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O pap da esca não é mostrar a face 
visív da lua, isto é, reiterar o 
cotidiano, mas mostrar a face octa, ou 
seja, revar os aspectos essenciais das 
rações sociais que se octam s os 
fenômenos que se mostram à nossa 
percepção imediata” 

Dermev Saviani
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A presente proposta foi construída, em conjunto à dissertação intitulada ‘’O 

ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

PROCESSO DE SIMBOLIZAÇÃO, 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 ocina;

b. Orientações para prática: proposições de atividades ao professor acerca da 

temática trabalhada em cada ocina;

c. Orientações para a atividade não presencial: aprofundamento de estudos.

Pretendemos que este produto educacional seja um material de apoio para a 

formação inicial dos professores e professoras e que, além de oferecer proposições de 

ações, sirva de inspiração para a criação de novas práticas. .

ApresentaçãoApresentaçãoApresentação
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A educação escolar infantil, por 
meio das mediações dos conteúdos de 
ensino, onde se inclui o ensino da arte, 
deve se comprometer a desenvolver 
seres humanos críticos capazes de se 
apropriarem da realidade em suas 
múltiplas determinações de modo que 
possam a ressignicar na busca do 
rompimento com a alienação produzida 
pelo sistema capitalista. Para que isto 
aconteça, é necessário proporcionar às 
crianças as máximas possibilidades de 
aprendizado, sendo necessár ias 
discussões sobre práticas pedagógicas 
que considerem as características do 
desenvo lv imen to  das  mesmas  e 
promovam ações que colaborem com 
sua formação humana. 

Ao pensar no ensino de arte e no 
processo simbolização, é impossível que 
nos distanciemos da realidade, tendo em 
vista ser a primeira, elemento fundamental 
para a compreensão acerca das relações 
humanas e manifestações culturais que 
nesta existem, e a segunda carregar 
consigo a história do desenvolvimento da 
escrita e seus processos ao longo da 
história da humanidade.  Partindo desta 
premissa e nos apoiando nos princípios 
teóricos da pedagogia histórico-crítica e 
da psicologia histórico-cultural para 
fundamentar nossas análises, realizamos 
uma leitura crítica da Base Nacional 
Comum Curricular a m de identicar (ou 
não) a relevância dada pelo documento 

 

  ao ensino de arte, bem como ao processo 
de simbolização, buscando identicar 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.

A partir de nossa investigação, 
elaboramos uma proposta de formação  
de professores complementar, a m de  
proporcionar aos cursistas uma proposta, 
uma ferramenta teórico-prática para sua 
formação e futura atuação com a criança 
pré-escolar, seja como professores ou 
pedagogos. Intencionamos ainda ampliar 
a  v i s ã o  d o s  m e s m o s  a c e r c a  d a 
compreensão da realidade em suas 
múltiplas determinações, possibilitando a 
reexão e preparação fundamentada de 
suas futuras ações pedagógicas visando 
potencializar o processo de simbolização 
com o intermédio do ensino de arte, tendo 
e m  v i s t a  n ã o  s e r  e s t e  t r a b a l h o 
proporcionado pelas delimitações da 
Base Nacional Comum Curricular. 

 

Introdução
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A escola, enquanto local privilegiado de 

transmissão do saber elaborado, tem como 

função social reunir, sistematizar e colocar os 

sujeitos em contato com as estas produções, 

tendo o professor seu devido destaque neste 

processo. Deste modo, a escola tem o papel de 

fornecer aos alunos o acesso ao que foge do 

espontâneo, conteúdos que proporcionem ao 

a l u n o  o  c o n t a t o  c o m  a s  p r o d u ç õ e s 

clássicas/eruditas da humanidade. 

Compreendendo o trabalho educativo 

como uma ação direta e intencional, que busca 

imprimir em cada novo indivíduo o patrimônio 

cultural acumulado no decorrer da história de 

modo a tornar o sujeito humano, humanizado, 

entendemos que seja necessário que o mesmo 

sistematize as melhores formas para que tais 

produções humanas sejam apropriadas pelos 

sujeitos. 

