bolsonaro. Na luta por uma educação de qualidade e 

buscando realizar uma pesquisa que venha a contribuir com a formação dos 

professores de Educação Infantil e pedagogos, trazemos para nossa pesquisa um 

rigor teórico necessário diante das projeções catastróficas que se anunciam nos 

tempos atuais, diante deste (des)governo. 

Por meio da análise documental realizada em nossa empreitada, foi possível que 

afirmássemos nossas compreensões de que a educação brasileira se desdobra de 

modo cada vez mais evidente para uma precarização de conteúdos e práticas, 

almejando resultados numéricos e rentáveis, em vez de fornecer à classe trabalhadora 
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meios e seguranças de que suas crianças terão acesso ao que de melhor é possível 

oferecer em termos de infraestrutura e qualidade de ensino. 

Quando não propõe um ensino que vise a emancipação dos sujeitos e a valorização 

dos profissionais da educação, mas sim um ensino mantenedor do status quo  e que 

coloca professores como desimportantes e fundamentais em todo processo 

educacional, a BNCC retira das crianças (e também dos demais alunos de outros 

níveis da educação básica), as possibilidades de ascender até os níveis mais altos de 

aprendizagem, conhecimento e abstração, impossibilitando que estes possam galgar 

os mesmos patamares que os filhos das elites alcançam e se apropriam. 

Por meio da arte, é possível ao professor explorar todos os campos de ensino, fazendo 

a aprendizagem cada vez mais rica e prazerosa. Mediar os clássicos da pintura, da 

música, da literatura, da dança, das mais variadas culturas e expressões artísticas 

produzidas ao longo da história humana, é ferramenta fundamental na busca de uma 

educação que tenha como horizonte uma formação humana não fragmentada, não 

alienada. 

A BNCC, ao não contemplar em seus campos de experiência questões acerca do 

processo de simbolização, como a história da escrita, dificulta o futuro ingresso das 

crianças no processo de alfabetização que será explorado no primeiro ano do ensino 

fundamental. Reafirmamos aqui que nossa intenção não é defender a antecipada 

alfabetização das crianças ou propor conteúdos que desconsiderem suas idades e 

processos de desenvolvimento, mas sim, que, a partir do ensino de conhecimentos 

que proporcionem apropriações que potencializem o ingresso da criança na 

alfabetização, seu processo de aprendizagem se torne menos complexo, diminuindo, 

portanto, as chances de frustrações e barreiras que a impeçam de lograr êxito neste 

momento primordial de sua formação humana. 

Vigotski, reafirmando a necessidade de ensinarmos as crianças aquilo que está além 

de seus conhecimentos imediatos, nos diz que  

a aprendizagem só é boa quando está à frente do desenvolvimento. Neste 
caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma série de funções que se 
encontravam em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento 
imediato. É nisto que consiste o papel principal da aprendizagem no 
desenvolvimento. É isto que distingue a educação da criança do adestramento 
dos animais. É isto que distingue a educação da criança, cujo objetivo é o 
desenvolvimento multilateral da educação especializada, das habilidades 
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técnicas como escrever à máquina, andar de bicicleta, etc., que não revelam 
nenhuma influência substancial sobre o desenvolvimento. A disciplina formal 
de cada matéria escolar é o campo em que se realiza essa influência da 
aprendizagem sobre o desenvolvimento. O ensino seria totalmente 
desnecessário se pudesse utilizar o que já está maduro no desenvolvimento, 
se ele mesmo não fosse fonte de desenvolvimento e surgimento do novo 
(VIGOTSKI, 2009, p. 334).  

Isto posto, elaboramos uma proposta de ação complementar ao ensino, protocolada 

no IFES campus Vila Velha (ANEXO 1), a ser realizada entre os meses de agosto e 

outubro, na intenção de fornecer a 20 alunos da graduação em pedagogia do Instituto 

Federal do Espírito Santo – campus Vila velha e da Universidade Federal do Espírito 

Santo – campus Goiabeiras, aportes teóricos e práticos para que trabalhem a arte na 

Educação Infantil de modo a explorar suas contribuições no processo de 

simbolização, além de suas possibilidades de ampliar a visão de mundo dos alunos e 

docentes.  

Tendo alcançado os objetivos traçados para esta pesquisa e confiantes nas 

contribuições que lançamos, por meio das proposições além dos campos de 

experiência da Base Nacional Comum Curricular, consideramos que assegurar às 

crianças pré-escolares conteúdos de arte pensados especificamente para sua 

atividade-guia, tendo em vista o desenvolvimento da simbolização, se faz necessário 

para que estas se tornem sujeitos críticos e capazes de se reconhecerem como 

integrantes da realidade objetiva, comprometidos com a transformação do modo de 

produção capitalista. 

Por meio dos princípios da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-

crítica, buscamos pensar a formação humana omnilateral, tendo em vista elaborar 

ações concernentes à educação escolar que tenham como objetivo alcançar o fim 

desejado.  

Em partes, a presente pesquisa foi apresentada no 6º Encontro Internacional de 

Política Social e 13º Encontro Nacional de Política Social do Programa de Pós-

Graduação em Política Social do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da 

Universidade Federal do Espírito Santo, realizado em junho de 2018,  no IV Simpósio 

de Alfabetização, Leitura e Escrita do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo, realizado em outubro de 2018 e 

aceito para apresentação no evento Pedagogia Histórico-crítica: 40 anos de luta por 

escola e democracia, a se realizar em setembro de 2018.  
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Diante disto, consideramos esta pesquisa como um impulso para buscarmos ainda 

mais significações para a prática docente destinada as crianças pré-escolares, 

visando, paulatinamente, estruturar uma prática pedagógica revolucionária e 

comprometida com o conjunto social, esperando que esta revolução tenha a escola 

como sua aliada e o ensino de qualidade como sua meta. 
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APENDICES 

APENDICE 1 – PLANEJAMENTO SISTEMATIZADO DA FORMAÇÃO 

 

ENCONTRO I: FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

DATA: 21/09/2019 

FORMADORA: Adalgiza Gonçalves Gobbi 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA FORMAÇÃO 

Deverá ter como foco: 

a. Período de realização: setembro a novembro de 2019; 

b. Dia da semana: sábado; 

c. Carga horária total: 50 (cinquenta) horas; 

d. Carga horária diária: 4h (9 às 12h); 

e. Frequência: 85% de presença; 

f. Caderno: elemento articulador entre a professora e os cursistas; faz a 

mediação entre teoria e prática; recurso mnemônico; suporte de registro da 

escrita; 

g. Objetivos da Formação; 

h. Temas a serem abordados. 

