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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica na abordagem qualitativa 
que busca demonstrar a importância da intencionalidade do trabalho docente com as 
crianças de zero a três anos na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, buscando 
responder ao seguinte questionamento: como a escola da infância pode ser o lugar 
da cultura elaborada, contribuindo para uma educação desenvolvente, 
humanizadora e intencional? Para tanto, delimitamos como objetivo do estudo: 
identificar a atividade principal das crianças de zero a três anos para que, em 
decorrência disso, levantássemos indicadores de práticas pedagógicas intencionais 
para escola da infância. Assim, almejando tal objetivo, primeiramente contextualizou-
se a institucionalização da Educação Infantil no Brasil, criando premissas para 
compreendermos a concepção de criança e infância em nosso país. A partir desse 
recorte e sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural e autores que representam esse 
pensamento teórico, como Vigotski, seu representante principal, Elkonin, Leontiev e 
Mukhina, evidenciou-se o desenvolvimento psíquico da criança de zero a três anos. 
Neste sentido, conceituando o ser humano, como um ser histórico e cultural que 
adquire e se apropria de suas qualidades humanas, mediado por seu entorno, 
permitiu-nos compreender que a atividade principal da criança se dá a partir de 
saltos qualitativos em seu desenvolvimento. Percebeu-se que a Teoria Histórico-
Cultural possibilitou-nos uma nova concepção de criança e infância, e construiu-se, 
a partir daí, indicadores para organização do trabalho docente, propiciando ao 
educador premissas para uma prática desenvolvente, humanizadora e intencional, e 
ainda, sendo na escola da infância, mediador entre os objetos da cultura e as 
crianças de zero a três anos, permitindo-as apropriar-se das máximas qualidades 
humanas. 

 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Trabalho docente. Atividade principal. 
Crianças de zero a três anos. Escola da infância. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

"O saber que não vem da experiência 
não é realmente saber". 

(LEV VYGOTSKI) 

 

Quando iniciei o processo de pesquisa na vida acadêmica sentia 

necessidade de pesquisar temas voltados à questão dos limites na Educação 

Infantil. Pensava inicialmente no modo como as crianças se comportavam e diante 

disto, como seria o papel do professor. Após algumas leituras, fui compreendendo 

que muitas vezes, o problema não é a falta de limite da criança, mas, a falta de 

intencionalidade por parte do professor. Em outras palavras, a criança inventa o que 

fazer, uma vez que o espaço, as condições não oferecem atividades voltadas para a 

sua idade e para a promoção do seu desenvolvimento. 

O interesse findou-se nesse tema, quando descobri, durante a 

produção do meu pré-projeto, no segundo semestre de 2010, que estava grávida. A 

partir deste episódio, pude ter a certeza em aprofundar-me nesta pesquisa, pois 

agora tinha interesses pessoais, conhecimentos que iriam enriquecer-me não 

apenas como educadora, mas principalmente como futura mamãe. 

Sabe-se que no Brasil, instituições educacionais infantis surgiram a 

pouco mais de um século. Durante todo este período, as dificuldades persistiram 

desde sua implementação aos dias de hoje.  Pôde-se perceber que, na Educação 

Infantil atual, ainda ocorrem propostas de cunho assistencial e compensatório, pois 

os educadores se deixam influenciar pelo o que a história carrega consigo e que, 

para transformar esta realidade, não quer dizer simplesmente lutar por direitos, lutar 

por mudanças nas políticas públicas, mudar a visão que a sociedade tem em relação 

a educação para com as crianças pequenas, mas, mais importante que tudo isso, 

seria transformar a concepção que se tem frente a criança e a infância, admitindo 

suas especificidades na educação infantil. 
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Após reuniões com minha orientadora e pesquisas acerca do 

assunto, percebemos que a Educação Infantil atual, necessita de um novo olhar que 

supere tais concepções e práticas, as quais não permitem às crianças o acesso aos 

bens conquistados pela humanidade, deixando de lado, o sujeito de direitos que é. 

Assim, iniciamos esta pesquisa bibliográfica sob o olhar da Teoria Histórico-Cultural, 

na abordagem qualitativa que, de acordo com (Santos Filho, Gamboa, 1995) o 

objetivo desta abordagem é “[...] a compreensão, a exploração e a especificação do 

fenômeno, [uma vez que] o pesquisador precisa tentar compreender o significado 

que os outros dão às suas próprias situações.” (apud RAIZER, 2007, p. 14-5). 

Também, com o intuito democrático de permitir que todos os 

envolvidos nos pensamentos e atitudes que medeiam as relações sociais, segundo 

Triviños (1987, apud RAIZER, 2007, p. 15), “[...] um dos grandes postulados da 

pesquisa qualitativa é a de sua atenção preferencial pelos pressupostos que servem 

de fundamentos para a vida das pessoas”. 

Nessa perspectiva, delimitamos como questão deste estudo a 

seguinte pergunta: como a escola da infância pode ser o lugar da cultura 

elaborada, contribuindo para uma educação desenvolvente, humanizadora e 

intencional? Para tentar responder tal questionamento elegemos como objetivo 

geral: Identificar a atividade principal da criança de zero a três anos e assim, 

levantamos indicadores de práticas pedagógicas intencionais para escola da 

infância, considerando a importância do educador neste processo. Acreditou-se que 

a trajetória concebida nesta pesquisa encontrou na concepção da Teoria Histórico-

Cultural os elementos necessários para uma nova construção do pensar 

pedagógico, das práticas organizadas às crianças de zero a três anos, da maneira 

como se tem percebido a criança atualmente, constituindo assim, com base nesta 

Teoria, uma maneira de superação das concepções compensatórias, 

assistencialistas e até mesmo, muitas vezes, autoritárias, presentes na Educação 

Infantil no Brasil. 

Apresentamos os capítulos que possibilitaram, por meio desta 

pesquisa bibliográfica, uma melhor compreensão e aproximação deste novo olhar 

sobre a criança.  
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No segundo capítulo, CONTEXTUALIZANDO O CONCEITO DE 

INFÂNCIA E CRIANÇA NO BRASIL, propiciamos condições para evidenciar 

concepções de criança e infância, ao longo da história da educação infantil em 

nosso país, desde seu início até os dias de hoje, fazendo um pequeno recorte das 

políticas públicas voltadas para esta primeira modalidade da Educação Básica. 

Esclarecemos concepções ora assistencialistas, ora compensatórias, ora 

doutrinadoras sobre a criança e a infância e como esta tradição se mantém na 

atualidade. 

No capítulo 3, O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA CRIANÇA 

DE ZERO A TRÊS ANOS: ALGUNS APONTAMENTOS DA TEORIA HISTÓRICO-

CULTURAL, investigamos e analisamos as relações entre as obras de Vigotski e 

outros autores soviéticos vinculados à psicologia da vertente Histórico-Cultural do 

desenvolvimento infantil. Nessa direção, pretendeu-se reconhecer os princípios 

gerais em torno das leis que dizem respeito ao desenvolvimento infantil segundo 

essa perspectiva teórica, identificando especificamente, o desenvolvimento da 

criança na faixa etária de zero a três anos, esclarecendo as especificidades desse 

período do desenvolvimento relacionando-o também à prática docente na escola da 

infância. Privilegiou-se a exposição dos princípios gerais que orientam o 

desenvolvimento infantil, mas tendo em vista explicitar como são abordadas pelos 

autores as relações entre desenvolvimento infantil e ensino, a atividade da criança, a 

mediação do adulto/educador e o papel do entorno no desenvolvimento da criança, 

sendo, a compreensão dessas relações, o principal foco de argumentação para a 

superação destas concepções tradicionais. 

Seguindo para o quarto capítulo, A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

E DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, procurou-se 

apresentar as contribuições que as premissas da Teoria Histórico-Cultural trazem 

para a escola da infância em relação a organização dos espaços de vivência e 

aprendizado das crianças, assim como a construção das práticas pedagógicas do 

educador/mediador para um trabalho desenvolvente, humanizador e intencional para 

com as crianças de zero a três anos. 

Assim, apresentamos as considerações finais e na sequência, as 

referências utilizadas na produção desta pesquisa. 
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2 CONTEXTUALIZANDO O CONCEITO DE INFÂNCIA E CRIANÇA NO BRASIL 

 

 

“Através dos outros, 
nos tornamos nós mesmos”. 

(LEV VIGOTSKI) 

 

O objetivo principal deste capítulo foi evidenciar concepções 

presentes no Brasil sobre a criança e a infância. Levando em consideração a história 

da educação institucional de crianças em nosso país, para tanto, buscou-se fazer 

apontamentos entre as muitas vertentes que estudam a criança, a infância e a 

política educacional, referindo-se assim, as primeiras e também recentes 

orientações educativas institucionais no Brasil. O perfil de criança e infância em 

nossa sociedade foi muito marcado por concepções errôneas e este capítulo 

permitirá, de forma sucinta, maior compreensão sobre a criança. 

Para realizar tais objetivos, no item 2.1 demonstramos como as 

concepções de infância e criança eram abstratas e a educação, assistencialista. Já, 

no item 2.2 delineamos o passado destas políticas no país e diretrizes da década de 

90, e finalizamos o capítulo no subitem 2.2.1 RCNEI1 e sua Concepção de Criança e 

Infância, documento que traz uma proposta que procura integrar o cuidar e o educar, 

um dos grandes desafios da Educação Infantil no Brasil. 

 

 

2.1 A INFÂNCIA E SUAS INSTITUIÇÕES NO BRASIL 

 

                                                           
1
 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
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A Educação Infantil sofreu grandes transformações nas últimas 

décadas. A educação institucionalizada de crianças pequenas necessitava de uma 

nova identidade e esse processo de adesão foi longo e difícil. No decorrer desse 

período nota-se uma nova concepção de criança, diferente da visão tradicional. 

Hoje, essa percepção é totalmente inversa da que se tinha em 

séculos atrás. Sabemos que a visão que se tem da criança é historicamente 

construída, assim podemos perceber diversos contrastes em relação ao sentimento 

de infância no passar dos tempos. Ser indiferente com uma criança, hoje em dia 

pode ser considerado crime, há séculos atrás era algo natural. 

De um ser imperceptível, em um processo secular, ela passa a 

ocupar destaque na sociedade, e com isso a humanidade a lança um novo olhar. 

Para esclarecer essa discussão faz-se necessário uma contextualização histórica 

sobre esse sentimento de infância, compreendê-lo, registrar o seu surgimento e a 

sua evolução. 

Segundo o historiador Ariès (1978), a infância como um período 

peculiar de nossas vidas simplesmente não existia, não era um sentimento natural. 

Essa concepção sobre a criança teria começado a se formar com o fim da Idade 

Média, sendo que, na sociedade desse período, as crianças eram “adultos em 

miniaturas” à espera de adquirir a estatura normal. 

Ainda segundo o autor, além da criança ser vista como forma de 

“divertir” os adultos, era também considerada como um ser inocente. Poderia até 

receber algum tipo de “paparicação”, denominada assim por Ariès (1978), mas ainda 

assim podia se observar que, em casos de falecimento, muitas vezes considerado 

inevitável ou até mesmo previsível, era então, recebido com sofrimento e tristeza. 

Então, no século XVII, com a intensificação das críticas, é que as perspectivas e 

ações em relação à infância começam a se deslocar para o campo moral e 

psicológico: é preciso conhecê-la e não paparicá-la, para corrigir suas imperfeições. 

Com as transformações sociais do século XVII, como as reformas 

religiosas católicas e protestantes, trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua 

aprendizagem. Outro aspecto importante foi a afetividade, que se destacou no seio 

familiar. Essa afetividade era demonstrada, principalmente, por meio da valorização 
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que a educação passou a ter. Era na convivência com os adultos em seus afazeres 

diários que acontecia a aprendizagem das crianças e apenas com o passar do 

tempo é que o processo de formação e o trabalho como forma de renda passou a 

ser responsabilidade da escola, e assim, permaneciam lá até estarem aptas a viver 

em sociedade (ARIÈS, 1978). 

Surge uma preocupação com a formação moral da criança e a igreja 

se encarrega em direcionar a aprendizagem, visando guiá-la para os caminhos do 

bem, pois acreditava-se que ela era fruto do pecado. Entre os moralistas e os 

educadores do século XVII, formou-se o sentimento de infância que viria inspirar 

toda a educação do século XX (ARIÈS, 1978). Com isso, compreendem-se os 

atendimentos destinados às crianças de caráter repressor e compensatório. 

A criança, então, é vista como um ser desamparado, que necessita 

de cuidados, e por outro lado, como fruto do pecado. Segundo Kramer (2003 apud 

SOARES, 2009, p. 4), nesse momento 

 

[...] o sentimento de infância corresponde a duas atitudes 
contraditórias: uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa 
e é traduzida pela paparicação dos adultos, e a outra surge 
simultaneamente à primeira, mas se contrapõe à ela, tornando a 
criança um ser imperfeito e incompleto, que necessita da 
"moralização" e da educação feita pelo adulto. 

 

Isso tudo se evidencia pela nova postura que a família cria sobre a 

criança, que então, passa a assumir sua real função. A criança passa a ser 

preservada e protegida física e moralmente. Para Kramer (2003), o sentimento de 

família fica claro nos séculos XVI e XVII como uma nova percepção frente a criança, 

inseparável do sentimento de infância. 

É necessário ressaltar que esse sentimento de infância e de família 

tornou-se universal e representava na época, um padrão burguês. Kramer (2003 

apud SOARES, 2009, p.5) ressalta que, a ideia de infância 

 

[...] aparece com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na 
medida em que mudam a sua inserção e o papel social da criança na 
comunidade. Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel 
produtivo direto ("de adulto") assim que ultrapassava o período de 
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alta mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a ser alguém que 
precisa de ser cuidada, escolarizada e preparada para uma função 
futura. Este conceito de infância é, pois, determinado historicamente 
pela modificação das formas de organização da sociedade. 

Então, no século XVIII, a família se interessa também, além da 

educação, pelas questões relacionadas à higiene e à saúde da criança, o que, 

consequentemente, ocasionou uma notável diminuição dos índices de mortalidade. 