Nossa defesa, então, é a de que a classe 

t r aba l hado ra  t enha  ace s so  ao  ma i s 

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). 

Na educação escolar, o ensino da arte 

incide diretamente sobre o conhecimento 

espontâneo ressiginicando-o e conduzindo ao 

conhecimento cientíco. Ou seja, a partir do 

conhecimento sobre as diversas expressões 

artísticas (pintura, música, dança, escultura, etc.) 

suas bases (estrutura, contexto histórico, técnicas, 

etc.), é possível elevar o conhecimento do aluno 

Arte e Siização 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. 

Sobre o desenvolvimento da escrita na 

criança, este 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 signicação de registro, 

podendo contar histórias, narrativas da rotina, e 

passam a substituir os rabiscos na intenção de 

escrita da criança. 

Defendemos, deste modo, 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.

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 que existe um 

sistema de escrita e que este tem suas 

particularidades, sendo o desenho apenas uma 

parte do processo. 
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Publicada em 22 de dezembro de 2017, 

a Base Nacional Comum Curricular traz em si 

direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento estabelecendo competências 

para a educação básica, as quais devem ser 

observadas como objetivo a ser alcançado 

com esta normatização. 

Diante disto, questionamos: é possível que 

esta criança autônoma que se pressupõe no 

texto da BNCC desenvolva no ano letivo, a partir 

de seu cotidiano e de suas experiências 

decorrentes do mesmo, as metas esperadas 

como síntese dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do ano letivo? 

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. Diante disto, 

reiteramos nossa percepção 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. Para a etapa da 

educação infantil, o documento divide-se em 

cinco campos de experiências: “O eu, o outro e o 

nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, 

co res  e fo rmas ” ,  “ Fa la,  pensamento e 

imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”. 

Base Nacion Comum 
Curricar: breve análise

Por meio da arte, é possível ao professor 

explorar todos os campos de ensino, fazendo a 

aprendizagem cada vez mais rica, prazerosa e 

integral. Apresentar os clássicos da pintura, da 

música, da literatura, da dança, das mais 

variadas culturas e expressões artísticas 

produzidas o longo da história humana, é meio 

fundamental para a busca de uma educação 

que tenha como horizonte uma formação 

humana não fragmentada, não alienada.  

Quando não propõe um ensino que vise a 

emancipação dos sujeitos e a valorização dos 

prossionais da educação, mas sim um ensino 

mantenedor do status quo a BNCC retira das 

crianças (e também dos demais alunos de outros 

níveis da educação básica), as possibilidades 

de ascensão aos n íveis mais al tos de 

aprendizagem, conhecimento e abstração. 

Acreditamos que não. Se não há 

transmissão do conjunto de conhecimentos 

elaborados ao longo da evolução da espécie 

humana, não há humanização, nem tão pouco 

aprendizado. No que diz respeito ao ensino da 

arte e da escrita, podemos perceber 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 e da escrita, mas, 

apesar de estarem presentes, não abordam a 

arte e a simbolização em suas origens na 

realidade social, as reduzindo a um conjunto de 

técnicas. 
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a. Aprofundar conhecimentos sobre o ensino 

de arte na idade pré-escolar, fundamentadas na 

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;

O curso terá por nalizades:

f. Para além da BNCC: proposições.

b. Problematizar a proposta de ensino de 

arte na idade pré-escolar materializada na 

BNCC;

OBJETIVOS

É importante destacar que os temas serão 

abordados considerando as dimensões teórica 

e prática:

Período de realização: 08 encontros 

presenciais com datas a serem estabelecidas 

pela equipe de formação.

a. Fundamentos da Psicologia histórico-

cultural e da Pedagogia histórico-crítica;

Carga horária: 40 (quarenta) horas, sendo 

24 (vinte e quatro) horas presenciais e 16 

(dezesseis) horas não presenciais.

c. Cons t ru i r  p ropos tas  de t raba lho 

pedagógico com a arte na Educação Infantil.

CONTEÚDO

CARACTERIZAÇÃO

Esta proposta 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.