Obs.: Deverá ser disponibilizada cópia impressa do projeto do curso ou previamente 

encaminhada para os cursistas via e-mail e, nesse momento, projetada para leitura e 

discussão coletiva. 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

A apresentação da equipe responsável pela formação e dos cursistas deverá ser 

realizada a partir de um texto em que as professoras devem registrar seu nome e 

descrever sua relação com a Arte. Antes da escrita do texto suscitar questões do tipo: 
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a. Quem foi a sua primeira professora; 

b. Como era sua escola, sua sala de aula, seu uniforme, seus colegas; 

c. Quais materiais de arte havia expostos na sala de aula; 

d. Como eles eram utilizados; 

e. Quais atividades de arte eram desenvolvidas; 

f. Quais atividades de arte potencializavam o desenvolvimento da criatividade e 

da inventividade;  

g. As atividades de arte eram realizadas para quê, para quem, em quais 

momentos; 

h. Qual/is artista/s marcou/aram a sua vida escolar; 

i. Qual papel da arte na educação infantil; 

j. Com o seu primeiro nome crie um desenho em que possa utilizar na sua 

apresentação. 

Após escrever e desenharem, elas deverão se apresentar utilizando o texto escrito e 

visual produzido. A equipe responsável pela formação deverá se apresentar da 

mesma forma. Estes textos deverão ser recolhidos pela formadora para possível 

produção de artigo a ser publicado em periódico científico. 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Deverão ser apresentados os pressupostos da Psicologia histórico-cultural e da 

Pedagogia histórico-crítica que fundamentam esta formação.  

Para isso, os cursistas serão divididos em duplas e realizarão a leitura do capítulo 2 

da dissertação intitulada O ensino de Arte na educação Infantil e suas contribuições 

para o processo de simbolização (2019, p. 29-45), de autoria de Adalgiza Gonçalves 

Gobbi, defendida no Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades 

(PPGEH) que deu origem a este projeto de formação. 
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Este capítulo deverá ser entregue impresso no dia da formação ou ter sido enviado 

anteriormente por e-mail. A partir da leitura do referido capítulo cada dupla irá elaborar, 

pelo menos, duas questões sínteses. 

A autora da dissertação irá apresentar um vídeo no qual o professor Dermeval Saviani 

discorre sobre a Psicologia histórico-cultural e da Pedagogia histórico-crítica. Este 

vídeo encontra-se disponível no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk&t=1131s com duração de 21 

minutos. Em seguida, serão explanados os principais conceitos teóricos que 

fundamentam esta formação, a saber: desenvolvimento humano, arte, escrita e 

simbolização. 

ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Para o próximo encontro (28/09) deverá ser realizada a leitura do texto: 

BARROCO, S. M. S.; SUPERTI, T. Vigotski e o estudo da psicologia da arte: 

contribuições para o desenvolvimento humano. Psicologia & Sociedade, 26(1), p. 22-

31, 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n1/04.pdf>. Acesso em 

01 de agosto de 2018. 

A sistematização do texto deverá ser realizada através da construção de um mapa 

conceitual a ser apresentado em forma de slides no próximo encontro. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura complementar poderá ser indicada os seguintes textos: 

L. S. VIGOTSKI. Teoria e método em Psicologia. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p. 353-397. 

L. S. VIGOTSKI. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p. 1-18.  

MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: 
contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2013. p. 269-308. 

SAVIANI, D. Antecedentes, origem e desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica. 
In: MARSIGLIA. A. C. G. Pedagogia histórico-crítica: 30 anos. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2011. p. 197-225.  

MARSIGLIA. A. C. G. Pedagogia histórico-crítica: 30 anos. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2011. p. 101-120. 

https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk&t=1131s
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AÇÕES PARA O ENCONTRO I 

EXERCÍCIO 1)  

Para sua apresentação para o grupo e para relembrarmos de como a arte fez parte 

de nossa pré-escola, registre seu nome e descreva sua relação com a arte, a partir 

das perguntas geradoras abordadas em nossa roda de conversa. 

Perguntas: 

a) Quem foi a sua primeira professora; 

b) Como era sua escola, sua sala de aula, seu uniforme, seus colegas; 

c) Quais materiais de arte havia expostos na sala de aula; 

d) Como eles eram utilizados; 

e) Quais atividades de arte eram desenvolvidas; 

f) Quais atividades de arte potencializavam o desenvolvimento da criatividade e 

da inventividade;  

g) As atividades de arte eram realizadas para quê, para quem, em quais 

momentos; 

h) Qual/is artista/s marcou/aram a sua vida escolar; 

i) Qual papel da arte na educação infantil; 

EXERCÍCIO 2:  

A partir de suas respostas, das temáticas e discussões surgidas a partir de nossas 

lembranças, crie, com o seu primeiro nome, um desenho em que possa utilizar na sua 

apresentação. 
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ENCONTRO II: ARTE E FORMAÇÃO HUMANA 

DATA: 28/09/2019 

FORMADORA: Adalgiza Gonçalves Gobbi 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Deverão ser apresentados os mapas conceituais dados como atividade não presencial 

no encontro anterior. Esta atividade deve ser apresentada em forma de slides para 

apreciação de toda a turma, de modo que fomentem as discussões e análises a serem 

realizadas no coletivo.  

Em seguida, serão apresentadas obras de arte que venham a complementar o vídeo, 

para que seja feita apreciação e discussão acerca da importância da arte no registro 

da história da humanidade. Todos estes momentos devem ser permeados com os 

mapas conceituais e com os pressupostos apresentados do texto destacado como 

literatura obrigatória para o encontro. 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

A partir dos mapas conceituais, será realizada a discussão do texto dado como 

literatura obrigatória para o encontro (BARROCO, S. M. S.; SUPERTI, T. Vigotski e o 

estudo da psicologia da arte: contribuições para o desenvolvimento humano. 

Psicologia & Sociedade, 26(1), p. 22-31, 2014.), de modo que a partir destas 

discussões possa ser analisada a importância da arte no registro dos acontecimentos 

históricos da humanidade. Serão apresentadas obras de arte (APENDICE B), para 

apreciação e discussão sobre a temática. Em seguida, será apresentado vídeo sobre 

a história da arte na intenção de que sejam observadas as manifestações artísticas 

ao longo da história e suas relações com os marcos históricos da humanidade, afim 

de que se compreenda a função social da arte. Este vídeo encontra-se disponível no 

endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=RdNvpq4pL3M com duração 

de 14 minutos. 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Para o próximo encontro deverá ser realizada a leitura do texto pertencente ao tópico 

3.2 Escrita e simbolização da dissertação intitulada O ensino de Arte na educação 

https://www.youtube.com/watch?v=RdNvpq4pL3M
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Infantil e suas contribuições para o processo de simbolização (GOBBI, 2019, p. 49-

54). 