Essas transformações beneficiaram as crianças burguesas, mas os 

filhos dos menos favorecidos continuaram a não ter acesso aos ganhos revelados 

pela nova concepção de infância, sendo assim, encaminhados para o trabalho. 

A criança pouco a pouco, destaca-se na sociedade. Esse progresso 

traz alterações profundas em relação à educação, uma das principais foi procurar 

atender as demandas que foram desencadeadas por essa nova percepção da 

infância e ainda, a aprendizagem passa a ser essencial no atendimento à criança, 

além da questão religiosa que às auxiliava a adquirir o princípio da razão e a fazer 

delas adultos cristãos e racionais. Esse paradigma norteou a educação do século 

XIX e XX (OLIVEIRA, 2002).  

Com base nestas leituras percebemos atualmente que a criança 

deve ser respeitada em todas as suas dimensões. Suas necessidades físicas, 

cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais precisam ser atendidas. Além disso, 

um sujeito de direitos, situado historicamente, tudo isso caracterizando um 

atendimento integral à criança. Estas características, entre outras coisas, é que 

trouxeram as maiores transformações na Educação Infantil, tornando seu 

atendimento de 0 a 5 anos, ainda mais específico, exigindo do educador uma 

postura consciente de como deve ser realizado o trabalho com os pequenos, quais 

as suas necessidades enquanto criança e cidadão. 

Sabemos que algumas correntes teóricas tanto da pedagogia, como 

da psicologia, sociologia, filosofia, entre outras, nos permitem tal compreensão sobre 

as concepções de criança existentes no pensamento pedagógico, como também nas 

práticas da Educação Infantil em nosso país. Portanto, buscamos por meio da 

perspectiva educacional, as bases históricas da Educação Infantil, bem como das 

políticas educacionais desta primeira etapa da Educação Básica. 
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Os registros históricos da Educação Infantil em nosso país, de certa 

forma, tem acompanhado a história do que acontece no mundo em relação a essa 

área da educação, sem deixar de lado suas características próprias e marcada pelo 

forte assistencialismo. 

Até a primeira metade do século XIX, o atendimento às crianças em 

instituições como parques infantis ou creches, de modo geral, não existia. Como 

naquele tempo, a maior parte da população vivia na zona rural, as famílias de 

fazendeiros, muitas vezes, cuidavam de crianças abandonadas ou órfãs, geralmente 

filhos de mulheres escravas exploradas pelo senhor branco. No meio urbano, bebês 

abandonados eram recolhidos nas “rodas de expostos”, existentes em alguns 

lugares desde o início do século XVIII, filhos, estes, de moças que pertenciam à 

famílias tradicionais da época. 

Essa situação começa a modificar-se na segunda metade do século 

XIX, período procedente à proclamação da República. Iniciativas de proteção à 

criança podem, então, ser observadas, e com a criação de entidades de amparo, 

muitas dessas iniciativas são em função das altas taxas de mortalidade infantil da 

época. Por outro lado, por conta do ideário liberal, surge o projeto social de 

construção de uma nação moderna e consequentemente, a elite brasileira assimila 

os preceitos educacionais do Movimento das Escolas Novas, elaboradas pelas 

transformações sociais da Europa, ocorridas na época e, por influência europeia e 

americana, trazidas ao Brasil. 

Surge então, no Brasil, a ideia de "jardim de infância", recebida com 

bastante excitação por certos setores sociais, e gerando muita discussão, pois a 

elite defendia o fato de que, se os jardins de infância eram destinados aos mais 

carentes, com objetivos de caridade, não deveriam ser responsabilidade do poder 

público. Mesmo com toda controvérsia, foram criados então, essas primeiras 

instituições voltadas à criança, em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo, 

que aperfeiçoavam uma programação pedagógica inspirada em Froebel, sendo 

direcionados para crianças burguesas eram consequentemente, de caráter privado 

(OLIVEIRA, 2002). 

É interessante analisar a força da cultura da escolarização presente 

nas instituições infantis da época. Surgem em São Paulo, em 1935, os parques 
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infantis, com a intenção de enriquecer a cultura infantil por meio de jogos. Reuniam 

o cuidar e o educar e eram conhecidos como recriatórios infantis ou praças de jogos, 

eram criados então, espaços para a expressão da cultura infantil. 

Na década de 40, embora na década anterior já tivessem criado 

instituições de proteção à criança, é que prosperaram iniciativas na área da 

previdência, saúde e assistência. O higienismo, a puericultura e a filantropia, 

dominaram na época a perspectiva de educação. Entendidas como “mal 

necessário”, buscando regular-se todos os atos da vida dos membros das camadas 

mais pobres, as creches eram planejadas como instituição de saúde. 

Até meados do século XX, creches que existiam fora das indústrias 

era responsabilidade de entidades filantrópicas e religiosas. Com o passar do tempo, 

passaram a receber ajuda do governo e donativos de famílias mais favorecidas para 

desenvolver seu trabalho, que consistia em alimentar, cuidar da segurança física e 

da higiene, sendo pouco focado à educação e ao desenvolvimento intelectual e 

afetivo das crianças, assim, creches e parques infantis passam a ser vistos como 

agências promotoras da saúde e da segurança, sem ao menos, haver um 

aprofundamento nas análises de fatores sociais, políticos e econômicos das 

condições em que viviam os menos favorecidos. 

Com a industrialização e urbanização do país em fase de expansão, 

a mulher começa a buscar inserção no mercado de trabalho, e assim os jardins de 

infância são admitidos apenas nos casos de proteção aos filhos de mães 

trabalhadoras, caso contrário, passam a ser considerados nocivos às famílias por 

tirarem a criança de seu ambiente familiar. Começa a se delinear um atendimento 

com forte caráter assistencialista e compensatório aos menos favorecidos, que 

parece arrastar-se, muitas vezes, até os dias de hoje (OLIVEIRA, 2002) 

Nem tudo era harmonioso nesse processo. Enquanto discursos 

compensatórios e assistencialistas continuavam dominantes nos parques e nas 

creches que cuidavam de filhos de operários e famílias carentes, propostas de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo eram adotadas pelos jardins de infância, 

frequentados pelos filhos de famílias de alta renda. 

Na década de 70, teorias “estrangeiras” afirmavam que as crianças 

eram responsáveis por seu fracasso escolar porque eram privados culturalmente e 
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essa ideia fez com que a visão compensatória e assistencialista da Educação Infantil 

fosse se fixando a sua concepção. Oliveira (2002 apud SOARES, 2009, p. 9) afirma 

que 

[...] conceitos como carência e marginalização cultural e educação 
compensatória foram então adotados, sem que houvesse uma 
reflexão crítica mais profunda sobre as raízes estruturais dos 
problemas sociais. Isso passou a influir também nas decisões de 
políticas de Educação Infantil. 

 

Com isso, percebe-se a fragmentação que ainda permeia a 

Educação Infantil voltada às crianças pobres, que deveria considerar a criança 

carente como um ser capaz, mas na verdade, percebe a criança como alguém que 

não responderá aos estímulos que a escola disponibiliza. 

 

 

2.2 AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E SEU ATENDIMENTO À INFÂNCIA 

 

 

Com a abertura política que ocorre nos anos 80, as camadas menos 

favorecidas fazem solicitações para a ampliação do acesso à escola. A Educação 

Infantil passa a ser um dever do Estado, que até então não havia se comprometido 

legalmente com essa função. Em 1988, em função dos movimentos feministas e 

sociais, a Constituição reconhece a educação em creches e pré-escolas como um 

direito da criança e um dever do Estado. 

Na década de 90, ocorre uma mudança significativa sobre a 

concepção de criança. A criança passa a ser compreendida como um ser sócio-

histórico, onde sua aprendizagem se dá pelas interações com seu entorno social. 

Vigotski2, em sua perspectiva teórica é quem enfatiza a criança como sujeito social, 

pertencente a uma cultura concreta (OLIVEIRA, 2002). 

Enfim, a recente concepção de infância inspira ânimo entre os 

profissionais da educação e garantindo as crianças, enquanto cidadãs, seus direitos 
                                                           
2
 Psicólogo bielorrusso Lev Semionovich Vigotski (1896-1934). 
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em lei. Promulga-se o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e também a 

nova LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 que 

incorpora a Educação Infantil como primeiro nível da Educação Básica, e formaliza a 

municipalização dessa etapa de ensino. Logo após, ocorrem reivindicações em 

fóruns estaduais e regionais de educação infantil, solicitando verbas para cursos de 

formação profissional para professores da área. 

 

 

2.2.1 RCNEI e sua Concepção de Criança e Infância 

 

 

O RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

foi criado em 1998, com o intuito de nortear o trabalho realizado com crianças de 0 a 

6 anos3 de idade. Reúne orientações pedagógicas e referências com uma proposta 

que procura integrar o cuidar e o educar, o que é um dos maiores desafios da 

Educação Infantil. O documento não é obrigatório, mas é necessário ressaltar que, 

para as propostas trazidas pelo RCNEI não sejam apenas um conjunto de normas 

que não saem do papel, é importante que todos os envolvidos participem da 

concretização de tais propostas.  

O referencial é norteado por princípios como: 

 Direito ao brincar;  

 Respeito aos direitos das crianças e suas diferenças culturais, 

sociais, étnicas, religiosas, etc.; 

 Acesso aos bens socioculturais; 

 Socialização através da inserção em práticas sociais; 

 Atendimento aos cuidados essenciais a sua sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

                                                           
3
 A Educação Infantil passa a atender crianças de zero a cinco anos após a promulgação da lei do 

ensino fundamental de nove anos, Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 
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Como citado anteriormente, este documento enfatiza a relação do 

cuidar e o educar como partes inseparáveis e fundamentais da prática na educação 

infantil, conforme o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 23), ao educar atribui-se 

 

[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural. 

 

E em relação ao cuidar, conforme o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 25), 

torna-se indispensável 

 

[...] dar atenção a ela como pessoa que está num contínuo 
crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, 
identificando e respondendo às suas necessidades. Isto inclui 
interessar-se sobre o que a criança sente, pensa, o que ela sabe 
sobre si e sobre o mundo, visando à ampliação deste conhecimento 
e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão mais independente 
e mais autônoma. 

 

Assim, sabendo que as crianças são sujeitos ativos no meio em que 

crescem e se desenvolvem, a educação infantil deve integrar o cuidar que é próprio 

do atendimento às crianças pequenas com o educar. O cuidar envolve a 

compreensão de como ajudar o outro a desenvolver suas capacidades, valorizando 

suas especificidades e também aspectos afetivos e biológicos do corpo, percebendo 

assim que, o cuidar envolve muito mais do que apenas cuidados físicos, o cuidar vai 

além destes aspectos. 

Contudo, não podemos deixar de mencionar que alguns autores 

como (FARIA e PALHARES, 1999; KRAMER, 1992; KUHLMANN, 2003), 

apresentam críticas ao RCNEI, enfatizando em muitos momentos que o documento 

desconsidera coisas indispensáveis à Educação Infantil, como a especificidade da 

criança, o contexto de muitas regiões do país, sem considerar as desigualdades 

socioeconômicas, as trajetórias dos educadores, as questões étnicas, enfim, até 

mesmo, a linguagem do documento, que muitas vezes deixa de se aprofundar em 



21 
 

 
 

alguns conceitos e ainda com referências que não condizem com as ideias do 

referencial. 

Com isso, Faria e Palhares (1999, p. 13) nos alerta, dizendo que “é 

necessário que a leitura deste referencial, rico, mas distante da realidade da maioria 

das crianças e instituições brasileiras, seja feita de forma crítica” para que não se 

corra o risco de responsabilizar as relações que ocorrem entre 

educador/mãe/criança. 

Não se pode deixar de admitir, que após a elaboração do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, houve muitos avanços na 

área, pois até então, em âmbito federal, não existia nenhum documento do gênero 

sobre esta modalidade de ensino, mas embora tenha havido avanços específicos 

não podemos deixar de nos preocupar com o modo como muitos profissionais 

concebem este documento, pois muitos deixam de considerar seus saberes e 

experiências da prática escolar, como também a realidade em que suas instituições 

estão inseridas, para seguir “à risca” o RCNEI. 
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3 O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA CRIANÇA DE ZERO A TRÊS ANOS: 

ALGUNS APONTAMENTOS DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

 

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras 
próprias da brincadeira,executando imaginariamente, 

tarefas para as quais ainda não está apta ou 
não sente como agradáveis na realidade”. 

(LEV VIGOSTKI) 

 

Este segundo capítulo teve como propósito estabelecer, frente à 

Teoria Histórico-Cultural, as principais características em relação a sua concepção 

de criança. Compreendemos que estas características constituem um caminho para 

que nos ajude entender a sucessão de ideias que esta teoria nos propõe. Foi feito, 

então, um recorte de como ocorre o processo do desenvolvimento psíquico infantil, 

percebendo, portanto, que as contradições apresentadas na infância pela criança 

constituem-se em seu próprio desenvolvimento e são uma consequência do mesmo. 

Assim, discorremos no item 3.1 sobre alguns apontamentos do 

desenvolvimento infantil segundo a teoria Histórico-Cultural, enfatizando como se dá 

desenvolvimento da criança como sujeito social que, para se apropriar das 

qualidades existentes na cultura, é necessário conviver em sociedade.  

Para complementar a compreensão acerca dos princípios da Teoria 

Histórico-Cultural, no item 3.2, falamos sobre as leis fundamentais do 

desenvolvimento psíquico infantil, onde, no subitem 3.2.1 foram abordadas questões 

referentes ao entorno no desenvolvimento psíquico da criança, logo após, no 

subitem 3.2.2 seguimos com a atividade da criança e seu desenvolvimento, em 

seguida, no 3.2.3 destacamos a atividade principal da criança de zero a três anos, 

enquanto no subitem 3.2.4 abordamos o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem em relação à criança.  



23 
 

 
 

No item 3.3, para subsidiar elementos para a análise das 

características do desenvolvimento na primeira infância, este item incluiu alguns 

subitens que revelaram tais características, como as conquistas mais importantes da 

primeira infância, o desenvolvimento mental da criança, premissas para a formação 

de sua personalidade e a evolução do comportamento da criança na primeira 

infância. Na sequencia, no item 3.4 enfatizamos as crises do desenvolvimento 

psíquico infantil, considerando o período de zero a três anos. 

