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RESUMO 

As reflexões tecidas ao longo deste artigo foram frutos dos diálogos da 

disciplina Desenvolvimento Cognitivo, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia. Assim, 

enquanto docentes dessa modalidade implicadas e inquietas em compreender a teoria de 

Vygotsky em conexão aos ensino das artes visuais e ao mesmo tempo, valorizar as 

vivências e experiências dos sujeitos da EJA, decidimos nos debruçar nesse relevante 

estudo teórico entrelaçando-o a nossa práxis pedagógica. 

O presente artigo tem como finalidade refletir sobre as experiências de 

aprendizagem oriundas da disciplina de Artes visuais contemplando a teoria sócio-

interacionista de Vygotski, através da técnica de pintura numa turma de EJA de uma 

escola municipal situada em Salvador na Bahia. Como fazer o ensino das artes visuais 

na EJA contemplando a teoria de Vygotsky?  

Nesse sentido, busca-se analisar a contribuição que o ensino de Artes Visuais 

agrega ao desenvolvimento social e cognitivo desses jovens e adultos, numa perspectiva 

Vygostskiana como abordagem de aprendizagem, ponto central desse trabalho de 

campo. Destarte, tais reflexões emergem em virtude do campo de possibilidades 

motivados pelo ensino de Arte no desenvolvimento da criatividade, criticidade, senso 
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estético, construídos dialogicamente com as experiências pessoais trazidas e trocadas 

por esses sujeitos para o espaço da sala de aula como lócus de experimentação, criação e 

liberdade.  

A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, uma pesquisa colaborativa 

(ainda em andamento) em que se preza a mediação, interação dos sujeitos. No plano 

epistemológico esse campo de investigação é propício à colaboração, pois a atividade 

intencional a ser aplicada pode vir viabilizar o processo de ensino aprendizagem. 

Entendemos que a pesquisa colaborativa é relevante nesse contexto, pois 

resulta no empoderamento dos sujeitos pesquisados e pesquisadores. Salientamos que 

optamos pela pesquisa colaborativa por haver conexões com os ideais das aulas de artes 

visuais e a luz da teoria de Vygotsky que cria condições de transformações psíquicas e 

amplia conhecimentos que potencializam o desenvolvimento cognitivo. 

Buscamos como principais aportes teóricos as produções de Vygotsky (1995, 

1991) e Leontiev (2004). Na pesquisa tratamos de evidenciar a relevância da teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Vygotsky vinculado às aulas de artes visuais na EJA, em 

que os instrumentos mediadores e os signos pudessem possibilitar avanços na 

construção das teias de aprendizagens dos alunos por meio das vivências. 

A aplicação das atividades nas aulas de artes visuais, numa turma de EJA II anos 

finais de ensino fundamental, de uma escola da rede municipal de Salvador, numa 

perspectiva colaborativa que apresentam-se indicativos de como promover uma 

aprendizagem em artes à Luz da teoria de Vigotsky.  

Destarte, imprime-se nas aulas de arte a articulação da proposta para o ensino da 

arte, na concepção da proposta triangular, em contextualizar, ler e fazer, o diálogo 

presentes nas experiências social dos alunos da EJA. Isso corresponde as atividades 

complexas e a estruturação das funções psicológicas superiores, que segundo Vygotsky 

(1995) são atividades intencionais que se refere ao processo de internalização dos signos 

e regula as funções psíquicas como atenção voluntária, memória, formação de 

conceitos, etc. 
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Nasce então a proposta de pintar em auto-retrato “O FEMININO QUE VIVE 

EM NÒS”, onde nesse sentido, destacamos que qualquer “conteúdo, de qualquer 

natureza visual e estética, pode ser explorado, interpretado e operacionalizado através 

da Proposta Triangular” (Barbosa, 1998, p. 38), além de possibilitar ao professor o 

constante ato de pesquisar e fomentar a ação reflexiva sobre os impactos das 

experiências desenvolvidas nas aulas de arte. Nesse projeto especificamente com a 

pintura em auto-retrato.  

As turmas de EJA da escola pesquisada possuem público eminentemente de 

mulheres em numa faixa etária que varia entre 16 a 75 anos onde as falas que transita no 

universo presente nesse contexto ainda questionam as posições e papéis da mulher nessa 

sociedade vigente reproduzem um modelo machista e pejorativo da mulher, 

concomitantemente com os extensos casos de violência contra a mulher e feminicídio 

faz-se necessário exaurir em debates questões básicas de respeito e representatividade 

social da mulher.  