A sistematização do texto deverá ser realizada, nas duplas de trabalho, através da 

construção de fichamento de resumo a ser apresentado no dia 05/10. Cabe ressaltar 

que fichar o tópico requerido significa que o cursista irá sistematizar o texto, de modo 

coerente e objetivo, ao identificar e registrar as principais ideias discutidas pela autora. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura complementar poderá ser indicada os seguintes textos: 

D’INCAO, L.B.; ASSUMPÇÃO, M.C.; SACCOMANNI, M.C.S. O papel da arte e da 
educação escolar na formação de necessidades superiores à luz dos pressupostos 
da pedagogia histórico-crítica. Germinal: Marxismo e Educação em debate. Salvador, 
v. 7, n. 1, p. 178-188, jun./2015. Disponível em < 
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9683/9512>. Acesso 
em março de 2019. 

FREDERICO, C. A arte no mundo dos homens: O itinerário de Lukács. São Paulo: 
Expressão Popular, 2013.  

OLIVEIRA, A.P.F. Arte na educação infantil: uma experiência estética com crianças 
pequenas. Orientador: Margit Schütz Foerste. 132 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Vitória, 2016. 

VYGOTSKI, L.S. Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 323-
363. 

AÇÕES PARA O ENCONTRO 2 

AÇÃO 1)  

A partir das discussões acerca da a importância da arte no registro dos 

acontecimentos históricos da humanidade, observe as imagens a seguir e faça uma 

breve análise de suas importâncias históricas. 
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IMAGEM 1 - La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix 

 

Liberdade Guiando o Povo, 1830, óleo sobre tela, 260 x 325 cm, Eugène Delacroix, Museu do 
Louvre, Paris. 

 

“O movimento Romantismo surge no século XIX agitado por fortes mudanças sociais, 

políticas e culturais causadas por acontecimentos do final do século XVIII pela 

Revolução Industrial. Esta gerou novos inventos com o objetivo de solucionar os 

problemas técnicos decorrentes do aumento de produção, provocando a divisão do 

trabalho e o início da especialização da mão-de-obra, e pela Revolução Francesa, que 

lutava por uma sociedade mais harmônica, em que os direitos individuais fossem 

respeitados, traduziu-se essa expectativa na Declaração dos Direitos do homem e do 

Cidadão. 

Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa. O tema de Liberdade 

Guiando o Povo é o levante de julho de 1830, na França, que causou a substituição 

do rei Bourbon Carlos X por Luís Felipe, duque de Orléans. Eugène Delacroix retrata 

um movimento crucial da revolta: o rompimento das barricadas pelos rebeldes. O povo 

lutava por ideais nacionalistas e republicanos. A dramaticidade da obra é ampliada 

pela estrutura piramidal da pintura e pelo vermelho, branco e azul do tricolor da 

Liberdade no “pico” da pirâmide.  
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Delacroix uma vez afirmou: “e se não lutei pelo meu país, pelos menos terei pintado 

por ele. ” Mesmo assim, Delacroix parece ter se representado no quadro, à esquerda 

de cartola. Observam-se estudantes, arruaceiros, soldados e operários no quadro; 

assim como uma distante vista à direita da Notre-Dame parisiense. A pintura é uma é 

uma corajosa versão moderna dos ideais clássicos (Liberdade, a mulher no topo da 

tela, tem os clássicos pelos nas axilas) e, por isso, chocou alguns observadores 

contemporâneos. Veja os detalhes: 

 Bandeira: Ao colocar o vermelho sobre uma mancha de céu azul, Delacroix 

destacou seu tom vibrante. As cores da bandeira se repetem na roupa do 

trabalhador aos pés de Liberdade. 

 O céu: A forma como Delacroix captou o céu mostra o caos da guerra 

urbana. Esta técnica do pintor francês combina a expressividade do 

romantismo com a estrita atenção ao detalhe do realismo, transmitindo emoção 

e permanecendo fiel ao tempo e lugar históricos. 

 Pé da imagem da liberdade: O pé de Liberdade se encontra sobre a barricada, 

o que sintetiza um momento grandioso da batalha.  

 Sombras: As áreas sombreadas da pintura mostram como Delacroix dominava 

a técnica do chiaroscuro (claro/escuro). Os fortes contrastes de sombra e luz, 

combinados com cores ousadas, acrescentam dramaticidade à Liberdade 

Guiando o Povo”. 
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IMAGEM 2 – Guernica – Pablo Picasso 

 

Guernica, 1937, óleo sobre tela, 350 x 782 cm, Pablo Picasso, Museu Reina Sofia, Madri. 

“Guernica, de Picasso, foi mostrado pela primeira vez na Exposição Internacional de 

Paris em 1937. Foi concebido e executado com grande rapidez em seu estúdio em 

Paris. Picasso pretendia que seu quadro fosse uma denúncia contra as mortes que 

estavam destruindo a Espanha na terrível Guerra Civil (1936-39), e contra a perpétua 

desumanidade do homem. O quadro despertou grandes expectativas, e Picasso foi 

saudado como o mais importante pintor de vanguarda. 

Ele estava engajado, política e moralmente, na causa republicana, antifascista, da 

Guerra Civil Espanhola. Assim, era inevitável que o quadro causasse muitas 

polêmicas, artísticas, políticas e talvez isso fosse necessário para que tivesse algum 

efeito. 

A motivação imediata do quadro foi a destruição de Guernica, capital da região basca, 

no dia da feira da cidade, 26 de abril de 1937. Em plena luz do dia, os aviões nazistas, 

sob as ordens do general Franco, atacaram a cidade indefesa. De seus 7.000 mil 

habitantes, 1654 foram mortos e 889 feridos. 

Picasso sempre foi fascinado por touradas, velho esporte espanhol, brutal e 

espetacular, e as imagens da arena de touros aparecem com frequência em seu 

trabalho. Embora Picasso afirmasse que o touro de Guernica representa brutalidade, 

trata-se de uma imagem ambígua. Parado e abanando a cauda, o touro não parece 

selvagem. Talvez Picasso tivesse em mente o momento da tourada em que, após um 

ataque bem-sucedido, o touro recua para ver o que fez e prepara seu próximo 
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movimento. 

Uma criança morta pende dos braços da mãe. Entre as complexas imagens cubistas 

de Guernica, esta pode ser interpretada de imediato. O grito da mãe está representado 

pela sua língua, que sugere um punhal ou um caco de vidro. Outros cacos 

semelhantes aparecem por todo o quadro. 