 

 

3.1 APONTAMENTOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-

CULTURAL 

 

 

De acordo com Souza (2007), Vigotski introduz uma nova 

abordagem do processo de desenvolvimento infantil, examinando-o pelo ponto de 

vista das leis da lógica dialética. Em sua preposição, o desenvolvimento não é parte 

essencial de um processo somente evolutivo, que sucede por mudanças lentas e 

graduais, mas que se caracteriza por rupturas e saltos qualitativos e grandes 

mudanças que fazem com que este processo se destaque. 

Nesse sentido, a autora afirma que o desenvolvimento é marcado 

pela alternância de períodos estáveis e críticos. Nos períodos estáveis, o 

desenvolvimento se deve principalmente a mudanças imperceptíveis da 

personalidade da criança, que vão se armazenando e mais além se manifestam 

como num impulso e apresentam uma formação consideravelmente nova em uma 

idade. Portanto, nos períodos de crise a criança se desestabiliza bruscamente, 

essas alterações na personalidade da criança ocorrem em um curto espaço de 

tempo, produzindo uma nova qualidade de relação da criança com o meio que a 

cerca. 

O conceito de desenvolvimento em Vigotski (2001a) permite certa 

evolução e revolução, que, na perspectiva dialética, são formas de desenvolvimento 

ligadas entre si e recíprocas. Afirma que é um processo dialético notável por uma 

difícil periodicidade, desarmonia no desenvolvimento de várias funções, 

transformações qualitativas de umas formas em outras, o entrelaço complexo de 
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processos e cruzamento de fatores internos e externos, um complexo processo de 

superação de dificuldades e de adaptação. 

A compreensão do desenvolvimento psíquico como processo 

dialético destaca-se também nos trabalhos de Leontiev e Elkonin. Segundo Leontiev 

(1978), existem momentos drásticos, mudanças e rupturas consideráveis no 

processo do desenvolvimento infantil, mas não considera que seja inevitável que 

esses momentos sejam seguidos de crises4. Elkonin (1987), debruçando-se em 

Vigotski (2001a), concebe o desenvolvimento como um processo dialeticamente 

contraditório que não se evolui progressivamente, mas que se caracteriza 

justamente por essas interrupções de continuidade, pelo surgimento neste percurso, 

de novas formações. 

Não se deve estabelecer fases do desenvolvimento psicológico que 

sigam uma ordem fixa e universal, e que seja válida para toda e qualquer criança no 

mundo, independente da realidade vivenciada por ela.  

Isso, historicamente aborda também uma suposição, que segundo 

Leontiev (2001a apud PASQUALINI, 2006, p.118), em relação às fases de 

desenvolvimento do psiquismo infantil, diz o seguinte 

 

As condições históricas concretas exercem influência tanto sobre o 

conteúdo concreto de um estágio individual do desenvolvimento, 

como sobre o curso total do processo de desenvolvimento psíquico 

como um todo. [...] Não é a idade da criança, enquanto tal, que 

determina o conteúdo de estágio do desenvolvimento; os próprios 

limites de idade de um estágio, pelo contrário, dependem de seu 

conteúdo e se alteram pari passu com a mudança das condições 

histórico-sociais. 

 

Desse modo, autores como Vygotski (2001a), Leontiev (1978) e 

Elkonin (1987), interpretavam o desenvolvimento infantil como fenômeno histórico e 

dialético, que não é estabelecido por leis naturais universais, mas profundamente 

vinculado às regras da sociedade e não evolui de maneira igual, progressiva e 

constante, mas compreendem mudanças consideráveis, alterações biológicas e 

rupturas. 

 

                                                           
4
 Consultar no Capítulo 3, subitem 3.4 desta pesquisa: As crises do desenvolvimento psíquico da 

criança de zero a três anos. 
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3.2 LEIS FUNDAMENTAIS DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO 

 

 

Abordamos aqui as leis fundamentais do desenvolvimento psíquico 

infantil, onde, serão abordadas questões referentes aos fatores biológicos e sociais 

no desenvolvimento psíquico da criança, ou seja, a criança e seu entorno. Na 

sequência, discorremos sobre a atividade da criança e seu desenvolvimento, 

especificando a atividade principal da criança de zero a três anos, logo após, 

falamos do desenvolvimento da criança em relação ao ensino, enquanto, no subitem 

seguinte, enfatizamos as relações atribuídas às faixas etárias e os períodos de 

desenvolvimento psíquico para, então, finalizar esta parte com as características do 

desenvolvimento psíquico infantil. 

 

 

3.2.1 O Desenvolvimento da Criança e o Entorno 

 

 

Na Teoria Histórico-Cultural, a infância, é um período em que a 

criança se prepara para a vida adulta, período no qual, também, “[...] ela se apropria 

de conhecimentos, hábitos, qualidades psíquicas e propriedades individuais 

necessárias à formação de sua inteligência e personalidade”. (SOUZA, 2007) 

Salientar as causas particulares do desenvolvimento não é uma das 

mais importantes tarefas da ciência, mas sim, salientar o significado das condições 

gerais, pois é por esse motivo que a criança cria condições para se tornar pessoa e 

também sem o significado dessas condições seria impossível o seu 

desenvolvimento normal. Segundo Mukhina (1996, p.36), “[...] essas condições são 

as propriedades naturais do organismo da criança (em primeiro lugar, a estrutura e o 

funcionamento do cérebro) e a sociedade humana na qual a criança é educada”. 

O entorno de uma criança está em constante modificação e isso 

interfere diretamente em todos os momentos de seu desenvolvimento psíquico. Esse 

processo inicia-se quando a criança ainda está no útero da mãe. Após seu 

nascimento, para o bebê, seu mundo refere-se apenas ao seu corpo e aos que o 
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rodeiam. Essa percepção de seu entorno vai se ampliando conforme vai se 

desenvolvendo, ou melhor, crescendo, assim como, quando começa a andar. O 

campo a sua volta vai se expandindo e modificando suas relações. 

Tudo o que ocorre a sua volta é essencial ao seu desenvolvimento, 

e podemos compreender melhor isso tudo, seguindo o que Vigotski (1935 apud 

SOUZA, 2007, p. 78) traz ao se referir sobre o conceito, ao que se caracteriza e a 

influência que o entorno tem sobre a criança. Ainda, para o autor, o entorno se 

caracteriza com base em leis e conceitos que não devem ser tomados de forma 

absoluta, pois o desenvolvimento psíquico da criança vai depender da relação que 

se dá entre a criança e o seu entorno em um dado momento de seu 

desenvolvimento. Para Vigotski (1935), é primordial perceber como a criança se 

relaciona emocionalmente com os acontecimentos de sua vida para que possamos 

entender o papel do entorno. 

Para que possamos de fato, compreender o papel do meio no 

desenvolvimento da criança e a influência que o meio traz ao desenvolvimento 

humano, Vigotski (2010, p. 682) nos elucida que é sempre necessário percebê-lo 

não a partir de 

 

[...] parâmetros absolutos, mas, sim, a partir de parâmetros relativos. 
Além disso, deve-se considerar o meio não como uma circunstância 
do desenvolvimento, por encerrar em si certas qualidades ou 
determinadas características que já propiciam, por si próprias, o 
desenvolvimento da criança, mas é sempre necessário abordá-lo a 
partir da perspectiva de qual relação existe entre a criança e o meio 
em dada etapa do desenvolvimento. Pode-se falar disso como se fala 
de uma regra geral que frequentemente se repete na pedologia – a 
de que é necessário migrar dos indicadores absolutos do meio para 
os indicadores relativos, ou seja, para esses mesmos indicadores, 
mas tomados no que concernem à criança. 

 

Essa relação que a criança estabelece com o meio se modifica ao 

passar dos tempos, mesmo que o meio não se altere, a criança irá mudar, pois irá 

se desenvolver, irá mudar física e biologicamente e ainda, se apropriará de 

experiências humanas que vivenciará. Essa relação ainda permitirá à criança, 

vivenciar situações em que algumas peculiaridades da criança se mobilizarão e 

outras não, ou seja, em alguns momentos, dependendo do que o meio exerce nela, 

algumas particularidades assumem papel principal, enquanto outras permanecem 
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ausentes. Por isso, cada criança reage de uma forma, frente às situações que 

vivencia.  

Vigotski (2010) exemplifica isso com o caso real que analisou, em 

que três crianças, de diferentes idades e que viviam com a mãe alcoólatra e que, por 

consequência deste comportamento, sofria de transtornos nervosos e psíquicos. 

Segundo o autor, as crianças viviam em estado de pavor e medo em relação à mãe, 

e esta circunstância gerou um quadro diferente a cada uma delas. Vigotski (2010, p. 

685) explica este fenômeno da seguinte forma, dizendo que “uma mesma situação 

do meio, que uma mesma ocorrência num meio de várias pessoas, surpreendendo-

as nos diversos níveis etários, possui uma influência diferente sobre o 

desenvolvimento de cada uma”.  

Frente ao caso explicitado acima, podemos compreender, conforme 

o autor, que a relação de cada um para com o que vivenciam é diferente. As 

palavras de Vigotski (2010, p. 686) nos explicam melhor, acerca de que 

 

[...] a situação acaba sendo distinta de acordo com aquilo que três 
diferentes vivências das mesmas condições suscitaram nas três 
crianças e ainda de acordo com a influência que tal situação exerceu 
em seu desenvolvimento. 

 

Existem situações que caracterizam as experiências emocionais que 

a criança vive, e existem outras características que constituem, como um conjunto, 

essa experiência, e, para o autor, é muito importante perceber qual destas 

características constitucionais vai interferir na relação da criança com a situação 

social que vivência. Para Souza (2007, p.79), estas características 

 

[...] fazem com que a criança experimente determinada experiência 
emocional de maneira distinta, por isso, as pessoas se constituem 
diferentes umas das outras, mesmo tendo vivido em seu entorno as 
mesmas situações. 

 

Voltando ao pensamento de Vigotski (2010), tudo o que a criança 

vivencia faz parte de sua experiência emocional, e também tudo o que ela vivencia 

nos indica qual influência se aplicará sobre a criança. Por isso, a necessidade de 

percebermos qual a compreensão que a criança tem sobre as coisas que acontecem 
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em seu entorno, pois o grau desta percepção fará distinção na influência que 

exercerá de uma criança para outra, pois cada uma internaliza os acontecimentos a 

sua volta com certo olhar, dependendo da sua realidade. 

Para explicitar tal fato Mukhina (1996) relata a história de duas 

meninas, aparentemente, uma com oito anos e a outra com um ano e meio, que 

viviam com lobos e como lobos. O psicólogo Read Sing as encontrou nas 

proximidades de um povoado indiano, levou-as para sua casa e tentou educá-las. 

Elas corriam de quatro, se escondiam quando percebiam humanos por perto, 

mordiam e uivavam. A mais nova, Amala, morreu um ano depois e Kamala viveu até 

os dezessete anos. Com o tempo ela deixou de se comportar como lobo, mas 

quando tinha pressa corria em quatro patas e com muita dificuldade aprendeu falar 

apenas quarenta palavras. Com isso, Mukhina (1996, p.39) afirma que, "[...] a psique 

humana não se constitui quando não existem condições humanas de vida”, por isso, 

para a autora, Kamala não se tornou uma pessoa, apenas um ser com habilidades 

típicas de um lobo, e continua sua afirmação, dizendo 

 

A extraordinária plasticidade, a capacidade de aprender é uma das 
qualidades mais importantes do cérebro humano e que o diferencia 
do cérebro animal. O cérebro animal já tem, no momento do 
nascimento, grande parte de sua substância cerebral “ocupada” – 
nela já estão inscritos os mecanismos dos instintos, isso é, as formas 
de comportamento transmitidas por herança. A criança nasce com 
parte do cérebro “limpo”, disponível para captar e fixar o que a 
experiência e a educação lhe proporcionarem. [...] O cérebro do 
homem continua a se formar depois do nascimento, de acordo com 
as condições em que a criança se desenvolve. 

 

Conforme Vigotski (2010), cada experiência emocional, cada 

momento vivenciado pela criança durante seu desenvolvimento vai definir como o 

entorno influenciará em seu desenvolvimento, na relação entorno/criança. Para 

Vigotski (2001b), em primeiro lugar o entorno da criança é social, e a criança é parte 

ativa disso. Assim, conforme Souza (2007, p. 61) se a criança é um ser social e seu 

meio é social, se deduz, portanto, que a criança é parte do entorno social, todavia, 

esse meio não é nunca será externo a ela. 

A partir dessas ideias, é possível, com ajuda contínua e orientação 

do adulto, no processo de educação, que a psique infantil seja modificada e 
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consequentemente crie nela possibilidades de aprendizagens, primeiro, por meio do 

entorno, e segundo, pelo processo de apropriação da criança. 

 

 

3.2.2 Desenvolvimento da Criança e a Atividade 

 

 

Mukhina (1996) descreve que, para transformar-se em homem é 

necessário tomar conhecimento de como agir diante das situações, aprender a se 

comportar diante das pessoas, de todos e de tudo que nos rodeiam como humanos. 

O fato de que a criança manipula corretamente os objetos, torna-se capaz de se 

comunicar com os semelhantes e agir conforme as regras da moral, não se refere 

apenas ao fato de que a criança adquiriu experiência social e tão pouco de que ela 

absorveu os ensinamentos da cultura humana, mas também, refere-se ao fato de 

que esta criança pensa, fala, corre, come, brinca, enfim, refere-se diretamente ao 

processo de aprendizagens das ações e propriedades psíquicas necessárias 

(MUKHINA, 1996). 

A atividade tem seu papel concreto e determinante na formação da 

conduta humana, posto que o desenvolvimento psíquico depende das relações 

sociais estabelecidas pelo sujeito, dadas as condições de vida, de educação e de 

atividade (LEONTIEV, 1978, 2001; MUKHINA, 1996). De acordo com os estudos dos 

autores, o homem produz e reproduz as capacidades e as habilidades culturais por 

meio do trabalho, que é a atividade que o torna capacitado a tais mecanismos. 