Nesse contexto, contemplando os objetivos de aprendizagem que envolvem a 

arte no que tange, cor, traço, linha, conceito e história da arte, iniciamos um trabalho de 

pintura com a técnica do auto-retrato onde homens e mulheres pintam suas identidades 

femininas, discutido o valor e simbolismos presente em cada representação 

desenvolvida, pois o homem em sua trajetória histórica e social, em suas relações de 

entendimento de mundo, sempre se utilizou da imagens para representar a realidade que 

o cerca, surgindo daí a relação entre arte e realidade.  

De acordo com Vygotsky (1995) o homem é um ser histórico-cultural, em que as 

interações são determinantes no seu desenvolvimento mental e aprendizagem social. 

Assim, sendo o jovem e o adulto criadores, autores de suas obras, podemos afirmar que, 

a partir dos trabalhos feitos pela turma de EJA, os mesmos experimentam refletir com 

possibilidade de novas leituras no que tange as facetas que englobam realidade social 

em que estão inseridos.  

A teoria de |vygotsky reconhecida como desenvolvimento cognitivo e teoria 

sócio-histórico-cultural, pois o ser humano é o resultado das combinações do que se 

aprende com a sociedade, cultura, existencialidade e situações de aprendizagem que 
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implicam em interações. Compreende-se que a objetividade da teoria de Vygotsky  

(1996, p.25)  “caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e 

elaborar hipóteses de como essas características se formam ao longo da história humana 

e de como se desenvolvem durante a vida do indivíduo”; parte da concepção de que o 

homem é um ser social, cultural, interacionista, construtor de ideias que se configuram 

por meio da relação com o outro, utilização da linguagem e que ao longo desse processo 

de interiorização cultural o homem vai atribuir sentidos, significação e percepção 

mental.  

Isso se configura no fazer artístico dos alunos da escola onde a pesquisa 

apresenta-se em andamento busca para além de estimular, ressaltar, o processo criativo 

de cada um, fazendo surgir interessantes pinturas artísticas impressas com olhares 

estéticos que apuram-se a cada pincelada, os diálogos e reflexões sobre o universo 

feminino, marca as múltiplas identidade e leituras que tem acerca do gênero, dos modos 

de vida e dos valores ou ausência dos mesmos imbuídos em cada relatos.  

Consequentemente, o ensino de arte na educação de jovens e adultos funde-se a 

partir dessas reflexões, buscando compreendemos que a obra de arte é um instrumento 

de diálogo e comunicação, por onde o aluno da EJA pôde expressar suas ideias, 

sentimentos, emoções, conceitos experiências pessoais, socializadas, compartilhadas por 

tantos outros. Essa funcionalidade comunicativa por meio da arte corrobora para que o 

sujeito tenha percepções do seu mundo e essa idealização ressaltada na teoria de 

Vygotsky(1995), que a comunicação e linguagem estabelece interação entre os sujeitos, 

interpretação e significações de mundo. 

Acreditamos que o conhecimento em arte amplia a compreensão do mundo e 

melhora a capacidade de expressão cognitiva e social. Isso tem acontecido através da 

criação de suas obras originais ao longo dos trabalhos elaborados pelos alunos de EJA 

durante as aulas de arte, observamos que basicamente todos tem ao decorrer do 

desenhos e da pintura adquirido um sentimento de segurança, altruísmo e os valores 

expressados nos relatos de suas memórias na construção de sua auto-imagem em sala. 

Mesmo nos desenhos de observação, os alunos instigam a memória relatando bastante 

as suas realidades, vivências e experiências por meio dessa linguagem.  
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Esperamos que a pesquisa possa colaborar com os sujeitos envolvidos, que 

possam adquirir conhecimentos que possibilitem o encorajamento para o enfrentamento 

das desigualdades, lutando por seus direitos, percebendo-se/ reconhecendo-se como 

cidadãos dotados de direitos e deveres, livres para suas escolhas. Sendo assim, 

almejamos que esse trabalho formativo possa se alargar em outros espaços da 

sociedade, para fomento de debates, questionamentos e novas proposições no chão da 

escola. 
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