Picasso, que raramente dava interpretações de seu trabalho, disse que o cavalo 

representava o povo. Tal como a mãe à esquerda, a agonia é sugerida pela língua 

pontiaguda como um punhal. Acima da cabeça do cavalo há uma lâmpada elétrica 

que sugere o olho de Deus, que tudo vê. Até mesmo a luz parece gritar de horror. 

Há pouco simbolismo explícito no quadro; aqui Picasso não seguiu nenhuma 

linguagem simbólica bem definida. Como boa parte da arte moderna, o simbolismo é 

particular e pessoal, e só pode ser decifrado nessa base. Contudo, é difícil não 

interpretar a única flor no centro do quadro como um símbolo de esperança, afirmando 

que uma nova vida continuará a crescer apesar das tentativas do homem de destruí-

la. A pungente delicadeza da flor intensifica o horror generalizado dessa cena caótica. 

Duas mulheres olham para o cavalo ferido com terror e piedade, sugerindo certas 

semelhanças, em conceitos e emoção, com as imagens de Cristo sofrendo na cruz e 

a presença das três Marias nessa cena. Talvez Picasso estivesse procurando uma 

imagem moderna para expressar o sofrimento da humanidade, e ao mesmo tempo 

uma imagem que não tivesse um simbolismo cristão explícito. 

A pintura severa, monocromática, é adequada ao tema. Essa enorme tela está 

exposta numa sala própria no Museu Reina Sofia, protegida por um imenso vidro a 

prova de balas”. 

Fonte:  historiadasartes.com 
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IMAGEM 3 - Independência ou Morte - Pedro Américo 

 

Independência ou Morte, 1888, óleo sobre tela, 415 cm x 760 cm, Pedro Américo, Museu Paulista da 
USP, São Paulo. 

“O nome original dessa tela é “Independência ou Morte” mas ficou conhecida como 

“O Grito do Ipiranga”. O artista Pedro Américo terminou de pintar o quadro em 1888 

em Florença, na Itália (66 anos após a independência ser proclamada). Foi a Família 

Real que encomendou a obra, pois ela investia na construção do Museu do Ipiranga 

(atual Museu Paulista da USP). A ideia da obra era ressaltar o poder monárquico do 

recém-instaurado império. A obra representa a cena de Dom Pedro I proclamando a 

independência do Brasil. Na tela também aparecem à direita e à frente do grupo 

principal, em semicírculo, os cavaleiros da comitiva; à esquerda, e em oposição aos 

cavaleiros, está um longo carro de boi guiado por um homem do campo que olha a 

cena curiosamente. 

Para a produção deste quadro o artista dirigia frequentemente ao bairro do Ipiranga 

para conhecer a luz, a topografia e outros aspectos do lugar. A imagem que consagrou 

o 7 de setembro é verossímil, mas não relata com exatidão o ocorrido no Dia da 

Independência. Essa cena foi produzida pela imaginação do pintor. O próprio Pedro 

Américo reconheceu que seria impossível fazer uma relação entre a pintura e o 

episódio, não apenas porque havia uma grande diferença de tempo, entre a tela 

pintada e a proclamação da Independência, mas também porque não seria possível 

reconstituir minuciosamente o acontecido, pois faltavam relatos. 
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Essas diferenças são significativas pois, primeiro, não era comum usar cavalos, mas 

sim mulas, para fazer o trajeto da Serra do mar. Os uniformes também eram galantes 

demais para o tipo de viagem que D. Pedro I estava fazendo. Sua comitiva também 

nem era tão numerosa – no máximo levava 14 pessoas. A pintura histórica retrata o 

episódio de maneira grandiosa, e Pedro Américo criou toda uma situação na tela para 

ressaltar esse aspecto.” 

 

IMAGEM 4 – Anne Frank Portrait - Eduardo Kobra  

 

Let me be myself, Eduardo Kobra, Amsterdã, Holanda (2016) 

“Dentro de seu projeto Olhares da Paz, Kobra já pensava em retratar Anne Frank, a 

adolescente judia vítima do Holocausto que se tornou símbolo universal de resistência 

com a publicação post mortem de seu diário.  

Quando surgiu a oportunidade de produzir um mural em Amsterdã, cidade onde a 

menina alemã morava desde a infância – e onde ficava o anexo secreto no qual ela e 

mais sete pessoas se esconderam por três anos –, a escolha do tema, para o artista, 

foi automática. Mas não o seria, surpreendentemente, para as autoridades locais: a 

prefeitura de Amsterdã, o comitê de organização do bairro NDSM-Werf, a Casa de 

Anne Frank e até o Street Art Museum holandês, responsável pelo convite a Kobra, 

se opuseram à ideia. Usando como justificativa o temor de manifestações contrárias 
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de grupos religiosos e a preocupação com a preservação da imagem de Anne, todos 

tentaram convencer Kobra a retratar o filósofo racionalista holandês Spinoza”. 

Fonte: Eduardokobra.com 
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ENCONTRO III: ESCRITA E SIMBOLIZAÇÃO 

DATA: 05/10/2019 

FORMADORA: Tatyanne Maximo de Santana Corradi 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Deverá ser realizada uma exposição dialogada sobre o tópico 3.2 Escrita e 

simbolização da dissertação intitulada O ensino de Arte na educação Infantil e suas 

contribuições para o processo de simbolização (GOBBI, 2019, p. 49-54). A discussão 

do texto terá por finalidade que os cursistas compreendam, a partir da perspectiva 

histórico-cultural, o desenvolvimento da escrita nas pessoas que ainda não sabem ler 

e escrever. 

Obs.: É importante ressaltar que, nesse momento, a formadora usará como recurso 

mnemônico os slides e os cursistas deverão ter lido e feito o fichamento do texto 

anteriormente. 

Após a interlocução sobre o texto, podemos lançar as seguintes questões para os 

cursistas: sempre foram utilizadas as letras do alfabeto para escrever? Justifique. 

Sempre os símbolos criados, ao longo da história, foram usados para representar a 

linguagem humana? Para responder a essas questões vamos estudar sobre a história 

do alfabeto. 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Será utilizado material sobre a história do alfabeto (APÊNDICE C), sistematizado 

pelas professoras Claudia Maria Mendes Gontijo (Ufes) e Cleonara Maria Schwartz 

(Ufes) no projeto de formação realizado com professoras alfabetizadoras da Prefeitura 

Municipal de Vitória (ES), no ano de 2008, em que a professora Fernanda Zanetti 

Becalli (Ifes) integrava a equipe responsável pelo desenvolvimento da formação 

continuada, no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e 

Escrita do Espírito Santo (Nepales).  