Enquanto que, para Duarte (1993), seguindo a mesma linha dos 

autores citados acima, a conduta humana tem sua formação motivada pela atividade 

humana, ou seja, toda forma de comunicação, manuseio de objetos, o estudo, o 

trabalho, o jogo, entre outros, se encaixa no que refere-se a atividade, que nada 

mais é do que o fazer consciente do homem, mediado por vivências, na busca pela 

compreensão e apropriação do que o mundo lhe oferece. 

As contribuições de Leontiev (1978) nos leva a perceber que a 

atividade está claramente associada às condições concretas de vida da criança e 
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que, por meio dessa ligação, ela organiza seus processos psíquicos, aprende e se 

desenvolve. Para afirmar isso, Leontiev (1998 apud SOUZA, 2007, p.64) diz 

 

O que determina diretamente o desenvolvimento da psique de uma 
criança é sua própria vida e o desenvolvimento dos processos reais 
desta vida - em outras palavras: o desenvolvimento da atividade da 
criança, quer a atividade aparente, quer a atividade interna. Mas seu 
desenvolvimento depende de suas condições reais de vida. Ao 
estudar o desenvolvimento da psique infantil, nós devemos, por isso, 
começar analisando o desenvolvimento da atividade da criança, 
como ela é construída nas condições concretas de vida. 

 

Referindo-nos ao mesmo autor, para que haja a atividade é 

importante que motivo e resultado estejam de mãos dadas. Isso, pelo simples fato 

de que, a atividade seria tudo aquilo que faz sentido para a criança, que tem 

importância para ela, ou seja, “[...] o resultado deve ser algo que motiva as ações e 

as atitudes infantis para algo que a criança pretenda alcançar. Assim, o sentido é 

dado pela relação entre motivo, que impulsiona o agir infantil, e o objetivo, resultado 

pretendido” (SOUZA, 2007, p.64). 

A criança aprende a beber com o copo, enxugar-se com a toalha, 

vestir as meias, construir com blocos, comer com o talher, pintar com o lápis de cor, 

segundo Mukhina (1996), todas estas atividades que conduzem a um resultado 

externo determinado, são denominadas por ações práticas e ao mesmo tempo em 

que essas ações ocorrem formam-se na criança as ações internas, Mukhina (1996, 

p.44) afirma isso quando diz que essas ações se constituem  

 

[...] por meio das quais ela examina os objetos, compreende sua 
constituição e a relação entre eles, elabora a ideia de um jogo, um 
desenho ou de uma construção, lembra de uma ilustração, etc. A 
formação dessas ações internas constitui o conteúdo principal do 
desenvolvimento psíquico da criança. São as operações da 
percepção, da razão, da imaginação e da memória, isso é, são atos 
psíquicos. Permitem à criança orientar-se no mundo que a rodeia e 
conhecer as condições na qual realizará as ações práticas e, por 
isso, chamam-se ações de orientação. 
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Comumente, essas ações de orientação ocorrem antes das ações 

práticas, com o intuito de prepará-las. No simples ato de pular um buraco, por 

exemplo, a criança, primeiro ira avaliar se realmente tem condições para realizá-lo, 

sendo então esta, a fase preparatória – a ação de orientação, em que a criança 

analisa as suas possibilidades. À fase preparatória, segue-se a fase de execução, o 

pulo – a ação prática. 

Conforme as reflexões de Mukhina (1996), Souza (2007, p.62) 

avança na mesma perspectiva ao destacar que 

 

[...] as contradições no processo de desenvolvimento psíquico levam 
ao surgimento de novas necessidades, interesses e desejo de novas 
atividades. Essas contradições vividas pela criança na formação de 
seu psiquismo são as premissas promotoras de seu desenvolvimento 
cultural. Sem essas contradições, a passagem de um momento 
psíquico a outro não se realizaria, pois os momentos do 
desenvolvimento da criança são de natureza histórica e suas 
qualidades psíquicas não surgem espontaneamente, mas como fruto 
de um processo de educação e de instrução que se apoia na 
atividade da criança. Esse processo de aprendizagens e de 
desenvolvimento implica sempre uma dinâmica não linear e 
carregada de rupturas e de momentos críticos. 

 

Durante este processo do desenvolvimento psíquico, a criança na 

primeira infância vai assimilando sucessivamente vários tipos de ações, como 

esclarece Leontiev (1978). Os três principais tipos de atividades que elas assimilam 

neste período são: a comunicação emocional, a ação com objetos e o jogo do faz de 

conta. Outras atividades também se destacam, mas iremos nos aprofundar, no 

subitem sequente, na atividade principal das crianças de zero a três anos. 

 

 

3.2.3 A Atividade Principal da Criança de Zero a Três Anos 

 

 

Muitos autores apresentam estudos científicos sobre as atividades 

que orientam o desenvolvimento humano em cada período da vida, ou seja, a 
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periodização do desenvolvimento. Alguns deles dedicam-se especialmente a este 

assunto, a atividade principal, que é assim denominada pelo fato de que as 

principais mudanças que ocorrem na personalidade durante o desenvolvimento 

psíquico em determinadas fases da vida, dependem dela, ou seja, a atividade 

principal é elemento fundamental para que se possa perceber tais modificações 

durante o desenvolvimento infantil. 

Para Leontiev (1978; 2001) a atividade principal é aquela que 

governa, durante o desenvolvimento, as principais mudanças nos processos 

psíquicos, constituindo as novas formações psicológicas no homem. O autor 

salienta, ainda, que a atividade principal é a responsável por permitir que o homem 

conheça o mundo que o cerca, que o permite aprender, ou seja, é aquela atividade 

pela qual será possível relacionar-se com o mundo da cultura, do conhecimento. E 

assim, organizando e reorganizando seus processos psíquicos, o homem evolui, 

realizando novos conhecimentos, consequentemente, mudanças significativas em 

sua personalidade. 

O mesmo autor caracteriza a atividade principal em três formas: a) é 

a atividade que possibilita o surgimento de outras atividades; b) é a atividade que 

permite a formação ou a reorganização dos processos psíquicos particulares e c) é a 

atividade responsável, em certo período do desenvolvimento, pelas principais 

mudanças psicológicas na personalidade infantil. 

Segundo Davidov (1988), o conceito da atividade principal tomado 

por Leontiev (1978; 2001) é similar ao conceito de situação social do 

desenvolvimento, estabelecido por Vigotski (2001b), que diz respeito à forma com 

que a criança se relaciona com o mundo que a circunda, tendo características 

específicas em cada fase de seu desenvolvimento. Para Vigotski (2001b), a situação 

social do desenvolvimento é o motivo essencial para que todas as mudanças 

necessárias àquela fase do desenvolvimento sejam processadas, permitindo à 

criança, adquirir novas propriedades à sua personalidade. Por isso que, para 

Davidov (1988), a analogia entre estes dois conceitos fica evidente. Pois se a 

situação social do desenvolvimento tem relação direta com o modo como a criança 

se relaciona socialmente, e esta relação só se efetiva por meio da atividade humana, 

os dois conceitos acabam por se associar. 
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Já Elkonin (2004), relata toda sua proximidade e apoio a Leontiev e 

aos trabalhos realizados em conjunto relacionados especificamente aos estudos 

sobre a periodização do desenvolvimento psíquico. Elkonin (2004) refere-se 

claramente que a passagem de um estágio a outro está intimamente ligada ao 

conceito da atividade principal, elaborada por Leontiev (1978), pois para o autor, 

este processo reflete a mudança no tipo dominante da atividade, que se destaca de 

uma fase do desenvolvimento a outra. Ainda, para Elkonin (1987 apud 

MAGALHÃES, 2011, p. 56) para que se compreenda a periodização do 

desenvolvimento é necessário perceber como se exerce 

 

[...] o enfoque histórico dos ritmos de desenvolvimento e do 
surgimento de certos períodos no curso do avanço histórico da 
humanidade; o lugar que cada período ocupa no processo geral de 
desenvolvimento humano; o desenvolvimento como um processo 
dialético, por isso, contraditório, que não se dá de forma linear e 
evolutiva, mas sim a partir de rupturas e do surgimento de formações 
novas; os pontos críticos de passagem de um período a outro, os 
quais podem gerar crises; a presença de épocas, estágios e fases no 
transcurso dos períodos. 

 

Enfim, com base em suas pesquisas, o autor afirma que, ao primeiro 

ano de vida, a atividade principal do bebê é a comunicação emocional direta com o 

adulto, e que intimamente a partir desta atividade é que as ações sensório-motoras 

de manipulação e orientação começam a tomar forma. 

A situação social do bebê, em seu primeiro ano de vida, segundo 

Vigotski (1996b), se caracteriza por dois fatores que se destacam. Por um lado, é 

inteiramente dependente do adulto, toda a relação que ele tem com o mundo a sua 

volta é socialmente mediada, ou seja, conforme o autor, a princípio o bebê é um ser 

a-social ou pré-social, entranhado em sua subjetividade, e a socialização vai 

manifestando-se aos poucos, e por outro lado, suas quase nulas, possibilidades de 

comunicação. Para Vigotski (1996b) a comunicação do bebê com o adulto acontece 

pela transferência de afetos, manifestações emocionais, reações positivas e 

negativas, enfim, um entendimento mútuo. Elkonin (1987) sustenta isso ao dizer que 

por volta do fim do primeiro mês de vida ao início do terceiro, a partir do complexo 
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de animação5 (ELKONIN, 1987; MUKHINA, 1996; VIGOTSKI, 1996b), a necessidade 

de comunicação com o adulto vai progredindo durante o primeiro ano do bebê e que 

a falta da comunicação emocional, citada um pouco acima por Vigotski (1996b), 

trará uma influência decisiva no desenvolvimento psíquico. 

Entretanto, a carência pela comunicação por palavras, pela 

linguagem, por parte do bebê, o dirige a uma comunicação social sem palavras, a 

comunicação emocional, assim chamada por Mukhina (1996). Podemos observar o 

bebê reagindo emocionalmente ao contato humano, marcando sua primeira 

necessidade emocional, quando, ao final de seu primeiro mês, ele sorri ao ouvir o 

som da voz da mãe, ou de seu cuidador. A necessidade social de contato do adulto 

com a criança possibilita ao bebê a descoberta do mundo externo e este contato é 

exercido quando o adulto o ajuda a realizar suas necessidades biológicas, como o 

sono, a fome, a higiene e as necessidades emocionais. Pode-se considerar que, 

consequentemente, ao realizar essas demonstrações de afeto, surgirão novos traços 

no psiquismo da criança, novas formações. 

Mukhina (1996, p.47) afirma que, o bebê, no decorrer de seu 

primeiro ano de vida, gradativamente, irá começar a responder ativa e 

receptivamente a tudo que o cerca, 

 

[...] se comunica emocionalmente com o adulto antes mesmo de ser 
capaz das mais simples ações com objetos. A criança ainda não 
conhece as palavras, não entende a conduta do adulto, mas se 
alegra com sua presença, observa o adulto por períodos longos, 
capta as palavras e os sorrisos que este lhe dirige. Geralmente, 
nessa etapa, a criança demonstra interesse pelos objetos incitada 
pelo adulto (quando o adulto lhe mostra ou põe nas mãos os 
objetos), mas não por iniciativa própria. Na primeira infância, o 
interesse pelo adulto se transfere para o objeto, a criança se 
incorpora à ação com os objetos. Quando aprende a manejar os 
objetos, se torna mais autônoma, imita as ações do adulto, colabora 
com ele, provoca intencionalmente a reação do adulto (exige sua 
atenção e seu elogio). 

 

Posteriormente a este período do primeiro ano de vida, a criança 

começa a vivenciar uma nova fase em que se destaca como atividade principal a 

atividade objetal manipulatória, denominada desta forma por Elkonin (1987), por ser 

                                                           
5
 Reação positiva, emocional que, manifesta-se através do comportamento da criança e que expressa 

a atitude dela frente à realidade. O caráter não nasce junto com o indivíduo, mas é resultante de um 
processo educativo. (MUKHINA, 1996) 
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um momento em que as crianças começaram a ter domínio das ações com objetos, 

descobrindo suas funções, suas finalidades. Neste segundo momento, o adulto 

ainda tem grande destaque em relação ao desenvolvimento da criança, mesmo 

sendo esta, uma relação indireta por ser mediada pelos objetos, pois apenas ele 

poderá ensinar a finalidade do copo ou da cadeira. 

Mukhina (1996, p. 108) divide a atividade objetal da primeira infância 

em três fases. A primeira seria o uso indiscriminado do objeto, em que a criança 

pode realizar com o objeto qualquer uma das ações que ela domina; a segunda fase 

seria o uso do objeto apenas para sua função direta e a terceira fase seria o uso 

livre do objeto, mas consciente de sua missão especifica, pois a criança usa o objeto 

de várias maneiras, mas conhece sua real função. 

Mukhina (1995 apud SOUZA, 2007, p. 111) ainda divide as ações 

com objetos em dois tipos 

 

[...] nas ações correlativas, pretendem estabelecer uma relação 
recíproca com um ou mais objetos. Estas ações se vinculam à 
maneira como o adulto mostra à criança a realização de determinada 
atividade. Por meio da memória, a criança repetirá a atividade tal 
qual lhe foi mostrada. Entretanto, o adulto pode ampliar a maneira 
como a criança pode realizar sua atividade na relação com os 
objetos, modificando-a, permitindo à criança não só a imitação, mas 
novas maneiras e usos dos objetos. [...] nas ações instrumentais as 
ações estão presentes os usos de ferramentas pela criança. Estas 
funcionam como intermediárias entre a criança (sua mão) e os 
objetos que ela manipula. O adulto tem papel determinante no 
aprendizado da criança para a utilização dessas ferramentas. É ele 
quem mostra à criança como levar a comida à boca utilizando a 
colher. O movimento que a criança faz em direção à boca não é algo 
simples. Diferente de levar a comida à boca com a mão, levá-la com 
a colher requer uma reorganização dos movimentos da mão. A 
generalização dos objetos, segundo sua função, surge, em primeiro 
lugar na ação, para depois se fixar na palavra. 