AVALIAÇÃO

d. Material bibliográco.

b) desenvolvimento e apresentação de 

proposta didática sobre arte e simbolização, 

alicerçada na Psicologia Histórico-Cultural e na 

Pedagogia Histórico-Crítica.

a. Sala de aula com espaço adequado 

para desenvolver trabalhos em grupo. A sala 

deve ser  equipada com lousa branca, 

computador, data show, caixa de som;

RECURSOS DIDÁTICOS E HUMANOS

a) participação e aprendizagem por 

parte dos cursistas envolvidos; 

Deverá contemplar dois aspectos: 

b. Cadernos (brochura) para cada um dos 

participantes;

Os recursos necessários para o trabalho 

nas ocinas serão:

c. Cada sala de aula deverá ter ainda 

canetas, lápis, caixas de lápis de cor, papel A4, 

pincel atômico, tesoura em quantidades 

sucientes para uso dos cursistas, jornais, revistas;

METODOLOGIA DE TRABALHO

 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 consiste em ocinas, 

discussões, relatos e reexões sobre as 

experiências com o ensino da Arte na idade pré-

escolar.
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2) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

d. Como eles eram utilizados;

Obs.: Deverá ser disponibilizada cópia impressa 

do p ro je to  do cu r so  ou  p rev iamen te 

encaminhada para os cursistas via e-mail e, nesse 

momento, projetada para leitura e discussão 

coletiva.

f. Caderno: elemento articulador entre a 

professora e os cursistas; faz a mediação entre 

teoria e prática; recurso mnemônico; suporte de 

registro da escrita;

d. Carga horária por encontro;

e. Frequência;

g. Objetivos da Formação;

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 (AÇÃO 1). Antes da escrita do texto suscitar 

questões do tipo:

b. Como era sua escola, sua sala de aula, 

seu uniforme, seus colegas;

h. Temas a serem abordados.

c. Quais materiais de arte havia expostos na 

sala de aula;

a. Quem foi a sua primeira professora;

1) APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA 

FORMAÇÃO

Deverá ter como foco:

a. Período de realização;

b. Dia da semana em que acontecerão os 

encontros;

c. Carga horária total;

e. Qua i s  a t i v i dades  de  a r te  e ram 

desenvolvidas;

g. As atividades de arte eram realizadas 

para quê, para quem, em quais momentos;

f. Quais atividades de arte potencializavam 

o desenvolvimento da criatividade e da 

inventividade; 

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 pelo formador para 

possível produção de artigo a ser publicado em 

periódico cientíco.

3) 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 seguinte leitura:  

Em seguida, serão explanados os 

principais conceitos teóricos que fundamentam 

esta formação, a saber: desenvolvimento 

humano, arte, escrita e simbolização.

Seguidamente, poderá ser apresentado 

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=1131

s  com duração de 21 minutos. 

 A partir da leitura do referido capítulo 

cada dupla irá elaborar, pelo menos, duas 

questões sínteses.

GOBBI, A. G. O ensino de arte na educação infantil e suas 
contribuições para o processo de simbolização. 
Orientador: Fernanda Zanetti Becalli. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Humanidades) - Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituro 
Federal do Espírito santo, , Vitória, 2019, 177p.

ENCONTRO 1:

Fundamentos da psicologia 
histórico-cultural e da 

pedagogia histórico-crítica
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Para o próximo encontro deverá ser 

realizada a leitura do texto:

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v26n1/04.pdf

Disponível em:

4) ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO 

PRESENCIAL

BARROCO, S. M. S.; SUPERTI, T. Vigotski e o estudo 
da psicologia da arte: contribuições para o 
desenvolv imento humano.  Ps ico logia & 
Sociedade, 26(1), p. 22-31, 2014. 

A sistematização do texto deverá ser 

realizada através da construção de um mapa 

conceitual a ser apresentado em forma de slides 

no próximo encontro.

SAVIANI,  D.  Antecedentes,  or igem 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.

MARTINS, L. M. O desenvolvimento do 
ps iqu i smo  e  a  educação e sco la r : 
contribuições à luz da psicologia histórico-
cultural e da pedagogia histórico-crítica. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2013. p. 
269-308.