Este material é composto por textos explicativos e atividades a serem realizadas 

durante o encontro.  
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ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Para o próximo encontro (19/10) deverá ser realizada a leitura do livro: 

ZATZ, Lia. Aventura da escrita: história do desenho que virou letra. São Paulo: 
Moderna, 1991. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura de aprofundamento da temática abordada poderá ser indicada os 

seguintes textos: 

BAUSSIER, Sylvie. Pequena história da escrita. São Paulo: Editora SM, 2005. 

ROCHA, Ruth; ROTH, Otávio. O livro da escrita. São Paulo: Melhoramentos, 1992. 

AÇÕES PARA O ENCONTRO 3 

HISTÓRIA DO ALFABETO 

De acordo com Cagliari (1999, p. 164), a “[...] escrita começou na Suméria, por volta 

de 3.100 a.C. A Suméria era um país que existia onde hoje se localiza o Irã e o Iraque, 

numa região chamada Mesopotâmia, que quer dizer entre rios. Os rios são o Tigre e 

o Eufrates”, conforme podemos visualizar no mapa a seguir: 

 

Figura 1: Mapa da Mesopotâmia 

As primeiras escritas surgiram da necessidade que os povos antigos tiveram “[...] de 

registrar informações e contar fatos” (ZATZ, 1991, p. 24). Dessa forma, as primeiras 
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escritas foram criadas com as finalidades de registro ou mnemônica e de 

comunicação. 

 

Escrita cuneiforme (inventada pelos sumérios) 

 

Hieróglifos gregos em uma estela funerária 

 

“Quando o homem começou a plantar, criar animais, fiar, construir cidades, a escrita 

passou a ser um instrumento necessário e importante. Era preciso, por exemplo, 

controlar os rebanhos e, mais tarde, os produtos que iam do campo para a cidade e 
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da cidade para o campo” (ZATZ, 1999, p. 23). Dessa forma, as finalidades da escrita 

foram ampliadas. Não era suficiente ter a finalidade de registro e de comunicação. Era 

preciso que ela, também, atendesse à finalidade de controle de objetos, 

principalmente, nas relações comerciais e de trabalho. Vejamos o exemplo de escrita 

dos sumérios, retirado do livro de Lia Zatz, intitulado Aventura da escrita: história do 

desenho que virou letra. 

 

A partir destes ícones, os estudiosos das escritas antigas descobriram que: 

 

Dessa forma, a escrita significa 54 bois e vacas. 

ESCRITAS LOGOGRÁFICAS 

De acordo com Olson (2007), o fato de essas escritas poderem ser lidas levou os 

povos antigos a pensar as unidades palavras, criando, desse modo, sinais para 

representar as palavras da língua. Os sistemas baseados em palavras foram 

denominados logográficos. Vejamos exemplos de escritas que podem ser 
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denominadas logográficas: 

 

EXERCÍCIO 1: 

a. Vamos escolher sinais ou desenhos para representar as palavras da frase 

abaixo: 

A casa de Maria é amarela. 

 

b. Agora, escrevam a frase que se segue usando os sinais inventados:  

Maria gosta de brincar em casa. 

 

c. O que aconteceu? Os símbolos inventados ajudaram a escrever a segunda 

frase? Por quê? 

Os povos antigos tiveram a mesma dificuldade, ou seja, era necessário criar muitos 

sinais para todas as palavras. Segundo Olson (1997, p. 95), “[...] os dicionários 

modernos da língua chinesa, o melhor exemplo de uma escrita logográfica [...], 

relacionam cerca de 50.000 caracteres”. Nesse tipo de escrita, estão envolvidos três 

princípios na formação dos caracteres, ou de formação gráfica: 

a. “a facilidade de reconhecimento é aumentada pelo emprego das 

representações icônicas do objeto”; 

b. “a economia: toma-se emprestado o signo de um objeto para representar outra 

palavra, ou parte de uma palavra, devido às semelhanças dos sons (o chamado 

princípio acrofônico ou fonográfico das cartas enigmáticas)”; 
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c. “a univocidade, distinguem-se os homófonos, palavras que soam da mesma 

maneira, mas significam coisas diferentes, por meio de um determinativo não 

verbalizado indicando a classe semântica a que a palavra pertence”. 

EXERCÍCIO 2: 

a. Vamos escrever uma mensagem para o colega que é a sua dupla, usando o 

princípio das cartas enigmáticas. 

Obs.: Após a escrita da carta, as/os cursistas deverão trocar as mensagens 

para que sejam lidas pelas/os colegas. 

OS SILABÁRIOS 

“O primeiro silabário foi resultado da adaptação de signos logográficos sumérios a 

uma língua semítica, o acadiano” (OLSON, 1997, p. 57). Assim, com o surgimento dos 

silabários os símbolos deixaram de representar objetos para representar unidades da 

fala, ou da linguagem. Além disso, antes, “[...] cada pictograma tinha o nome da 

própria palavra que representava. Nos silabários, os sons prevalecem sobre os 

significados na designação dos nomes dos caracteres, ficando os significados num 

plano secundário” (CAGLIARI, 199, p. 166). 

Desse modo, foram criadas novas denominações para os símbolos consonantais. Nas 

línguas semíticas, usavam-se apenas três símbolos para representar as vogais (I, U, 

A). O significado das palavras era inferido a partir do contexto. De acordo com Cagliari 

(1999, p. 167), 

“O sistema consonantal dos semíticos durou milênios – só a escrita 
egípcia durou 3 mil anos! É claro que os sistemas não usam apenas um 
procedimento de representação. A própria escrita egípcia, que era 
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basicamente do tipo consonantal, utilizava também símbolos ideográficos, 
determinativos semânticos e ideográficos”. 

No século XI a.C., esse tipo de escrita já havia passado por várias transformações e 

se fixado numa forma definitiva, com apenas 22 caracteres.  

O PRIMEIRO ALFABETO 

Foi exatamente o povo fenício que criou o que podemos chamar de alfabeto. Para 

chegar a isso, segundo Cagliari (1999, p. 181), os 

“[...] semitas do Oriente Médio puseram em prática aquela idéia de 
formar uma escrita com poucos caracteres e com formas gráficas de fácil 
desenho. Para isto, fizeram uma lista de palavras, de tal modo que cada uma 
delas começasse por um som diferente, tendo, no total a representação de 
todas as consoantes no início dessas palavras”. 