 

Outro elemento fundamental desta fase, a primeira infância, é o 

intenso desenvolvimento da fala, a linguagem como comunicação da criança com o 

adulto. Todavia, conforme Elkonin (1987), mesmo a linguagem tendo grande ênfase 

nesta fase do desenvolvimento da criança, não contradiz a tese de que a atividade 

principal deste período é a atividade objetal, pois as conquistas com as experiências 

com objetos permanecem sendo mais importantes. 
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3.2.4 Desenvolvimento da Criança e o Ensino 

 

 

O homem é o sujeito principal no processo social da criança, que vai 

se humanizando conforme se apropria de conhecimentos e se relaciona com os 

outros. Tudo que a criança aprende está diretamente ligado ao adulto, pois mesmo 

que, de forma espontânea, o adulto está ensinando. Mas para que se garanta o 

pleno desenvolvimento de uma criança é necessário que este ensino se dê de forma 

consciente. Para isso, é necessário conhecer a relação entre o ensino e o 

desenvolvimento e, baseando-se nessa relação, determinar o que e como ensinar a 

criança nas várias etapas da infância (MUKHINA, 1996). 

É errôneo pensar que ensino só é efetivo quando adaptado ao nível 

de desenvolvimento psíquico da criança, sabe-se que na realidade não é assim. A 

criança aprende a todo instante, observando o comportamento do homem, 

assimilando a experiência social. Mukhina (1996, p. 50) comprova isso com as 

seguintes afirmações 

 

[...] essa experiência, assim como o aprendizado do comportamento, 
é transmitida a ela pelo ensino. Portanto, o ensino não tem de se 
adaptar ao desenvolvimento, não deve ir a reboque do 
desenvolvimento. O ensino leva em conta o nível de 
desenvolvimento alcançado, não para se deter nele, mas para se 
compreender até onde impulsionar esse desenvolvimento e dar o 
passo seguinte. O ensino vai adiante do desenvolvimento psíquico, 
guiando-o. 

 

A autora segue a mesma linha de pensamento de Vigotski (2001a) 

sobre o ensino, pois para ele, o ensino também está sempre adiante do 

desenvolvimento. Assim, segundo suas ideias, Vigotski (2001 apud PASQUALINI, 

2006, p. 139) resume 

 

[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem conduz ao desenvolvimento 
mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e 
esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, 
a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e 
universal para que se desenvolvam na criança essas características 
humanas não-naturais, mas formadas historicamente. [...] todo o 
processo de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que 
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ativa numerosos processos, que não poderiam desenvolver-se por si 
mesmos sem a aprendizagem. 

 

Para o autor, o desenvolvimento tem sua própria lógica, e nenhuma 

correspondência a determinado processo de ensino ou desenvolvimento de alguma 

função, ou seja, a curva do desenvolvimento não coincide com a curva do ensino. 

Mukhina (1996) corroborada aos postulados de Vigotski (2001a), diz que o ensino, 

apenas tem papel direto no desenvolvimento psíquico da criança quando ela passa 

a assimilar novas ações, primeiramente com o apoio do adulto e posteriormente 

sozinha. 

Esta diferença que ocorre entre o que a criança é capaz de realizar 

com a ajuda de um adulto e sua autonomia, devido a seu próprio desenvolvimento é 

intitulada de zona de desenvolvimento proximal da criança (VIGOTSKI, 2001a; 

MUKHINA, 1996). À zona de desenvolvimento proximal atribui-se grande 

importância por ser um indicador da capacidade de aprendizagem da criança. A 

cada novo conhecimento apropriado pela criança, a zona de desenvolvimento 

proximal o transforma para ensinamentos futuros, como reservas. Por exemplo, 

quando se ensina uma criança a falar, sua capacidade audiovisual já existente, que 

é a imitação do adulto e sua compreensão, é utilizada. E quando já existe o domínio 

da linguagem, é porque houve um grande impulso no desenvolvimento psíquico, 

com base na percepção e no pensamento, aperfeiçoadas pela influência da fala e 

que permitirá novas formas de ensino (MUKHINA, 1996). 

Para Vigotski (2001a), o ensino de qualidade é aquele que faz com 

que o desenvolvimento vá além do esperado, é aquele que produz transformação 

decisiva nas qualidades psíquicas da criança. Mas deve-se compreender também 

que, na zona de desenvolvimento proximal pode haver forças de ação negativa, 

dissipando essa zona, por isso, Mukhina (1996, p. 53-4) completa, dizendo 

 

[...] não significa que se possa ensinar qualquer coisa à criança sem 
levar em consideração a sua idade. O ensino tem de garantir o 
caminho mais válido do desenvolvimento psíquico, dar em cada 
idade aquilo que ajuda ao máximo esse desenvolvimento. 

 

Cada período do desenvolvimento psíquico se diferencia pela 

capacidade seletiva de se apropriar de certos tipos de ensinamento, exercendo 
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grande influência sobre o processo, o seguimento de cada período. São 

denominados, por Mukhina (1996), de períodos sensíveis do desenvolvimento. A 

autora expõe como exemplo o período sensível para ensinar a criança a falar. Sabe-

se que esse período é entre dezoito meses e três anos, pois a criança demonstra 

enorme assimilação das palavras. Caso aconteça da criança não começar a falar 

nesse período, além de maiores dificuldades com a linguagem, seu desenvolvimento 

psíquico necessitará de uma compensação especial. Percebe-se isso em casos de 

crianças com deficiência auditiva, pois elas aprendem a falar após os três anos, o 

atraso que elas sofrem no desenvolvimento psíquico é claramente percebido em 

alguns aspectos como desenvolvimento da percepção e do pensamento, não fazem 

jogos dramáticos e nem desenhos de objetos (MUKHINA, 1996). 

Tudo isso pode ser modificado com um trabalho pedagógico de 

qualidade, voltado não apenas para a linguagem como também a outros aspectos 

do desenvolvimento. Elkonin (1987), debruçando-se no conceito da zona do 

desenvolvimento imediato alerta sobre a importância de se perceber e considerar, 

particularmente, cada fase do desenvolvimento psíquico da criança, evidenciando 

que o educador tem o compromisso de facilitar, formar o novo, permitindo progredir 

o desenvolvimento e as qualidades psíquicas de cada criança, por isso, não deve 

orientar-se apenas pelo que já foi alcançado pela criança ou o que é típico de sua 

idade. 

Para Mukhina (1996), ainda hoje, estudiosos da área, nem se quer 

chegaram perto de desvendar quais os períodos sensíveis para todo tipo de 

aprendizagem, mas existem dados que revelam um caminho a se seguir em relação 

ao que ensinar em cada fase. Para que as crianças absorvam ações internas, 

psíquicas e orientadoras, sabendo que, este é o interesse fundamental do 

desenvolvimento psíquico, é necessário que elas estejam integradas em um tipo de 

ação que desperte interesse em cada fase que esteja vivenciando. Assim, conforme 

a autora, para as crianças pertencentes à primeira infância, aconselha-se que ensine 

“[...] a analisar objetos, fenômenos, acontecimentos, e atividades humanas através 

da brincadeira e do desenho, deixando-a procurar a forma de desenvolver as 

construções, os jogos e os desenhos” (MUKHINA, 1996, p. 56). 

A autora faz um alerta, ao fato de que muitos pais e orientadores, 

acabam por limitar a criança a uma mera imitação de alguns comportamentos e 
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cópias de desenhos, substituindo o ensinamento em si, impedindo a criança de “ [...] 

captar a realidade e interpretá-la a sua maneira tal como a vê, nos jogos, nos 

desenhos e nas construções.” Mas que também, a criança não deve ser 

inteiramente autônoma e vivenciar o mundo a sua volta sozinha, ela deve ter sempre 

um direcionamento a seguir, para que possa refletir sobre o que é certo e o que é 

errado (MUKHINA, 1996, p. 56). 

Para que essa aprendizagem da criança seja de fato efetiva é 

necessário que se respeite a forma como a criança irá internalizar estas ações 

orientadoras, pois só assim, após as ações exteriores se internalizarem e se 

tornarem psíquicas, é que estas ações estarão “prontas” a ajudá-la a se orientar e 

cumprir uma tarefa, seja ela qual for. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

 

A base para as aprendizagens humanas está na primeira infância. 

Entre o primeiro e o terceiro ano de idade a qualidade de vida de uma criança tem 

muita influência em seu desenvolvimento futuro e ainda pode ser determinante em 

relação às contribuições que, quando adulta, oferecerá à sociedade. Caso esta fase 

ainda inclua suporte para os demais desenvolvimentos, como habilidades motoras, 

adaptativas, crescimento cognitivo, aspectos sócio-emocionais e desenvolvimento 

da linguagem, as relações sociais e a vida escolar da criança serão bem sucedidas 

e fortalecidas. 

 

 

3.3.1 As percepções mais notáveis da primeira infância 

 

 

Uma nova etapa do desenvolvimento da criança se dá ao completar 

um ano de idade. Durante esse período a criança se acostumou a escutar, a ver, a 

movimentar e direcionar as mãos. Com isso, a criança se tornou extremamente ativa 
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em relação ao seu desejo de estabelecer contato com o adulto e também ao seu 

comportamento, então, a partir daí, ela já não é mais um ser desprotegido. A criança 

absorve a conduta psíquica inicial própria do homem em seu primeiro ano de vida. 

Após essa “pré-história” do desenvolvimento, começa então, a autêntica “história”, 

pois os dois anos seguintes, responsáveis pela fase da primeira infância são de 

grandes e novas conquistas (MUKHINA, 1996) 

É muito notável a quantidade de mudanças que a criança sofre ao 

longo dos seus três primeiros anos de vida. Tanto que, segundo Mukhina (1996), 

alguns psicólogos consideram que o desenvolvimento humano pode ser dividido em 

duas fases: do nascimento ao terceiro ano de vida e dessa idade para o resto da 

vida. Realmente, uma criança de três anos tem capacidade para utilizar e manusear 

muitos objetos que lhe são habituais. Ela pode se servir, pode se relacionar com os 

outros através da linguagem e também perceber algumas regras de comportamento. 

Com isso, suas conquistas que mais se destacam na primeira infância são o andar 

ereto, o desenvolvimento da atividade objetal e o domínio da linguagem. 

Aproximadamente, ao completar um ano a criança começa a andar 

e, para ela, movimentar-se e ainda permanecer de forma ereta é uma tarefa 

bastante complicada. Conforme Mukhina (1996, p.104) é um momento em que 

 

[...] os pés da criança se movem com muito esforço. A criança ainda 

não sabe controlar seu caminhar e perde continuamente o equilíbrio. 

Qualquer obstáculo, uma mesa que precisa ser contornada, um 

objeto em que tropeça, faz a criança dar um ou dois passos 

inseguros e cair nos braços do adulto ou no chão. 

 

O andar se torna então seu maior meio de deslocamento, uma nova 

forma para chegar aos objetos, um novo meio para alcançar seus objetivos. Esses 

motivos fazem com que a criança tente várias vezes, superando até mesmo o medo 

da queda. A princípio, o incentivo do adulto a anima bastante, depois ela percebe 

que pode dominar seu próprio corpo e vencer os obstáculos que encontrará pela 

frente. A estabilidade logo chega, após muito exercitar o andar. O caminhar fica 

cada vez mais seguro e as quedas menos frequentes, mas a coordenação 

insuficiente perdura por mais algum tempo. Aos poucos a criança percebe a 

liberdade aos seus pés e começa a buscar um pouco mais de “adrenalina”, pisando 



41 
 

 
 

em objetos, correndo em meio aos móveis, andando de costas ou até mesmo com 

os olhos tapados, procurando escadas e elevações (MUKHINA, 1996). 

Assim, a criança percebe o andar como um aprendizado que lhe 

proporciona muitas emoções, mas quando esse processo se automatiza, ela 

consequentemente, perde esse interesse, até então, tão especial. O domínio do 

andar desenvolve na criança sua orientação no espaço, calculando a distância do 

objeto desejado, praticando a direção e a distância ao movimentar-se, confiando 

ainda mais à criança, a autonomia. 

Ainda no primeiro ano de vida, a criança aprende a manipular certos 

objetos, realiza ações ensinadas pelo adulto acerca de alguns, mas nesta idade a 

criança ainda não consegue distinguir qual a real função dos mesmos, apenas o 

manipula da mesma forma, assim como a colher, o pau, a pá ou a caneta. No início 

da primeira infância, isso se transforma. A criança passa a perceber que cada objeto 

tem um destino determinado e que, para que cada objeto seja utilizado da forma 

correta, a criança observa o adulto, que passa a ser seu auxiliador nesta tarefa, 

então, esta experiência social fará com que a criança assimile as funções de cada 

objeto que tem contato (MUKHINA, 1996). 

Como já comentado em outro momento nesta pesquisa, Mukhina 

(1996) divide a atividade objetal da primeira infância em três fases. A primeira seria 

o uso indiscriminado do objeto, em que a criança pode realizar com o objeto 

qualquer uma das ações que ela domina; a segunda fase seria o uso do objeto 

apenas para sua função direta e a terceira fase seria o uso livre do objeto, mas 

consciente de sua missão especifica, pois a criança usa o objeto de várias maneiras, 

mas conhece sua real função. A autora também aborda a importância das ações 

correlativas e as instrumentais, que na primeira infância, são as que mais se 

destacam (MUKHINA, 1996). 

As ações correlativas são as ações em que a criança assimila a 

função de um objeto a outro, no ato de empilhar, enfiar, tampar, etc., este 

aprendizado funciona da seguinte maneira. A criança observa como o adulto 

manipula tal objeto e por meio da memória e da imitação, a criança repete a 

atividade realizada pelo adulto, aí cabe ao adulto, modificar essas atividades para 

que a criança extravase as possibilidades de utilização de cada objeto e nesta 

atividade intencional, ele permitirá à criança, baseando-se em suas tentativas, 
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perceber seus erros e promover novas situações de aprendizagens. Já nas ações 

instrumentais, as crianças realizam atividades em relação a sua mão e o objeto, 

como por exemplo, o ato de pentear os cabelos, ou levar a comida à boca com a 

colher. Essas ações ocorrem, quando a criança estabelece a relação do instrumento 

aos objetos coordenados pela sua mão, propondo uma relação intermediária entre 

eles (SOUZA, 2007). 