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. 

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:
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AÇÃO 1:

e) Quais atividades de arte eram desenvolvidas;

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;

b) Como era sua escola, sua sala de aula, seu uniforme, seus colegas;

f) Quais atividades de arte potencializavam o desenvolvimento da criatividade e da 
inventividade; 

A) 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.

a) Quem foi a sua primeira professora;

c) Quais materiais de arte havia expostos na sala de aula;

d) Como eles eram utilizados;

B) 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.

i) Qual papel da arte na educação infantil;
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1) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

Todos estes momentos devem ser permeados 

com os mapas conceituais e com os pressupostos 

apresentados do texto destacado como literatura 

obrigatória para o encontro.

2) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

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. 

A partir dos mapas conceituais, deverá ser 

realizada a discussão do texto dado, como literatura 

obrigatória no encontro anterior, 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 (AÇÃO 2), 

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, am de que se 

compreenda a função social da arte. Este vídeo 

encontra-se disponível no endereço eletrônico 

https://www.youtube.com/watch?v=RdNvpq4pL3M. 

ENCONTRO 2:

Arte e formação
humana

3) ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL

Para o próximo encontro deverá ser realizada a 

leitura do texto:  GOBBI (2019, p. 49-54). A sistematização 

do texto deverá ser realizada, nas duplas de trabalho, 

através da construção de chamento de resumo a ser 

apresentado no próximo encontro. Cabe ressaltar que 

char o tópico requerido signica que o cursista irá 

sistematizar o texto, de modo coerente e objetivo, ao 

identicar e registrar as principais ideias discutidas pela 

autora.

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.

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:

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. 

FREDERICO, C. A arte no mundo dos homens: O 
itinerário de Lukács. São Paulo: Expressão Popular, 
2013. .18



AÇÃO 2:

A) 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.

IMAGEM 1 - La Liberté guidant le peuple - Eugène Delacroix

O movimento Romantismo surge no século XIX agitado por fortes mudanças sociais, políticas e 

culturais causadas por acontecimentos do nal 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. .19

Liberdade Guiando o Povo, 1830, óleo sobre tela, 260 x 325 cm, Eugène Delacroix, Museu do Louvre, Paris.



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. 

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:

Fonte:  historiadasartes.com

Delacroix uma vez armou: “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.

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 el 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.

IMAGEM 2 – Guernica – Pablo Picasso

.20

Guernica, 1937, óleo sobre tela, 350 x 782 cm, Pablo Picasso, Museu Reina Soa, Madri.



Fonte:  historiadasartes.com

A pintura severa, monocromática, é adequada ao tema. Essa enorme tela está exposta numa 

sala própria no Museu Reina Soa, protegida por um imenso vidro a prova de balas.

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.

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.

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 armasse 

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 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.

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.

Há pouco simbolismo explícito no quadro; aqui Picasso não seguiu nenhuma linguagem 

simbólica bem denida. 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 or no centro do quadro 

como um símbolo de esperança, armando que uma nova vida continuará a crescer apesar das 

tentativas do homem de destruí-la. A pungente delicadeza da or intensica 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.

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.
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IMAGEM 3 - Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500 - 

Oscar Pereira da Silva

O nome original dessa tela é “Independência ou Morte” mas cou 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.

Fonte: Históriadasartes.com

Para a produção deste quadro o artista dirigia frequentemente ao bairro do Ipiranga para 

conhecer a luz, a topograa 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.

Essas diferenças são signicativas 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. .22

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.



Fonte: Eduardokobra.com

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 cava 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 justicativa o temor de 

manifestações contrárias de grupos religiosos e a preocupação com a preservação da imagem de 

Anne, todos tentaram convencer Kobra a retratar o lósofo racionalista holandês Spinoza.

