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Introdução
Esta elaboração apresenta um excerto dos estudos realizados junto ao mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá – UEM e ao
Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação Infantil – GEEI. Nossa argumentação foi
motivada pelas vivências que tivemos em instituições de Educação Infantil e pelos diálogos
realizados com os docentes deste nível da Educação Básica, nas ações de formação em
exercício que temos realizado. Com base nisto, voltamos nossa atenção à formação docente e
de modo especial ao trabalho educativo e criativo afeto à Arte nas instituições escolares.
A dissertação apresentada como trabalho de conclusão de curso intitulada “A
Educação Estética: Contribuições dos estudos de Vigotski para o ensino de Arte na Educação
Infantil” (STEIN, 2014), teve por objetivo “[...] identificar nas elaborações de Vigotski (2003;
2009) subsídios teórico-metodológicos para a organização de intervenções pedagógicas em
Arte na Educação Infantil” (STEIN, 2014, p.15).
A referência a Lev Semionovitch Vigotski (1986-1934) nos remete a Psicologia ou
Teoria Histórico-Cultural. Este referencial teórico-metodológico foi desenvolvido na União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, a partir dos anos de 1920, tendo como
precursores, além do pesquisador mencionado, Alexis Nikolaevitch Leontiev (1903-1979) e
Alexander Romanovitch Luria (1902-1977).
Nesta elaboração apresentamos o primeiro capítulo do estudo mencionado, na qual
empreendemos uma breve exposição relativa aos aspectos econômicos, políticos e culturais
do momento histórico vivido por Vigotski, com o fito de apresentar dados essenciais do
contexto em que foram desenvolvidas as pesquisas do autor.
Em relação aos procedimentos metodológicos utilizados, podemos afirmar que
realizamos um estudo de caráter exploratório com delineamento bibliográfico, modalidade na
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qual são utilizados materiais já elaborados, constituídos prioritariamente de livros e artigos
científicos (GIL, 2002).
Em relação ao método, consideramos necessário estudar os escritos de Vigotski e o
contexto vivido pelo autor, a partir das referências de pesquisadores que se harmonizam com
os preceitos marxistas, pois tais preceitos fundamentaram as teorizações dos contemporâneos
de Vigotski, os quais, com ele, teriam vivenciado o momento revolucionário da Rússia, nas
décadas iniciais do século XX. Em concordância com Duarte (1996), entendemos que “[...] é
muito pouco provável que se possa entender Vigotski sem um mínimo de conhecimento da
filosofia de Marx, de seu método, e de sua concepção do homem como um ser histórico.”
(DUARTE, 1996, p. 22).

Resultados e Discussão
Vigotski nasceu em 17 de novembro de 1896 , na cidade de Orsha, na atual BieloRússia. Durante sua infância o império russo vivenciou as primeiras iniciativas de um
processo revolucionário impulsionado pela classe trabalhadora. O pesquisador cresceu em
meio a revoluções – a de 1905 e a de 1917 – motivadas pela necessidade de consolidar uma
nova sociedade. As lutas travadas para a realização deste ideal impactaram as relações
econômicas, políticas e culturais, bem como os estudos da Psicologia, da Educação e da Arte,
áreas pesquisadas por Vigotski.
Os tempos difíceis de guerra, frio, fome e miséria mobilizaram a luta de operários e
camponeses pela conquista de oportunidades básicas de sobrevivência sintetizadas no
enunciado “Pão, Paz, Terra” (HOBSBAWM, 1995). Autores como Bettelheim (1969, 1976),
Hobsbawm (1995, 2012); Lênin (1980, 2005), Mazzucchelli (2009), Reed (1978),
Tragtenberg (2007) e Trotsky (1978) tratam sobre a dificuldade de se instituir uma república
socialista em meio à organização global majoritariamente capitalista.
A instituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em outubro de 1917 deuse com a necessidade de investimento financeiro maciço nos setores produtivos a fim de
garantir condições de vida aos trabalhadores, sendo que, a cultura, a educação e a Arte foram
priorizadas pelo governo soviético.
Narzikulov (1985) argumenta que, devido às adversidades enfrentadas pelo processo
revolucionário, à pressão e ao bloqueio econômico dos estados capitalistas ao seu redor, “[...]
o povo soviético teve que fazer tudo pela primeira vez com as suas próprias forças.”
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(NARZIKULOV, 1985, p. 7); por isso havia a necessidade de investimentos no setor
industrial, de transporte e educação do povo.
Os embates e lutas no campo material remetiam às ideias para a educação, que deveria
se expandir para as localidades da continental URSS e chegar a todos os trabalhadores. Desta
forma, conforme analisam Prestes (2002) e Chaves (2011), a criação de instituições para as
crianças pequenas foi realizada em ritmo elevado, pois, na concepção dos dirigentes
soviéticos, a educação constituía-se como possibilidade de avanço para a consolidação de uma
nova ordem econômica, política e social e a formação do novo homem – o homem comunista.
Neste contexto, segundo Foteeva (1986) era necessário elaborar uma nova teoria da
educação pré-escolar, porém a instituição de novas bases teórico-metodológicas não se
efetivou de modo equilibrado e tranquilo, ao contrário, ocorreu em meio a inúmeros desafios
de ordem objetiva, como as questões econômicas, políticas e sociais, que levaram às
elaborações de Vigotski acerca da Educação, da Psicologia e da Arte.
Em relação às Artes Kiblitsky (2002) analisa que o governo sob comando de Lênin
(1870 – 1924) chamou a ativa colaboração de grupos artísticos heterogêneos e personalidades
já conhecidas. Para Barroco (2007), todas as formas de Arte – como o Teatro, o Cinema, a
Literatura e as Artes Plásticas – foram afetadas pela Revolução de Outubro de 1917, pois “[...]
era preciso encontrar uma nova expressão, um novo desenho de um novo homem que
precisava ser formado: o homem socialista.” (BARROCO, 2007, p. 38, grifos da autora).
Como afirma Shuare (1990), o processo revolucionário trouxe implicações em todas as
esferas da vida – nas relações sociais, na Economia, na Política, na Literatura, na Poesia, no
Teatro, nas Ciências, etc. – e criou novas necessidades de pesquisa no âmbito da Psicologia e
da Educação.

Considerações finais
Esta argumentação demonstra que as discussões e os conflitos estabelecidos na Rússia
nos primeiros anos após a Revolução de 1917, motivaram as pesquisas relacionadas à
Educação, à Psicologia e à Arte, áreas estudadas por Vigotski, as quais visavam contribuir
com a formação do homem comunista.
Os momentos pelos quais passou a organização do novo regime foram diversos, mas
de modo geral, as decisões do Partido, fossem elas para a Economia, a Política, a Educação ou
a Arte, tinham como norte os ideais da Revolução e a consolidação do socialismo.
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