A primeira infância é também o período sensível para a 

aprendizagem da fala. Vigotski (1996b); Mukhina (1996) enfatizam a importância da 

relação criança/adulto, esclarecendo que o desenvolvimento da linguagem depende 

extremamente deste contato e do que o adulto exige da criança. Crianças que 

mantém pouco contato com adultos nesta fase do desenvolvimento apresentam 

considerável atraso na linguagem e que, por outro lado, adultos que correspondem 

facilmente a palavras mal pronunciadas ou pequenos gestos das crianças, também 

podem interferir nesta aprendizagem, impedindo que esse desenvolvimento 

progrida. 

Segundo Elkonin (1987b apud PASQUALINI, 2006, p. 152), o 

desenvolvimento da linguagem, com o intuito da comunicação direta com o adulto, 

não faz com que a atividade objetal deixe de ser a atividade principal deste período 

do desenvolvimento da criança e conclui dizendo 

 

[...] a análise dos contatos verbais da criança demonstra que a 
linguagem é utilizada por ela essencialmente no contato prático entre 
adulto e criança, isto é, para organizar a colaboração com os adultos 
no interior da atividade objetal conjunta. Desta forma, a comunicação 
emocional direta com o adulto passa, portanto, a um segundo plano 
e, ganha destaque a colaboração prática. Assim, verifica-se que, por 
um lado, a linguagem atua como meio para organizar a comunicação 
com o adulto, por outro, a comunicação mesmo, esta mediada pelas 
ações objetais da criança. 

 

Além desta relação objetal com a linguagem, a fala, no Enfoque 

Histórico-Social, se torna elemento essencial, segundo Souza (2007); Vigotski 

(2001a) por determinar o desenvolvimento do pensamento e da consciência. A 

linguagem oral, por ser estritamente humana, modifica o desenvolvimento psíquico 

da criança e por isso, se torna essencialmente importante para concepção da 

criança neste olhar. 
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Conforme Vigotski (2001a) a linguagem possibilita à criança o ato de 

comunicar-se socialmente, sendo este, o primeiro destino atribuído à linguagem. 

Conforme ela vai interiorizando a linguagem, a criança vai criando bases para novas 

adequações referentes às relações sociais. 

Mukhina (1996, p.124-26) mostra em detalhes como se dá o 

desenvolvimento da fala na primeira infância, e diz que ela progride por dois 

motivos: “[...] porque a criança aperfeiçoa sua compreensão da linguagem do adulto 

e porque desenvolve sua linguagem ativa própria.” A criança leva certo tempo para 

relacionar as palavras aos objetos ou ações que correspondem a tal. Primeiro, ela 

percebe a situação de forma geral e não como uma ação de forma consistente. A 

autora prossegue com as seguintes ideias 

 

[...] uma criança que realiza determinadas ações diante da palavra de 
um adulto talvez não reaja a estas mesmas palavras pronunciadas 
por outro adulto. A pedido da mãe, a criança de um ano, mostra a 
cabeça, o nariz, os olhos, a perna etc.; mas se outra pessoa pedir, 
talvez não reaja. A criança e mãe mantém um contato tão íntimo que, 
para a criança, o sinal de agir não provém apenas das palavras, mas 
também dos gestos, do tom de voz e até da situação. [...] Passado o 
primeiro ano e meio de vida, a criança se mostra mais segura no 
cumprimento das indicações verbais do adulto, mas pode falhar 
quando transcorre certo tempo entre a indicação e seu cumprimento. 
[...] No segundo ano de vida, a criança tem mais facilidade para 
acelerar do que para brecar; diante de uma ordem verbal, acha mais 
fácil começar uma ação do que interrompê-la. [...] Somente no 
terceiro ano de vida as indicações verbais do adulto começam a 
regular o comportamento da criança em diferentes condições, a 
provocar e a brecar suas ações, a exercer sobre ela uma influência 
tanto imediata quanto retardada. 

 

Ainda para a autora, assim como para Vigotski (2001a), o 

desenvolvimento da fala, depende rigorosamente de como se desenvolve as 

atividades relacionadas ao pensamento e a percepção da criança, e uma das 

principais evidências desse progresso é quando o significado das palavras, muda 

para a criança e ela não as pronuncia mais, diferentemente do adulto. 

Ao final da primeira infância, segundo Mukhina (1996), surgem 

outros tipos de atividades que atingirão sua meta apenas na infância pré-escolar, 

estas atividades são o jogo e as formas produtivas de ação, como o desenho, a 
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modelagem, a construção, ou melhor, atividades concretas. Para Elkonin (1987) a 

criança passa a se ver como ser social e o jogo de papéis, ou o faz de conta, 

permite a ela, participar efetivamente das atividades socialmente significativas e das 

relações humanas. Para o autor, permitir que a criança realize atividades 

socialmente valorizadas, resulta em bases para que a criança se prepare para a 

aprendizagem escolar. Para Elkonin (1987); Vigotski (2001b) é por meio do jogo de 

papéis, que as ações da criança, pela primeira vez, tornam-se objetos de sua 

consciência, fazendo com que ela, comece a romper os laços de dependência que 

cultiva em seus primeiros anos de vida. 

A respeito do desenho, a criança inicia suas garatujas ainda na 

primeira infância, mas apenas, no momento seguinte, ou melhor, na infância pré-

escolar é que concretizará seu desenvolvimento psíquico em relação ao desenho, 

Mukhina (1995 apud SOUZA, 2007, p.113) ressalta que 

 

O desenvolvimento da atividade objetal na primeira infância é 
premissa para que a criança aprenda a desenhar, o que na idade 
pré-escolar, constitui a chamada atividade representativa [...] A 
passagem da etapa pré-representativa para a imagem divide-se em 
duas fases muito bem definidas: na primeira, a criança reconhece o 
objeto numa combinação casual de traços; na segunda descobre a 
imagem feita intencionalmente. 

 

Este salto qualitativo que a criança apresenta no término da primeira 

infância, essa tomada de consciência, no sentido de dirigir de sua própria conduta, 

por conta do faz de conta, dos desenhos e das construções, nos permite também 

analisar, a forma como as percepções, em relação ao pensamento e a consciência 

passa a se desenvolver. Leontiev (1987) traz que, toda essa evolução que ocorre 

aproximadamente aos três anos de idade, tem relação fundamental ao processo de 

formação da personalidade da criança, por ser um grande avanço na maneira de 

dirigir sua própria conduta.  

O desenvolvimento das percepções tem grande relação às 

propriedades dos objetos neste período que a criança vivencia. A criança, com dois 

anos e meio a três anos passa a realizar suas ações instrumentais orientando-se 

visualmente. Ao escolher um objeto, ela se baseia primeiro em sua forma, depois em 
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seu tamanho, e por último, pela sua cor. Segundo Mukhina (1996, p.132) “isso 

significa que as novas propriedades perceptivas se formam primeiro para as 

propriedades das quais dependem a manipulação prática do objeto e só depois se 

transpõem para outras propriedades.” O adulto pode auxiliar a criança em relação ao 

seu desenvolvimento psíquico, sendo mediador deste processo, apresentando a ela 

diversas maneiras de como um mesmo objeto pode ser manipulado, conforme 

Souza (2007, p.113), “instrumentalizar a criança quanto ao reconhecimento de suas 

propriedades. Assim, enriquece seu aprendizado e cria novas possibilidades de 

desenvolvimento de sua inteligência e personalidade”. 

Nesta fase do desenvolvimento da criança, relacionado ao 

pensamento, Mukhina (1996), descreve que a criança utiliza sua inteligência de 

forma ativa, buscando compreender a diversidade de relações que se sucedem a 

sua volta. Esse seria o pensamento ativo, o pensamento da criança que se expressa 

por meio de operações orientadas externamente.  

Ao fim da primeira infância o pensamento atinge seu máximo 

desenvolvimento na generalização, apresentando formas mais complexas do 

pensamento, sendo denominado como função semiótica ou simbólica da 

consciência. Como comentado anteriormente, a criança, a partir daí consegue, 

através de representações, ou seja, do jogo de papéis, utilizando objetos em lugar 

de outros, atribuir significado e sentido às situações que vivencia em seu cotidiano 

(SOUZA, 2007). 

Também ao fim da primeira infância, a percepção chega ao seu 

pleno desenvolvimento, refletindo em consideráveis mudanças na forma da criança 

expressar seus pensamentos. A percepção se distingue de tudo o que a criança 

viveu anteriormente. Segundo Vigotski (2001b); Mukhina (1996), 

predominantemente, sua autonomia é relativa, pois irá depender da percepção de 

outras funções psíquicas. Ao perceber que um objeto pode ser substituído por outro, 

altera radicalmente a relação que a criança tem com o seu meio circundante. Em 

seu cotidiano, em suas brincadeiras e representações são perceptíveis as mudanças 

ocorridas em seu psiquismo. Por consequência dessa nova situação social, até 

mesmo nos desenhos da criança, pode-se perceber tal alteração, pois a criança o 

transforma, sendo capaz de transmitir ao desenho tudo o que se passa ao seu redor 

e em sua imaginação (SOUZA, 2007). 
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Aproximando-se dos três anos de vida, o comportamento social da 

criança também passa por uma série progressiva de transformações. A criança 

passa a ser mais autônoma ao demonstrar suas vontades e sentimentos, 

vivenciando tudo ao seu meio, e não apenas imitando ou fazendo o que o adulto lhe 

determina. Por ser ativa, todas as suas indagações e necessidades anteriores 

começam a ter respostas, ter significância. Suas ações passam a ter motivos e 

interesses (MUKHINA, 1996). 

Este é um momento muito complexo do desenvolvimento psíquico, 

pois é nesta nova situação social que a criança vivencia que se organizam novas 

possibilidades afetivas, intelectuais, éticas, estéticas, enfim, a criança passa a 

estabelecer diferentes relações com o seu meio, relações estas, que modificarão o 

próprio meio em que vive. Esta consciência do novo eu, é muito marcante nesta fase 

social da criança. Capaz de interpretar o mundo por um novo ponto de vista, a 

criança organiza e reorganiza tudo que conhecia até o momento e diante de toda 

essa evolução pode-se dizer que “a tomada de consciência da realidade circundante 

é a nova formação central na primeira infância” (SOUZA, 2007, p.115). 

Após considerar esta grande modificação psíquica no 

desenvolvimento da primeira infância, consideramos necessárias algumas reflexões 

sobre as crises do desenvolvimento infantil. 

 

 

3.4 AS CRISES DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA CRIANÇA DE ZERO A TRÊS ANOS 

 

 

Segundo Vigotski (1996b), o desenvolvimento tem como 

característica a sucessão de períodos estáveis e críticos, que se alternam entre si. 

Durante os períodos estáveis, ocorrem mudanças imperceptíveis no 

desenvolvimento da personalidade da criança, estas alterações vão se acumulando 

e futuramente se manifestam como uma formação qualitativamente nova. Já nos 

períodos críticos, são geradas transformações e repentinas rupturas, que são 

extremamente necessárias para a formação da personalidade em um curto período 
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de tempo, e resultam em toda uma reorganização das necessidades, desejos e 

relações que a criança tem com o seu entorno. 

Conforme Mukhina (1996, p. 62), as características psíquicas de 

cada idade, relacionadas aos acontecimentos a sua volta, não explicam por si só a 

transição de uma etapa de seu desenvolvimento a outra. A esta passagem, se 

antecede insatisfações da criança em relação ao lugar que ocupa, ao seu entorno. 

“Devido ao desenvolvimento alcançado pela criança numa etapa, chega um 

momento em que seus conhecimentos, seus hábitos, suas qualidades psíquicas, [...] 

suas possibilidades entram em contradição com as velhas formas de ação e de 

relação com os que a rodeiam”. Esse momento se revela em forma de crise, um 

momento em que a criança percebe suas novas capacidades e perde o interesse 

por coisas que até então, lhe atraía a atenção. 

Nesses períodos de crises, a criança passa a contrariar as 

exigências do adulto, agindo negativamente ao que lhe determinam, tornando-se, de 

certa forma teimosa, recorrendo-se às famosas “birras”. É nesta fase que o adulto 

necessita mudar seu comportamento diante a criança, considerando seus novos 

desejos, permitindo que ela estabeleça novas relações, realize diferentes atividades, 

e o mais importante, possibilitar mais autonomia à criança, percebendo suas mais 

novas possibilidades. 

Mukhina (1996, p. 62) argumenta com as seguintes palavras 

 

As contradições no processo de desenvolvimento psíquico que dão 
origem a novas necessidades e interesses e o desejo de novas 
atividades são as forças que impulsionam o desenvolvimento 
psíquico. Sem essas contradições, não se produziria a passagem 
psicológica de uma etapa para outra: a criança, sem estímulos para 
avançar, para assimilar o que lhe ensinam os adultos, ficaria 
estancada num mesmo nível. 

 

Esse conceito, elaborado primeiramente por Vigotski (1996b) e, 

tempos depois rediscutido por Leontiev (2001), esclarece que as crises são 

evitáveis, não são necessariamente vistas como regras do desenvolvimento 

psíquico, mas que os momentos críticos, as rupturas, enfim, as mudanças 

qualitativas, essas sim, são inevitáveis. Leontiev (2001), ao mesmo tempo em que 



48 
 

 
 

amplia esse conceito de crise, nos leva a repensar o que Vigotski (1996b) traz 

inicialmente, pois para Leontiev (2001) só acontecerão crises, quando uma dessas 

mudanças qualitativas não ocorrer em seu tempo, quando existir contradições entre 

a criança e o ambiente, ou quando o adulto não perceber esse momento da criança 

e não dar condições para que ela ultrapasse essa etapa. 

A partir das investigações das periodizações das fases psicológicas 

do desenvolvimento, Vigotski (1996b) propõe que as crises ocorrem, nas crianças de 

zero a três anos, em três períodos: a primeira crise é a pós-natal; a segunda, a crise 

do primeiro ano de vida e por último, a crise dos três anos.  

Segundo Pasqualini (2009, p. 36), a crise pós-natal se define pela 

transição entre o desenvolvimento intra e extra-uterino, seguindo as ideias de 

Vigotski (1996b), a autora  diz que “a nova formação central e básica desse período 

é  a vida psíquica individual do recém-nascido”, que se caracteriza da seguinte 

forma 

[...] uma vida psíquica primitiva, especifica desse período, que não se 
conserva como tal nos períodos posteriores, mas integra-se como 
instância subordinada às formações nervosas e psíquicas de nível 
superior. A vida psíquica individual do bebê fundamenta-se na 
separação do bebê do organismo da mãe, convertendo sua 
existência em individual, e caracteriza-se pela fusão de sensação e 
afeto, indistinção de objetos sociais e físicos, passividade e ausência 
de vivência social. 

