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Vygotsky considerava de grande importância o domínio da
cultura no processo de desenvolvimento psicológico da
criança. Por isso, voltou-se para o estudo das relações entre
cultura e desenvolvimento, trazendo, com isso, inúmeras
contribuições para o campo pedagógico (Martins & Rabatini,
2011).

Neste sentido, o principal objetivo é relacionar três artigos que
abordam teorias
de Vygotsky e refletir sobre
um
desenvolvimento pedagógico no qual o fazer artístico, a leitura
de obras de arte, da imagem e a contextualização históricosocial inter-relacionem-se, de modo a produzir uma
aprendizagem significativa e cidadã.

▪ As emoções, em Vygotsky, aparecem costurando outros

fenômenos psicológicos, como
pensamento.

▪ Neste

a

imaginação

e

o

sentido, a emoção desempenha o papel de
mediadora, que conecta realidade imediata e imaginação,
e não é só a imaginação que é rica em momentos
emocionais, mas também o é o pensamento realista.

▪ Vygotsky toma a cultura como eixo central no

desenvolvimento do ser humano. A cultura é um
produto da vida social e, ao mesmo tempo, da
atividade social do homem.
▪ O instrumento cultural apropriado pelo indivíduo

torna-se parte de seu ser, incorpora-se à sua
individualidade.

▪ Considera-se que a arte, por sua condição de

objeto cultural, pode trazer desenvolvimento à
psique humana.
▪ Sob

essa
perspectiva,
a
arte
está
intrinsecamente ligada à vida, às relações
sociais de determinada época, de modo que
se pode entender que o material para o
conteúdo e estilo artísticos são apreendidos da
realidade e trabalhados a partir dela.

• A aprendizagem de Arte
precisa alcançar a experiência
e a vivência artísticas como
prática social, permitindo que
os alunos sejam protagonistas
e criadores

Articular a sensibilidade e a
percepção, tomadas como forma
de conhecer a si mesmo, o outro e
o mundo.
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