 IMAGEM 4 – Anne Frank Portrait - Eduardo Kobra 
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Será utilizado material sobre a história do 

alfabeto (AÇÃO 3), sistematizado pelas 

professoras Claudia Maria Mendes Gontijo (Ufes) 

e Cleonara Maria Schwartz (Ufes) no projeto de 

fo rmação  rea l i zado  com  p ro fe s so ra s 

alfabetizadoras da Prefeitura Municipal de 

Vitória (ES), no ano de 2008, em que a 

professora Fernanda Zanetti Becalli (Ifes) 

i n teg rava a equ ipe responsáve l  pe lo 

desenvolvimento da formação continuada, no 

1) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

2) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

Deverá ser realizada uma exposição 

dialogada sobre o texto: GOBBI (2019, p. 49-

54). A discussão do texto terá por nalidade que 

os curs is tas compreendam, a part i r  da 

perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento 

da escrita nas pessoas que ainda não sabem ler 

e escrever.

Após a interlocução sobre o texto, pode-

se lançar as seguintes questões para os cursistas: 

‘’sempre foram utilizadas as letras do alfabeto 

para escrever? Justique. Sempre os símbolos 

criados, ao longo da história, foram usados para 

representar a linguagem humana?’’  Para 

responder a essas questões, propor o estudo 

sobre a história do alfabeto.

Obs.: É importante ressaltar que, nesse 

momento, o formador deverá usará como recurso 

mnemônico os slides e os cursistas deverão ter 

lido e feito o chamento do texto anteriormente.

ENCONTRO 3:

Escrita e
 Simbolização

Para o próximo encontro deverá ser 

realizada a leitura do livro de Lia Zatz,  Aventura 

da escrita: história do desenho que virou letra 

(Editora Moderna, 1991).

3) ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO 

PRESENCIAL

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.

BAUSSIER, Sylvie. Pequena história da escrita. São 
Paulo: Editora SM, 2005.

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:

ROCHA, Ruth; ROTH, Otávio. O livro da escrita. São 

Paulo: Melhoramentos, 1992. .24



AÇÃO 3:

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:

A) Hiatória do alfabeto

Dessa forma, as primeiras escritas foram criadas com as nalidades de registro ou mnemônica e 

de comunicação.

As primeiras escritas surgiram da necessidade que os povos antigos tiveram “[...] de registrar 

informações e contar fatos” (ZATZ, 1991, p. 24). .25



c. “a univocidade, distinguem-se os homófonos, palavras 

que soam da mesma maneira, mas signicam coisas 

diferentes, por meio de um determinativo não 

verbalizado indicando a classe semântica a que a 

palavra pertence”.

a. Vamos escolher sinais ou desenhos para representar as palavras da frase abaixo:

EXERCÍCIO 1:

c. O que aconteceu? Os símbolos inventados ajudaram a escrever a segunda frase? Por quê?

Os povos antigos tiveram a mesma diculdade, 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 logográca [...], relacionam cerca de 50.000 caracteres”. Nesse tipo 

de escrita, estão envolvidos três princípios na formação dos caracteres, ou de formação gráca:

b. Agora, escrevam a frase que se segue usando os sinais inventados: 

Maria gosta de brincar em casa.

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 

fonográco das cartas enigmáticas)”;

A casa de Maria é amarela.

B) Escritas logográcas

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 logográcos. Vejamos exemplos de 

escritas que podem ser denominadas logográcas:
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Dessa forma, a escrita signica 54 bois e vacas.

A parti r destes 

í c o n e s ,  o s 

estudiosos das 

escritas antigas 

descobriram que:

“Quando o homem começou a plantar, criar animais, ar, 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 da cidade para o campo” (ZATZ, 1999, p. 

23). Dessa forma, as nalidades da escrita foram ampliadas. Não era suciente ter a nalidade de 

registro e de comunicação. Era preciso que ela, também, atendesse à nalidade 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.

.27



EXERCÍCIO 2:

Foi exatamente o povo fenício que criou o que podemos chamar de alfabeto. Para chegar a 

isso, segundo Cagliari (1999, p. 181), os

No século XI a.C., esse tipo de escrita já havia passado por várias transformações e se xado 

numa forma denitiva, com apenas 22 caracteres. 