 

Seguindo para a segunda crise desse período de desenvolvimento 

de zero a três anos da criança, Magalhães (2011), também apoiada nos estudos de 

Vigotski (1996b), diz que, aproximadamente aos dez meses de vida percebe-se o 

desenvolvimento de movimentos e formas de comportamento mais complexas do 

bebê, que passa a manipular objetos já com um significado social, e também, 

começa a esboçar palavras a fim de expressar suas vontades. Com estas duas 

significantes conquistas, inicia-se outro momento de crise, a crise do primeiro ano, 

que só irá se findar assim que o próximo período estabelecer-se, a primeira infância. 

Pasqualini (2009, p. 36-7), ressalta que este período de crise do 

primeiro ano é denominado linguagem autônoma infantil, período este, pouco 

elaborado por Vigotski (1996b), que tem início e fim quando as características da 
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linguagem autônoma infantil se alteram, assim apresenta tais características 

explicitando ser está a plausível 

 

[...] nova formação da crise do primeiro ano, de caráter transitório, 
como é característico das novas formações dos períodos de crise. A 
linguagem autônoma infantil não coincide com a linguagem adulta 
nem quanto aos aspectos articulatório e fonético nem no que se 
refere à coesão e à atribuição de significado. Uma de suas 
peculiaridades é que as crianças utilizam uma única palavra para se 
referir a todo um conjunto de coisas que os adultos designam com 
palavras diferentes. As palavras utilizadas pelas crianças são em 
geral “retalhos” das palavras da linguagem adulta. 

 

Conforme experimentos realizados por Vigotski (1996b), a criança 

pode citar a mesma palavra para se referir até onze objetos, objetos estes, que no 

caso, não teriam relação alguma. O critério estabelecido pela criança, para que 

estes objetos tenham o mesmo significado, refere-se às propriedades físicas, desde 

que tenham alguma semelhança, por exemplo, textura, cor, sabor ou cheiro de 

alguns objetos, a proximidade no espaço, seria outro critério, como exemplo, o pato 

e a água e até mesmo o som similar de algumas palavras para indicar certos objetos 

interfere nesta relação que a criança estipula, entre a linguagem e o objeto.  

Por tudo isso, comunicar-se com a criança em certos momentos, só 

é possível em situações concretas, pois o significado das palavras, para a criança de 

um ano, é situacional e não concretas. Para Pasqualini (2009, p. 37), “[...] as 

palavras da linguagem autônoma não representam ou substituem o objeto, apenas o 

indicam; têm, portanto, a função de indicar e denominar, mas carecem da função 

significadora”.  Este período crítico, do primeiro ano de vida, se encerra quando 

forma-se na criança a linguagem autêntica, e a linguagem autônoma desaparece. 

O próximo momento crítico do desenvolvimento ocorre aos três 

anos, nesse período de sua vida, a criança começa a conhecer-se, primeiro 

exteriormente e depois interiormente. Mukhina (1996) afirma que no segundo ano de 

vida, é difícil para a criança se reconhecer em fotos e vídeos, mas conforme o 

terceiro ano se aproxima, ela começa a se perceber na primeira pessoa, o que até 

então, não ocorre. Esta autoidentificação só é possível com o auxílio do adulto, pois 
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essa é uma questão que ocupa muito a criança, como se fosse um exercício, 

reconhecendo-se exteriormente.  

Ainda conforme a autora, “essa separação em relação aos outros e 

essa tomada de consciência de suas próprias e crescentes possibilidades colocam a 

criança numa nova situação em relação ao adulto” (Mukhina, 1996, p. 149). A 

criança se compara, faz o mesmo, sente-se até independente como o adulto.  

Surge então, conforme as ideias de (VIGOTSKI, 1996b; MUKHINA, 

1996), um momento de dificuldades na educação da criança e consequentemente, 

sua relação com o adulto, a teimosia, a obstinação, negativismo, rebeldia, 

insubordinação, enfim, a “birra”, são palavras que caracterizam este período. É uma 

fase em que a criança protesta apenas para contrariar o adulto e demonstrar sua 

independência. Faz isso, mesmo quando demonstra o contrário. 

Vigotski (1996b) exemplifica uma atitude como essa, quando, em um 

de seus experimentos, observa uma criança que recusa um convite para um 

passeio, mesmo querendo ir ao passeio, mas o recusa simplesmente pelo fato do 

convite ter sido feito pelo adulto. Para a criança, esse comportamento reflete uma 

grande conquista, pois o revela independente do adulto, e percebem que afeto e 

atividade não precisam ter relação direta. 

O autor também alerta, ao fato de que pode haver complicações 

nesta fase crítica que a criança enfrenta, levando ao surgimento de patologias, daí a 

importância de que o adulto/educador, tenha conhecimento dessa reestruturação da 

personalidade da criança. Pois, segundo Vigotski (1996 apud PASQUALINI, 2009, p. 

38) “atitudes inadequadas, que, ao invés de promoverem o desenvolvimento infantil 

no sentido de fortalecer sua independência e autonomia, podem contribuir para 

conduzir a criança às “complicações” a que se referiu Vigotski”. 

Este momento crítico é passageiro, e de suma importância ao 

desenvolvimento psíquico da criança, desse momento, surgem novas formas de 

como a criança percebe o mundo, como o afastamento dos que a cercam e a 

comparação que ela passa a fazer de si mesma em relação a outras pessoas. É um 

momento em que surgem premissas para a formação de sua personalidade. 
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4 A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

“As maiores aquisições de uma criança são 
conseguidas no brinquedo, aquisições que 

no futuro tornar-se-ão seu nível básico 
de ação real e moralidade”. 

(LEV VIGOTSKI) 

 

Procuramos neste capítulo, elucidar as principais contribuições, sob 

o olhar da Teoria Histórico-Cultural, para a escola da infância em relação a 

organização dos espaços escolares e de vivência das crianças, assim como a 

construção das práticas pedagógicas do educador/mediador para um trabalho 

desenvolvente, humanizador e intencional para com as crianças pequenas. 

Como meio de subsidiar essas premissas para o trabalho intencional 

e organizado na educação infantil, iniciamos no item 4.1 com o espaço como 

mediador na escola da infância, percebendo que o meio é a fonte principal de 

desenvolvimento humano, considerando a criança como um ser pertencente ao meio 

histórico e social em que vive e se desenvolve. Já no item seguinte, 4.2, discorremos 

de algumas sugestões frente às práticas para a organização desses espaços para 

as crianças de zero a três anos, baseando-nos nas conclusões do item anterior. 

No item 4.3 abordamos as práticas possíveis para a organização do 

trabalho pedagógico com as crianças da primeira infância, mas também, 

considerando as particularidades do Enfoque Histórico-Cultural. Na sequência, no 

subitem 4.3.1 falamos sobre os bebês e trazemos o Cesto de Tesouros como 

sugestão de atividade desenvolvente com os pequenos, assim como no item 4.3.2 

enfatizamos a importância do desenvolvimento da fala nas crianças de dois e três 

anos e também elucidamos algumas atividades voltadas para esta faixa etária. 
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4.1 O ESPAÇO COMO MEDIADOR NA ESCOLA DA INFÂNCIA 

 

 

A organização dos espaços no ambiente escolar é de suma 

importância para o desenvolvimento pleno da criança que convive naquele meio e 

também para que as relações estabelecidas neste ambiente, principalmente entre 

educador e criança, seja de fato, humanizador. Essa organização associa-se à 

maneira como a criança é percebida pela comunidade, e até mesmo, pela sociedade 

em que a escola está inserida e também, referindo-se ao conhecimento que os 

profissionais da área têm, lembrando, do cuidado em se observar a cultura, as 

condições socioeconômicas das crianças que ali frequentam, as diversidades 

étnicas, enfim, adequando os espaços às suas especificidades. 

Segundo Goldshmied e Jackson (2006), o espaço físico exerce uma 

grande influência em relação ao modo como os educadores percebem o seu 

trabalho, e também sobre a qualidade das experiências, atividades realmente 

significativas, que são capazes de oferecer às crianças. A organização de qual seja 

o ambiente, como por exemplo, de uma residência, reflete muito sobre a 

personalidade de quem ali reside, e na escola não é diferente, o modo como os 

espaços escolares são organizados também reflete muito sobre os que ali 

frequentam. As cores e desenhos nas paredes, como são organizados os 

brinquedos e materiais pedagógicos, enfim, tudo isso demonstra como as crianças 

são percebidas pelos adultos naquela instituição. “Quaisquer que sejam as 

limitações de um prédio, sempre há algo que possa ser feito para torná-lo mais 

confortável e atrativo para os adultos e as crianças que nele passam longas horas 

do dia” (GOLDSHMIED; JACKSON, 2006, p. 33). 

Gandini (1999) afirma que, os espaços escolares devem ser 

organizados de forma que possam ser frequentemente alterados, modificados, 

flexíveis. Pois estes ambientes precisam estar em constante atualização e sensíveis 

às necessidades da construção do conhecimento daqueles que o frequentam, sejam 

as crianças ou os educadores. 

Ao destacar o apreço da relação estabelecida entre a criança e o 

meio e ainda, a compreensão de como o meio, entendido aqui como cultura, influi na 
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formação e no desenvolvimento das funções psíquicas superiores, Vigotski (2010) 

nos permite perceber, a importância do papel do mediador nesse processo. Como 

sinaliza Mello, “Se as relações que a criança estabelece com a cultura são sempre 

mediadas socialmente, então essa relação é condicionada também pelo mediador e 

por sua relação com a cultura e com a criança” (MELLO, 2010, p. 729). 

Conforme Vigotski (2010) o meio, o mediador e a criança ocupam 

lugar de destaque no desenvolvimento infantil. O meio, como um espaço em que as 

qualidades criadas e modificadas pelo homem ao longo da história estão ali 

evidenciadas, assim como os objetos materiais e não materiais da cultura que 

auxiliam na construção desse meio. O mediador, responsável por possibilitar à 

criança o acesso à cultura e, este deve partir do que ele próprio carrega consigo em 

relação “a cultura histórica e socialmente acumulada, do sentido que atribui a essa 

cultura e das concepções que orientam seu pensar e agir, especialmente o conceito 

de criança que orienta sua ação” (MELLO, 2010, p. 730). E a criança, que se torna 

presente nessa relação por suas vivências, de como se apropria das qualidades 

humanas, do desenvolvimento de sua situação social, dependendo 

consequentemente, de seu desenvolvimento biológico e cultural (VIGOSTKI, 2010).  

Ao compreendermos o processo de apropriação de aprendizagem 

em sua totalidade e de forma complexa, percebemos claramente o que Vigotski 

(2010) apresenta. O processo educativo só é possível quando o meio, entendido 

aqui como a cultura, o educador como mediador, e a criança, fazem esta caminhada 

juntos. Um é dependente do outro, a criança internaliza o que o educador propicia a 

ela, aprende através do outro, aprende no grupo e posteriormente internaliza. Desse 

modo, o meio também propicia a relação da criança com os objetos da cultura, 

desde que este seja rico e diversificado.  

Segundo Singulani (2009), apoiada nas ideias de Vigotski (2010), o 

entorno compreendido aqui como espaço, não deve ser considerado como algo 

estático e aquém do desenvolvimento infantil, mas sim, percebido como algo 

mutável e dinâmico. É necessário entender que o entorno pode contribuir para, ou 

limitar o desenvolvimento da criança, por isso a importância da organização 

intencional deste espaço. Ainda segundo a autora, a relação da criança com os 

espaços se modificam conforme a criança de desenvolve e estabelecem-se as 

relações, as vivências e experiências construídas nesses espaços. “Assim, fatos que 
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antes tinham um caráter neutro para ela, se convertem em fatores básicos e 

essenciais para seu desenvolvimento, repletos de significados” (SINGULANI, 2009, 

p. 64). 

Ancorada na Teoria Histórico-Cultural, esta relação da criança com 

os espaços necessita ser mediada pelo adulto, pois apenas os objetos da cultura 

presentes no ambiente, não são suficientes. É preciso que exista a relação 

envolvendo criança e adulto/educador para que as crianças aprendam a função 

social dos objetos ali organizados, assim a experiência cultural se enriquece, a 

relação se torna humanizadora, potencializando as qualidades psíquicas de cada 

criança. Dessa forma pode-se compreender que a organização dos espaços das 

instituições, refletem as concepções dos profissionais que ali atuam. 

Seguindo na mesma perspectiva teórica, Singulani (2009, p. 66) 

afirma que, a partir do momento em que a criança 

 

[...] vai vivenciando experiências num determinado espaço, ele deixa 
de ser neutro e passa a ter um significado, pois passa a lhe transmitir 
sensações, que podem ser de alegria, de mistério, de magia, de 
medo, de solidão. Esses sentimentos e os sentidos que a criança vai 
atribuindo às suas vivências vão se alterando de acordo com as 
relações que a criança vai estabelecendo com as pessoas e objetos 
presentes no espaço. A vivência da criança deixará marcas, tanto no 
espaço quanto em sua personalidade, que carregará e se lembrará 
mesmo quando estiver em outro lugar, ou quando deixar de ser 
criança. 

 

As escolas são lugares para viver, além de trabalhar e brincar, por 

isso, a necessidade de se levar em consideração a organização satisfatória desses 

espaços. Combinar conforto a uma atmosfera aconchegante e a praticidade de uma 

sala de aula, com uma aparência interessante e prazerosa, faz toda a diferença para 

o desenvolvimento das crianças e o trabalho dos adultos (GOLDSHMIED; 

JACKSON, 2006). 

Nas escolas, é fundamental que os espaços sejam organizados não 

somente pelo educador, mas sim, por todas as pessoas que o frequentam, incluindo 

as crianças. Pois, sendo construído de forma interativa, o espaço deve ir além do 

espaço físico, por ser um lugar de vida, de expressar emoções, vivências, alegrias, 
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tristezas, conhecimentos, conquistas, inseguranças, enfim, o espaço deve revelar 

tudo o que as pessoas que o frequentam, carregam consigo, possibilitando a 

imaginação, a fantasia, expandindo sua criatividade e construindo conhecimento 

diante dele. 