 

Letra Nome Significado Som 

 
ʼāleph Boi ʼ 

 
bēth Casa B 

 
gīmel Camelo G 

 
dāleth Porta D 

 
hē Janela H 

 
wāw Gancho w 

 
zayin Arma Z 

 
ḥēth Cerca ḥ 

 
ṭēth Roda ṭ 

 
yōdh Braço Y 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Beth_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Daleth&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=He_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Waw_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Zayin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Heth_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teth&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Yodh&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_beth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_gimel.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_daleth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_he.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_waw.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_zayin.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_heth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_teth.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_yodh.png
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kaph Palma (da mão) K 

 
lāmedh Goad L 

 
mēm Água m 

 
nun Peixe N 

 
sāmekh Coluna S 

 
ʼayin Olho ʼ 

 
pē Boca P 

 
ṣādē Papiro (planta) ṣ 

 
qōph Buraco de uma agulha Q 

 
rēš Cabeça R 

 
šin Dente Š 

 
tāw Marca T 

Depois de criada a tabela com os caracteres, com os significados e com os 

nomes, surgiu o primeiro alfabeto, composto de símbolos que representavam apenas 

consoantes. “Constituído desta forma, o novo sistema de escrita, além de escrever só 

consoantes, passou a ser uma forma de escrita puramente fonética”. Ele se baseava 

no princípio acrofônico como chave para a decifração da escrita. 

Por volta de 1300 a.C., os gregos adaptaram a escrita fenícia. Pela primeira vez, essa 

escrita foi adaptada a uma língua não semítica. Para Oslon (1999, p. 101), 

Muitos dos sinais silábicos do alfabeto semítico se ajustaram à língua 
dos gregos [...]. No entanto, ao contrário das línguas semíticas, o grego, como 
o português ou o inglês, é um idioma indo-europeu, no qual as diferenças 
vocálicas levam à diferenciação léxica: mala tem um sentido diferente de 
mula. Além disso, há palavras que consistem só em vogais, outras que 
começam por vogais, e não são raras as palavras com pares de vogais. Para 
preencher a lacuna, seis caracteres semíticos, representando sons 
desconhecidos dos gregos, foram usados como empréstimo para representar 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaph&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamedh&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Samekh&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qoph
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Resh&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Shin_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Taw_%28letter%29&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_kaph.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_lamedh.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_mem.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_nun.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_samekh.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_ayin.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_pe.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_sade.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_qof.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_res.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_sin.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Phoenician_taw.png
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esses sons vocálicos isolados. 

Em seguida, apresentamos o tipo atual dos caracteres gregos lançados em 1660: 

 

Após modificações, foi criado o alfabeto latino que deu origem ao alfabeto que usamos 

atualmente.  

 

Alfabeto latino arcaico 

OS ALFABETOS HOJE  

EXERCÍCIO 3:  

a. Solicitar aos cursistas que procurem em jornais e revistas diferentes tipos de 

letras. Em seguida, conversar sobre os tipos de letras encontrados e o tipo de 

letra mais usado nos suportes manuseados. 

Ao longo da história, a forma das letras passa a admitir variantes. “No mundo antigo, 

as variantes das letras se restringiam a poucos casos. O latim, por exemplo, não tinha 

letras minúsculas. A escrita cursiva vai aparecer só na Idade Média, mas nessa época 

o latim já era escrito em muitos tipos de letras” (CAGLIARI, 1989, p. 97).  
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Atualmente, utilizamos 26 letras que, combinadas, podem representar o que 

pensamos, falamos, sentimos e imaginamos. Há ainda uma variação muito grande 

das formas das letras. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 

Se buscarmos, por exemplo, as fontes disponíveis em um programa de computador, 

nós encontraremos muitos tipos de letras: 

Alfabeto Alfabeto Alfabeto Alfabeto 

Alfabeto Alfabeto Alfabeto Alfabeto 

Alfabeto Alfabeto Alfabeto Alfabeto 

Alfabeto Alfabeto Alfabeto Alfabeto 

 

Para nós que sabemos ler, pode parecer uma tarefa simples saber que as diferentes 

formas correspondem a uma mesma letra, mas, para a criança que está aprendendo 

a ler, isso não é tão obvio. Por isso, mesmo que as crianças utilizem o alfabeto de 

forma maiúsculo para escrever, é preciso que elas conheçam os alfabetos de usos 

mais frequentes na nossa sociedade. 
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ENCONTRO IV: HISTÓRIA DO ALFABETO 

DATA: 19/10/2019 

FORMADORA: Marcela Amaral de Miranda Machado 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Nesse encontro, será retomada a apresentação da história do alfabeto dando 

continuidade com a fase pictográfica, a fase ideográfica e a fase alfabética. Além de 

apresentarmos os sistemas de escrita. Também será utilizado material sobre a história 

do alfabeto (APÊNDICE C), sistematizado pelas professoras Claudia Maria Mendes 

Gontijo (Ufes) e Cleonara Maria Schwartz (Ufes) no projeto de formação realizado 

com professoras alfabetizadoras da Prefeitura Municipal de Vitória (ES), no ano de 

2008, em que a professora Fernanda Zanetti Becalli (Ifes) integrava a equipe 

responsável pelo desenvolvimento da formação continuada, no âmbito do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (Nepales). 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Fomentar reflexões sobre a organização e execução de um planejamento (APÊNDICE 

D) para trabalhar a história do alfabeto. Os objetivos e os aspectos a serem 

considerados devem ser: 

a. Conhecer a história do alfabeto; 

b.  Vivenciar situações de aprendizagem com outros tipos de escrita. 

Aspectos a serem considerados na organização das atividades: 

a. Escrita pictográfica; 

b. Escrita ideográfica. 

ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Cada dupla irá organizar um planejamento para o trabalho com crianças de idade pré-

escolar (4 e 5 anos) da Educação Infantil sobre a história do alfabeto, a ser 

apresentado no próximo encontro. 

Objetivos:  

a. Conhecer a história do alfabeto; 
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b. Conhecer os tipos de alfabetos mais usados atualmente na nossa sociedade. 

Aspectos a serem considerados na organização das atividades: 

a. Escrita logográfica: uso de cartas enigmáticas; 

b. Primeiros alfabetos: fenício e grego; 

c. O nosso alfabeto. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura de aprofundamento da temática abordada poderá ser indicada os 

seguintes textos: 

Capítulo 4 da dissertação intitulada O ensino de Arte na educação Infantil e suas 
contribuições para o processo de simbolização (GOBBI, 2019, p. 55-89). 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Brasília, 2017. 

ATIVIDADES ENCONTRO IV 

Os estudos realizados no encontro anterior, possibilitaram o conhecimento da história 

dos alfabetos. Sendo assim, podemos caracterizar essa história, “[...] sem seguir uma 

linha de evolução cronológica de nenhum sistema especificamente”, em três fases 

distintas. 

“A fase pictográfica se distingue pela escrita através de desenhos ou pictogramas. 