“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 basicamente do tipo consonantal, utilizava também símbolos ideográcos, 

determinativos semânticos e ideográcos”.

Obs.: Após a escrita da carta, as/os cursistas deverão trocar as mensagens para que sejam lidas 

pelas/os colegas.

a. Vamos escrever uma mensagem para o colega que é a sua dupla, usando o princípio das cartas 

enigmáticas.

“[...] semitas do Oriente Médio puseram em prática aquela idéia de formar uma escrita com 

poucos caracteres e com formas grácas de fácil desenho. Para isto, zeram 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”.

“O primeiro silabário foi resultado da adaptação de signos logográcos 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 signicados na designação dos nomes dos caracteres, cando os signicados 

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 signicado das 

palavras era inferido a partir do contexto. De acordo com Cagliari (1999, p. 167),

D) O primeiro alfabeto

C) Os silabários
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Em seguida, apresentamos o tipo atual dos caracteres gregos lançados em 1660:

Depois de criada a tabela com os caracteres, com os signicados 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.

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 esses sons vocálicos isolados.

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),
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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. 

D) Os alfabetos hoje 

Após modicações, foi criado o alfabeto latino que deu origem ao alfabeto que usamos 

atualmente. 
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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). 

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. Se buscarmos, por 

exemplo, as fontes disponíveis em um programa de computador, nós encontraremos muitos tipos de 

letras atualmente. 

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. .31



a. Escrita pictográca;

Aspectos a serem considerados na organização 

das atividades:

Fomentar reexões sobre a organização e 

execução de um futuro planejamento para trabalhar a 

história do alfabeto. Os objetivos e os aspectos a serem 

considerados devem ser:

a. Conhecer a história do alfabeto;

1) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

a. Conhecer a história do alfabeto;

b.  Vivenciar situações de aprendizagem com 

outros tipos de escrita.

Nesse encontro deverá será retomada a 

apresentação da história do alfabeto dando 

continuidade com a fase pictográca, a fase ideográca 

e a fase alfabética. Além de apresentar os sistemas de 

escrita, também será utilizado material sobre a história do 

alfabeto (AÇÃO 3), sistematizado pelas professoras 

Claudia Maria Mendes Gontijo (Ufes) e Cleonara Maria 

Schwartz (Ufes).

3) ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE NÃO 

PRESENCIAL

 

2) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

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: 

b. Escrita ideográca.

b. Conhecer os tipos de alfabetos mais usados 

atualmente na nossa sociedade.

História do
Alfabeto

ENCONTRO 4:

c. O nosso alfabeto.

a. Escrita logográca: uso de cartas enigmáticas;

b. Primeiros alfabetos: fenício e grego;

Aspectos a serem considerados na organização 

das atividades:

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:

GOBBI, A. G. O ensino de arte na educação infantil e 
suas contribuições para o processo de simbolização. 
Orientador: Fernanda Zanetti Becalli. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Humanidades) - Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do 
Instituro Federal do Espírito santo, , Vitória, 2019, p. 
55-89.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ministério 
da Educação. Brasília, 2017. .32



“A fase pictográca 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 vericas nas histórias de Eva 

Furnari:

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 especicamente”, em três fases distintas.

AÇÃO 4:

Os pictogramas também são exemplos da fase pictográca. Segundo Cagliari (1989), eles “[...] 

não estão associados a um som, mas a imagem do que se quer representar. Consistem em 

representações bem simplicadas 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 ideográca “[...] 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 guras retratadas e tornaram-se uma simples convenção escrita. As letras do nosso 

alfabeto vieram desse tipo de evolução” (CAGLIARI, 1989, p. 108). .33



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 ideográcos.

A fase alfabética se caracteriza pelo uso de letras. Estas tiveram sua origem nos ideogramas, 

mas perderam o valor ideográco assumindo uma nova função de escrita: a representação 

puramente fonográca. O ideograma perdeu seu valor pictórico e passou a ser simplesmente uma 

representação fonética.