Estes aparecem em inscrições antigas, mas podem ser vistos [...] mais recentemente 

nas histórias em quadrinhos” (CAGLIARI, 1980, p. 107) sem escrita. Tal como 

podemos verificas nas histórias de Eva Furnari: 
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Os pictogramas também são exemplos da fase pictográfica. Segundo Cagliari (1989), 

eles “[...] não estão associados a um som, mas a imagem do que se quer representar. 

Consistem em representações bem simplificadas dos objetos da realidade”. Segundo 

Vigotski, em termos psicológicos, podemos dizer que esse é um tipo de representação 

de primeira ordem, pois mantém uma relação direta com os objetos que se deseja 

representar. 

A fase ideográfica “[...] se caracteriza pela escrita através de desenhos especiais 

chamados ideogramas. Esses desenhos foram ao longo de sua evolução perdendo 

alguns dos traços mais representativos das figuras retratadas e tornaram-se uma 

simples convenção escrita. As letras do nosso alfabeto vieram desse tipo de evolução” 

(CAGLIARI, 1989, p. 108). 

   
 

  

Hieróglifo 
egípcio 
Cabeça de 
bovídeo 

Cabeça de 
bovídeo 
Proto-
semítica 

Aleph 
´fenício 

Alfa grego A etrusco A romano 
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Hieróglifo 
representa
ndo uma 
casa 
egípcia 

Casa proto-
semítica 

Beth fenício Beta grego B etrusco B romano 

 

A fase alfabética se caracteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua origem nos 

ideogramas, mas perderam o valor ideográfico assumindo uma nova função de 

escrita: a representação puramente fonográfica. O ideograma perdeu seu valor 

pictórico e passou a ser simplesmente uma representação fonética. 

Como podemos ver, a história do alfabeto revela como foi constituído o nosso sistema 

de escrita que, além de ser composto com caracteres que representam consoantes e 

vogais, também usa, por exemplo, símbolos ideográficos. 

OS SISTEMAS DE ESCRITA 

Um sistema de escrita é uma maneira estruturada e organizada com base em 

determinados princípios para representação da fala. Há sistemas de escrita que 

representam o significado das palavras (escritas ideográficas) e há aqueles que 

representam os sons da língua, sua “pauta sonora” (escrita fonográfica). Nosso 

sistema de escrita (chamado “alfabético-ortográfico”) representa “sons” ou fonemas, 

em geral cada “letra” correspondendo a um “som” e vice-versa (CAGLIARI, 1989). 

Sistemas de escrita baseados nos significados, geralmente, são pictóricos, 

iconicamente motivados pelos significados que querem transmitir, e dependem 

fortemente dos conhecimentos culturais em que operam. Esse tipo de escrita não 

depende de uma língua específica, pois sua leitura pode ser feita em diferentes 

línguas. Um exemplo de escrita ideográfica, nos tempos de hoje, são os sinais de 

trânsito: 
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Cuidado Animais 

 

Animais 

Selvagens 

 

Bonde 

 

Aeroporto 

 

Máquina Agrícola 

 

Ciclista 

 

Área Escolar 

 

Crianças 

 

 

Já os sistemas de escrita baseados nos significantes dependem essencialmente dos 

elementos sonoros da língua para poder ser lido. 

O NOSSO SISTEMA DE ESCRITA 

Ele é um sistema baseado nos significantes, pois as letras do alfabeto representam 

os sons da fala. Porém, ele usa vários tipos de alfabeto e, também, caracteres de 

natureza ideográfica como os sinais de pontuação e os números. 
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EXERCÍCIO 1: Título 

 

Reflexões:  

a. O título do projeto prevê o trabalho com uma das finalidades que justificou o 

surgimento da escrita, mas deixa de abranger no título as finalidades de 

registro. 

b. Os projetos devem estar relacionados mais especificamente às necessidades 

de aprendizagem das crianças (lembramos novamente o conceito de 

alfabetização). Nesse caso, o título poderia ser a história do alfabeto ou a 
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história da escrita. O título produz uma confusão entre a história da escrita e de 

seus suportes. 

EXERCÍCIO 2:  texto utilizado para iniciar o trabalho 

 

Reflexões: 

a. Em primeiro lugar, é visível a ausência de autoria. Quem produziu o texto? 

Para que? Para ensinar crianças a história da escrita? Para quem? 

b. Observamos ainda a tentativa de contar, em um único texto, toda a história, 

que tem como eixo a finalidade de comunicação e os suportes das escritas 

ao longo da história. 
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c. É necessário contar a história por partes, fazendo com que as crianças da 

idade pré-escolar compreendam gradativamente o seu desenvolvimento. 

d. É importante notar que o início destacado no texto, os desenhos deixados 

nas cavernas, se remete à história da arte, às lendas, aos mitos envolvidos 

nessa produção. 

e. A estratégia de iniciar pelo texto é interessante, porém, é importante 

salientar que a escolha dos textos deve propiciar uma construção gradativa 

dos conhecimentos a serem apropriados pelas crianças. 

EXERCÍCIO 3: Atividades utilizadas 

 

Reflexões: 

a. Esse tipo de atividade é interessante para ajudar as crianças compreenderem 

como os povos antigos buscaram utilizar o segundo princípio da escrita 
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logográfica – a economia. Entretanto, primeiro é preciso levar as crianças a 

escrever usando desenhos e, depois, mostrar que os antigos começaram a 

juntar desenhos para produzirem novos significados. 

b. É importante notar ainda que, se a intenção é mostrar como os antigos 

escreviam, o ideal é que tenha apenas os símbolos iconográficos para que as 

crianças descubram, com a ajuda do professor, o último símbolo. 

c. Também é importante vivenciar situações em que inventam símbolos para 

escrever palavras que são pronunciadas da mesma forma. 

 

Reflexões: 

a. Esse tipo de atividade permite que as crianças compreendam a escrita 

ideográfica e que elas continuam a ser usadas em nossa sociedade. 

b. Nesse caso, é importante levá-las a perceber que sabem ler escritas que estão 

presentes no nosso cotidiano. 
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ENCONTRO V: BNCC: CONTEXTO DE PRODUÇÃO E CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS. 

DATA: 26/10/2019 

FORMADORAS: Camila de Oliveira Fonseca Ribeiro e Adalgiza Gonçalves Gobbi. 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Em primeiro momento, será realizada pela formadora Camila de Oliveira Fonseca 

Ribeiro, uma exposição dialogada sobre o contexto de produção da Base Nacional 

Comum Curricular. A discussão do texto terá por finalidade que os cursistas 

compreendam os marcos legais da construção deste documento, afim de que 

conheçam suas origens e as perspectivas teóricas que envolvem esta produção. 