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 signicado das 

palavras (escritas ideográcas) e há aqueles que representam os sons da língua, sua “pauta sonora” 

(escrita fonográca). Nosso sistema de escrita (chamado “alfabético-ortográco”) representa “sons” 

ou fonemas, em geral cada “letra” correspondendo a um “som” e vice-versa (CAGLIARI, 1989).

Sistemas de escrita baseados nos signicados, geralmente, são pictóricos, iconicamente 

motivados pelos signicados que querem transmitir, e dependem fortemente dos conhecimentos 

culturais em que operam. Esse tipo de escrita não depende de uma língua especíca, pois sua leitura 

pode ser feita em diferentes línguas. Um exemplo de escrita ideográca, nos tempos de hoje, são os 

sinais de trânsito:

Já os sistemas de escrita baseados nos signicantes dependem essencialmente dos elementos 

sonoros da língua para poder ser lido. .34



O nosso sistema de escrita

Ele é um sistema baseado nos signicantes, pois as letras do alfabeto representam os sons da 

fala. Porém, ele usa vários tipos de alfabeto e, também, caracteres de natureza ideográca como os 

sinais de pontuação e os números.

EXERCÍCIO 1: 

Observe a atividade aplicada a seguir: 

Reexões: 

a. O título do projeto prevê o trabalho com uma das nalidades que justicou o surgimento da 

escrita, mas deixa de abranger no título as nalidades de registro.

b. Os projetos devem estar relacionados mais especicamente às necessidades de 

aprendizagem das crianças (lembramos novamente o conceito de alfabetização). Nesse 

caso, o título poderia ser a história do alfabeto ou a história da escrita. O título produz uma 

confusão entre a história da escrita e de seus suportes. .35



Reexões:

c. Também é importante vivenciar situações em que inventam símbolos para escrever palavras 

que são pronunciadas da mesma forma.

a. Esse tipo de atividade é interessante para ajudar as crianças compreenderem como os povos 

antigos buscaram utilizar o segundo princípio da escrita logográca – 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 signicados.

b. É importante notar ainda que, se a intenção é mostrar como os antigos escreviam, o ideal é que 

tenha apenas os símbolos iconográcos para que as crianças descubram, com a ajuda do professor, 

o último símbolo.

EXERCÍCIO 3:  

Observe as atividades utilizadas:
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EXERCÍCIO 2:  

Observe o texto utilizado para iniciar o trabalhosobre a história da escrita.

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.

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.

c. É necessário contar a história por partes, fazendo com que as crianças da idade pré-

escolar compreendam gradativamente o seu desenvolvimento.

b. Observamos ainda a tentativa de contar, em um único texto, toda a história, que tem como 

eixo a nalidade de comunicação e os suportes das escritas ao longo da história.

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?

Reexões:
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b. Nesse caso, é importante levá-las a perceber que sabem ler escritas que estão presentes no 

nosso cotidiano.

Reexões: 

a. Esse tipo de atividade permite que as crianças compreendam a escrita ideográca e que elas 

continuam a ser usadas em nossa sociedade. .38



N o  s e g u n d o  m o m e n t o ,  r e a l i z a r  u m a 

apresentação anal í t ica sobre os campos de 

experiências que compõe a proposta para a educação 

infantil contida na BNCC, am 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 nal das apresentações, pedir aos 

cursistas que apresentem, em duplas de trabalho, uma 

breve síntese dos principais pontos tomados como 

conteúdo de cada campo de experiência. 

2) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

As contribuições teóricas deste encontro 

deverão ser alicerçadas nos textos: 

1) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

Em primeiro momento, realizar uma exposição 

dialogada sobre o contexto de produção da Base 

Nacional Comum Curricular. A discussão do texto terá por 

nalidade que os cursistas compreendam os marcos 

legais da construção deste documento, am de que 

conheçam suas origens e as perspectivas teóricas que 

envolvem esta produção.

GOBBI, A. G. O ensino de arte na educação 

infantil e suas contribuições para o processo de 

simbolização. Orientador: Fernanda Zanetti Becalli. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Humanidades) - 

P rog rama de Pós-Graduação em Ens ino de 

Humanidades do Instituro Federal do Espírito santo, , 

Vitória, 2019, 177p.

RIBEIRO, C. O. F. Base Nacional Comum Curricular: 

A alfabetização de crianças em diálogo? Orientador: 

Fernanda Zanetti Becalli. Dissertação (Mestrado em 

Ensino de Humanidades) - Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Humanidades do Instituro Federal do Espírito 

santo,  Vitória, 2019, 150p.

BNCC: Contexto de 
produção e campos de

experiência

ENCONTRO 5:

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:

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_e
ducacao/proposta_pedagogica_educacao_infan
til.pdf> .39

3) ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL

Os textos deverão ser disponibi l izados 

previamente para os cursistas e os mesmos  deverão se 

dividir em duplas a m de elaborar, pelo menos, duas 

questões sínteses para discussão com o grupo.

Para o próximo encontro deverá ser realizada a 

leitura do texto:  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.



2) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

1) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

Deverá ser realizada uma exposição dialogada 

sobre o texto: GOBBI (2019, p. 49-54). A discussão do 

texto deverá ter por nalidade 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, o 

formador use como recurso mnemônico  slides e que os 

cursistas tenham lido e levantado anteriormente pontos 

de destaque do texto para serem discutidos com o 

grupo. 

A partir deles, devem ser 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 

cu r s i s tas  compreendam a fo rmu lação 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. 

GOBBI, A. G. O ensino de arte na educação infantil e suas 

contribuições para o processo de simbolização. 

Orientador: Fernanda Zanetti Becalli. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Humanidades) - Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituro 

Federal do Espírito santo, , Vitória, 2019.

Se rão  obse r vados  o s  p lane jamen to s 

sistematizados no texto:

Para além da BNCC:
proposições 

ENCONTRO 6:

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_e
ducacao/proposta_pedagogica_educacao_infan
til.pdf>

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:.40



c) Conteúdos

2) CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

Os planejamentos devem ser elaborados com 

base no mode lo de cha de p lane jamento 

disponibilizado pelas formadoras e devem ser entregues 

no dia de aplicação das ocinas.

d) Procedimentos pedagógicos

Durante o planejamento, a equipe de formação 

deverá estar disponível para sanar as dúvidas que vierem 

a surgir, bem como sugerir fontes de pesquisa para 

enriquecer as elaborações dos cursistas.

As atividades a serem aplicadas devem ser 

elaboradas de forma que contenham:

a) Justicativa

e) Referências

3) ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL

Os cursistas se unirão em duplas de trabalho am 

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 ocina 

a ser aplicada para todos os cursistas. Os materiais a 

serem usados são de responsabilidade de cada dupla.

Deverá ser dada continuidade ao planejamento da 

ação a ser aplicada para a turma. 

b) Objetivos

1) ORIENTAÇÕES PARA PRÁTICA

Planejamento de 
proposta didática 

ENCONTRO 7:

 APROFUNDAMENTO DE ESTUDOS:

GOBBI, A. G. O ensino de arte na educação infantil e 
suas contribuições para o processo de simbolização. 
Orientador: Fernanda Zanetti Becalli. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Humanidades) - Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do 
Instituro Federal do Espírito santo, , Vitória, 2019.

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_e
ducacao/proposta_pedagogica_educacao_infan
til.pdf> .41



Serão realizadas ocinas planejadas nos últimos encontros. Cada dupla terá 30 minutos de apresentação, 

tendo mais 10 minutos para a preparação da sala e dos materiais.

As folhas de planejamento (modelo abaixo) deverão ser entregues para a equipe formadora de forma 

impressa.

Os materiais a serem usados bem como a dinâmica das apresentações e ações serão de responsabilidade 

exclusiva das duplas de trabalho. Aso nal da apresentação, cada dupla deverá organizar a sala de modo a não 

comprometer o desenvolver da atividade da dupla seguinte. 

MODELO DE FICHA DE PLANEJAMENTO

Após as apresentações, será realizada uma roda de conversa am de se estabelecerem sínteses dos saberes 

compartilhados ao longo da formação.

Apresentação de 
proposta didática e 

encerramento do curso 

ENCONTRO 8:

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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