No segundo momento, será realizada pela formadora Adalgiza Gonçalves Gobbi uma 

apresentação analítica sobre os campos de experiências que compõe a proposta para 

a educação infantil contida na BNCC, afim de que se observe suas principais 

motivações, e se analise a forma como a arte e a simbolização são abordadas nestes 

campos de experiência. 

Ao final das apresentações, será pedido aos cursistas que apresentem, em duplas de 

trabalho, uma breve síntese dos principais pontos tomados como conteúdo de cada 

campo de experiência.  

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

As contribuições teóricas deste encontro estarão alicerçadas no capítulo intitulado 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a alfabetização de crianças em diálogo? 

(2019, p. 31-50) de autoria de Camila de Oliveira Fonseca Ribeiro, e do capítulo 2 da 

dissertação intitulada O ensino de Arte na educação Infantil e suas contribuições para 

o processo de simbolização (2019, p. 29-45), de autoria de Adalgiza Gonçalves Gobbi, 

defendida no Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) que 

deu origem a este projeto de formação. 

Os cursistas serão divididos em duplas e realizarão a leitura dos textos que deverão 

ser entregues impressos no dia da formação ou terem sido enviados anteriormente 
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por e-mail. A partir da leitura dos referidos capítulos, cada dupla irá elaborar, pelo 

menos, duas questões sínteses. 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Para o próximo encontro deverá ser realizada a leitura do texto pertencente ao tópico 

4.3 Para além da BNCC: proposições da dissertação intitulada O ensino de Arte na 

educação Infantil e suas contribuições para o processo de simbolização (GOBBI, 

2019, p. 90-123). A partir da leitura, deverão apresentar no próximo encontro pontos 

de destaque do texto que serão discutidos com o grupo. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura complementar poderá ser indicada o seguinte textos: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU. Proposta pedagógica de 

Educação Infantil do Município de Bauru. 2016. Disponível em: 

<www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica

_educacao_infantil.pdf> 
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ENCONTRO VI: PARA ALÉM DA BNCC: PROPOSIÇÕES 

DATA: 26/10/2019 

FORMADORA: Adalgiza Gonçalves Gobbi 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Deverá ser realizada uma exposição dialogada sobre o tópico 4.3 Para além da BNCC: 

proposições presente na dissertação intitulada O ensino de Arte na educação Infantil e 

suas contribuições para o processo de simbolização (GOBBI, 2019, p. 49-54). A 

discussão do texto terá por finalidade que os cursistas observem e tomem como base 

para as proposições que deverão realizar posteriormente, as possibilidades de ações 

que vão além do que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular para a 

educação infantil. 

Obs.: É importante ressaltar que, nesse momento, a formadora usará como recurso 

mnemônico os slides e os cursistas deverão ter lido e levantado anteriormente pontos 

de destaque do texto que serão discutidos com o grupo.  

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Serão observados os planejamentos sistematizados no tópico 4.3 da dissertação de 

Gobbi (2019), a fim de que sejam observadas as possibilidades de ensino na 

educação infantil propostas para além da BNCC, bem como compreender como se 

deu o processo de planejamento, de modo que os cursistas compreendam a 

formulação de um planejamento, observando sua organização, tendo em vista que, 

no próximo encontro, deverão iniciar um planejamento de uma atividade que envolva 

arte e simbolização para a educação infantil a ser aplicada para a turma. 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Para o próximo encontro (09/11) deverá ser realizada a leitura do texto de 

MARSIGLIA, A.C.G. A prática pedagógica histórico-crítica na educação infantil e 

ensino fundamental. Autores Associados. São Paulo, 2011, p. 67-113. 

APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS 

Como leitura complementar poderá ser indicada o seguinte textos: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAURU. Proposta pedagógica de 
Educação Infantil do Município de Bauru. 2016. Disponível em: 
<www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_educacao/proposta_pedagogica
_educacao_infantil.pdf> 
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ENCONTRO VII: PLANEJAMENTO DE PROPOSTA DIDÁTICA 

DATA: 09/11/2019 

FORMADORAS: Adalgiza Gonçalves Gobbi e Fernanda Zanetti Becalli 

ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA 

Os cursistas se unirão em duplas de trabalho afim de planejar uma atividade que 

envolva arte e simbolização para a educação infantil a ser aplicada para a turma. Cada 

dupla terá que planejar uma oficina que tenha no máximo 30 minutos de duração, 

tendo mais 10 minutos para preparar a sala e os materiais antes de começar a oficina. 

Os materiais a serem usados são de responsabilidade de cada dupla. 

Os planejamentos devem ser elaborados nas fichas de planejamento disponibilizadas 

pelas formadoras e devem ser entregues no dia de aplicação das oficinas. 

As atividades a serem aplicadas devem ser elaboradas de forma que contenham: 

a) Justificativa 

b) Objetivos 

c) Conteúdos 

d) Procedimentos pedagógicos 

e) Referências 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Durante o planejamento, a equipe de formação estará disponível para sanar as 

dúvidas que vierem a surgir, bem como sugerir fontes de pesquisa para enriquecer as 

elaborações dos cursistas. 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 

Deverá ser dada continuidade ao planejamento da ação a ser aplicada para a turma.  
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MODELO DE FICHA DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES:  Arte e simbolização na 
Educação Infantil 

FICHA DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

TEMA: DATA: 

DUPLA: 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

     

REFERÊNCIAS 
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ENCONTRO VIII: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

DATA: 30/11/2019 

FORMADORAS: Adalgiza Gonçalves Gobbi e Fernanda Zanetti Becalli 

Serão realizadas oficinas planejadas nos últimos encontros. Cada dupla terá 30 

minutos de apresentação, tendo mais 10 minutos para a preparação da sala e dos 

materiais. 

Os materiais a serem usados bem como a dinâmica das apresentações e ações serão 

de responsabilidade exclusiva das duplas de trabalho. Aso final da apresentação, 

cada dupla deverá organizar a sala de modo a não comprometer o desenvolver da 

atividade da dupla seguinte.  

As folhas de planejamento deverão ser entregues para a equipe formadora de forma 

impressa. 

Os horários para as apresentações serão organizados da seguinte forma, a partir do 

sorteio da ordem de apresentações: 

a) Dupla 1: 09h as 09h30 

b) Dupla 2: 09h40 as 10h10 

c) Dupla 3: 10h20 as 10h50 

d) Dupla 4:11h10 as 11h40 

e) Dupla 5: 11h50 as 12h20 

Após as apresentações, será realizada uma roda de conversa afim de se 

estabelecerem sínteses dos saberes compartilhados ao longo da formação. 