O espaço necessita, portanto, ser pensado com a criança, dando a 

ela oportunidade de escolher e aprender a organizar-se no lugar onde passa muitas 

horas do seu dia. O professor medeia a relação da criança, mas não toma para si o 

protagonismo.  

 

 

4.2 PRÁTICAS POSSÍVEIS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA AS CRIANÇAS DE 

ZERO A TRÊS ANOS 

 

 

Quando pensamos em organização dos espaços, sendo estes, 

ambientes organizados para a educação das crianças, devemos considerar que ele 

proporcione à elas uma educação desenvolvente, assim como as práticas 

pedagógicas que ali serão realizadas. Esse elo, construído entre um espaço que 

possa propiciar às crianças um desenvolvimento pleno, considerando suas múltiplas 

dimensões físicas, sociais, intelectuais, emocionais, culturais, interacionais e, ainda, 

aliado a uma educação intencionalmente organizada para estimular ao máximo o 

seu desenvolvimento, são uma grande base para a compreensão da concepção de 

criança ao orientar o pensar e o agir na escola da infância. 

Essa organização dos espaços deve se dar não somente às áreas 

internas das instituições. O espaço externo também abrange uma infinidade de 

possibilidades a formas de estimulação ao desenvolvimento da criança que explora 

esse ambiente e entra em contato com o mundo a sua volta. Muitas vezes, este 

espaço é pouco utilizado, mas além de um recurso para a educação e o lazer das 

crianças, pode ser também, agradável e relaxante aos educadores. Deve-se, 

lembrar também que, quando nos referimos ao espaço externo, podemos incluir o 

bairro em que a escola se situa, como uma opção de atividade desenvolvente a ser 
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explorada pelas crianças, ampliando sempre mais a relação da criança com o 

entorno.  

Para se criar um ambiente satisfatório é necessário compreender 

que esta é uma tarefa contínua, pois, da mesma forma que fazemos mudanças em 

nossas casas, com mobílias, paredes, acessórios decorativos, plantas, enfim, na 

escola, estas pequenas mudanças, quando necessário, a torna mais atraente e 

agradável. Estes pequenos ajustes e melhorias devem ocorrer desde a área de 

entrada e salas que não são utilizadas para as crianças, até aos espaços externos 

das instituições. 

Conforme Goldshmied e Jackson (2006), referente às salas, é 

importante que as educadoras procurem mantê-las em ordem, pois isso já auxilia no 

momento de se dirigir as atividades que ocorrem ali. A falta de espaço para brincar 

ou até mesmo se movimentar, espaço para guardar os materiais, mudanças 

constantes dos móveis pode ser um aspecto estressante e árduo para as crianças e 

educadores. Por isso, a aparência das salas, as mobílias, os cuidados e 

manutenções devem ser organizados e pensados sobre tudo, na criança e no seu 

dia-a-dia naquele espaço, inclusive, em relação à limpeza e cuidados gerais de 

organização das salas, pode ser solicitado o auxílio das crianças, lembrando sempre 

que elas podem e devem participar desta organização. 

Em uma sala para bebês é importante reunir uma sensação de 

espaço amplo com intimidade, possibilitando aos pequenos que se movimentem 

livremente. É bastante comum encontrar espaços tomados por berços, uma opção 

coerente seria a substituição dos berços por colchonetes, forrados apropriadamente 

em um canto para que os bebês descansem quando necessário, mas neste caso, 

necessita-se que o educador observe se outras crianças, que já andam, não 

invadam este espaço.  Segundo Goldshmied e Jackson (2006, p. 43) 

 

[...] O plano geral da sala para esta faixa etária deve oferecer o maior 
campo de ação possível para a atividade motora bruta das crianças, 
na qual elas despendem muita energia, no seu processo de progredir 
a partir do engatinhar-se e levantar-se até os primeiros passos. 
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Para que o espaço enriqueça, é interessante que os educadores 

confeccionem brinquedos como: “as caixas de papietagem, os almofadões, as 

centopeias, as garrafas e os pneus encapados”. Esses tipos de objetos possibilitam 

às crianças, novas e ricas experiências conforme vão explorando tais brinquedos, e 

criando novas maneiras de uso (BARROS; RAIZER; SINGULANI, 2011, p. 7541-

7542). 

Uma sugestão, para que este ambiente destinado aos bebês se 

torne ainda mais desenvolvente, é interessante, pendurar elásticos em alguns 

pontos da sala, do teto até ao chão, aproximadamente, com objetos amarrados, 

como pequenos brinquedos e bichos de pelúcia, desde que sejam seguros, 

alterando-os continuamente. Os bebês que já começaram a andar puxam, 

balançam, brincam e se divertem com estes penduricalhos, e os que ainda não 

desenvolveram o andar completamente, podem se apoiar, na tentativa de alguns 

passos (SINGULANI, 2009). 

É imprescindível que se pense no piso deste ambiente, pois os 

colchões são interessantes aos bebês na fase do sentar, apoiados ou não, para rolar 

e se movimentar, porém, quando começam a engatinhar precisam de uma superfície 

firme, nestes casos, geralmente usa-se tapetes infantis em EVA, conhecidos como 

tatames, alguns mais espessos outros menos, mas apropriados. O acesso a áreas 

ou jardins cobertos também é importante, para que os bebês possam explorar, 

brincar ou até mesmo descansar em carrinhos ao ar livre, sempre supervisionados, 

pois muitas horas em um mesmo ambiente, é estressante e cansativo, até mesmo 

aos bebês (GOLDSHMIED; JACKSON, 2006). 

Os brinquedos e objetos manipulados pelas crianças de até um ano, 

devem ser organizados, preferencialmente em prateleiras baixas, de forma que as 

crianças possam visualizar e alcançar facilmente. Ouvimos nos relatos de colegas 

professores que, geralmente, na hora de organizar as salas, os brinquedos são 

jogados em caixas ou cestos plásticos, acumulando brinquedos que se tornam 

desinteressantes aos bebês, sujeira, e acabam por não contribuir em nada ao 

desenvolvimento das crianças. É importante ressaltar, que estes brinquedos e 

objetos manipulados pelos bebês devem ser substituídos por outros 

constantemente, pois, por já conhecer suas dimensões, cores, texturas, e outros 

detalhes, acabam tornando-se pouco atrativos. 
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Mesmo sabendo que após começarem a andar, os pequenos 

exploram todos os cantos da sala constantemente, carregando os brinquedos e 

objetos para outros lugares, é interessante ter cantos organizados com diferentes 

materiais, pois com o tempo, as crianças começam a perceber em qual canto tal 

objeto deve ser guardado, apenas atendendo a simples instruções dos educadores, 

como por exemplo, “guarde este livro junto com os outros”, ou “coloque isto junto 

com as outras peças da caixa”, enfim, um início da autonomia da criança, 

possibilitada por oportunidades diárias oferecidas pelos educadores (GOLDSHMIED; 

JACKSON, 2006). 

Os cantos específicos com materiais diversos são também indicados 

às crianças de até os três anos, ou mais. Esse tipo de organização propicia a elas 

um senso de segurança. Entre esses cantos, “é necessário estabelecer um espaço 

silencioso e delimitado para descansar, fantasiar, olhar livros, revistas, catálogos ou 

coleções de cartões” (GOLDSHMIED; JACKSON, 2006, p. 45). O objetivo de se 

estruturar cantos, que podem ficar mais interessantes com sofás baixos, divãs ou 

almofadas espalhadas pelo chão, apoiadas em temas como salão de beleza, 

supermercado, casinha, cozinha, posto de gasolina, garagem de ônibus, entre 

outros, é, além de proporcionar um ambiente acolhedor, confortável e seguro, 

propiciar às crianças o faz de conta, o brincar imaginativo. 

Conforme Ramos (2011, p. 96), perceber as infinidades de 

atividades desenvolventes destes espaços, acima de tudo, lúdicos, e “considerando 

a arbitrariedade das regras e normas que regulam as relações sociais [...] em virtude 

de ser o jogo e a brincadeira atividades que, por excelência, provocam “o exercício 

da contradição, da provisoriedade e da necessidade de transformações”, diante 

destas constatações, nos debruçando na perspectiva teórica que subsidia este 

trabalho, podemos evidenciar nesses “cantos” o que Vigotski (2001b) e Leontiev 

(1978) nos trazem a respeito da infância como etapa do desenvolvimento humano, 

em que a criança, vai assimilando as relações e atitudes sociais, mediada e 

conduzida pelo adulto, e passa a imitar e representar tudo o que vivencia em seu 

entorno, por meio de atividades internas e externas, influenciando, positivamente e 

diretamente seu desenvolvimento psíquico. 

Partindo agora, para o espaço externo, devemos considerar que 

este espaço, quando cuidadosamente planejado, oferece às crianças não somente o 
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brincar e as relações sociais, como também propicia uma oportunidade rara e 

prazerosa de contato com os seres vivos, pois, atualmente crianças desta geração 

tecnológica, aproveitam sua infância, em grande parte, em ambientes fechados, 

posicionadas em frente à TVs e computadores, enfim, em ambientes nada 

desenvolventes. 

Este ambiente externo deve ser projetado preenchendo alguns 

requisitos básicos, Goldschmied e Jackson (2006, p. 208), dão algumas sugestões 

de como ele deve ser organizado e antes de tudo, seguro 

 

Criar uma gama de oportunidades estimuladoras para o brincar e a 
aprendizagem, para as crianças de idades e capacidades diferentes, 
oferecer liberdade para as crianças brincarem sem inibições, bem 
como áreas, nas quais elas possam ficar tranquilas e em um 
ambiente reservado; acomodar o brincar individual e em grupo e 
eventos maiores ocasionais (por exemplo, um piquenique dos pais); 
oferecer experiências sensórias, explorando tamanhos, espaço, luz, 
sombra, cor, som, forma e cheiro; oferecer alguns materiais que 
possam ser levados para a área interna da creche, tais como flores, 
folhas, sementes, frutas, “minianimais”. 

 

Uma área externa com um jardim com árvores, flores, diferentes 

plantas, pedras, cascatas, um espaço estruturado para o pomar e a horta, em que 

as crianças possam manusear e cultivar frutas e hortaliças, manusear e ter contato 

com variados tipos de sementes e pequenos insetos que vivem e se reproduzem 

nestes espaços, é de extrema riqueza para o desenvolvimento cultural e social das 

crianças.  

Em relação às crianças menores de dois anos, é aconselhável que 

tenham sua própria área externa, preferencialmente, próximo ao jardim para que, o 

contato com as crianças maiores seja também privilegiado.  Ao contrário das 

crianças maiores, estas ainda não necessitam de um espaço grande para “o brincar 

ativo”, mas é indispensável um espaço adequado, por estarem em constante 

movimento – tropeçando, quaisquer objetos espalhados ao chão, podem ser um 

grande obstáculo, por isso “eliminar perigos desnecessários, superfícies afiadas e 

saliências, oferecendo extensões macias e conexões planas entre elas”, é de 

extrema importância (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 215). 
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Porém o cuidado não deve ser confundido com a falta de 

oportunidade de as crianças explorarem o espaço, em outras palavras, por cuidado 

não permitir que as crianças vivenciem experiências.  

Farias e Mello (2010), atribuem à escola da infância, que seja esta, 

um espaço que promova o encontro das crianças com a cultura, sob o olhar do 

educador, pois além da educação dos pequenos, é também considerado um espaço 

de educação aos adultos. Segundo as autoras, a educação é premissa para a 

formação e o desenvolvimento máximo das qualidades humanas e em relação aos 

adultos que frequentam os espaços escolares, na maioria, educadores, consideram 

que o papel destes seja explorar as múltiplas possibilidades que a escola da infância 

apresenta para o desenvolvimento infantil. 

Podemos ser ainda mais específicos em relação ao papel principal 

da cultura na vida das crianças, em sua formação e desenvolvimento de suas 

qualidades humanas, de acordo com o que traz Vigotski (1994 apud FARIAS; 

MELLO, 2010, p. 56) 

 

[...] o meio desempenha no desenvolvimento da criança, no que se 
refere ao desenvolvimento da personalidade e das características 
específicas ao ser humano, o papel de fonte de desenvolvimento, ou 
seja, o meio, nesse caso, desempenha o papel não de circunstância, 
mas de fonte de desenvolvimento. (grifos e tradução das autoras) 

 

Ou seja, essa interação com o meio, é o que possibilita que essas 

propriedades se desenvolvam na criança. Se essa interação, por algum motivo 

externo ou interno, sofre rupturas, essas propriedades correspondentes não terão 

possibilidades de se desenvolverem por conta própria, ou seja, não surgirão ao 

acaso. 

Ramos (2011, p. 95-6), diz que este espaço destinado ao encontro 

da criança com a cultura, necessita reunir 

 

[...] um conjunto rico e diversificado de atividades acessíveis, 
selecionadas, criadas, priorizadas, recortadas da totalidade da 
cultura, por ser o que há de essencial naquele momento, por 
garantirem relações da criança com a realidade que não são 
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oportunizadas em outros espaços, por serem imprescindíveis ao 
desenvolvimento da criança nos diferentes estágios. 

 

De acordo com a Teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem é o que 

possibilita o desenvolvimento. Conforme Galardini (2002), o educador não deve se 

limitar em apenas planejar e organizar o espaço, ele deve se envolver com as 

brincadeiras e atividades das crianças, pois dessa forma, a atividade passa a ter 

uma significância muito maior a elas. Com base nos pressupostos teóricos, a forma 

com que o adulto/educador irá conduzir e estimular esse desenvolvimento pleno é 

de grande importância. É fundamental propiciar condições, criar situações e 

oportunidades para que isso ocorra de fato. 

O planejamento e a organização dos espaços são indispensáveis 

para que sejam aproveitados da melhor forma possível, e para reunir esta 

organização ao trabalho pedagógico. 

No próximo item, traremos premissas para que as práticas dos 

adultos envolvidos com a educação das crianças de zero a três anos seja, de fato 

desenvolvente, possibilitando alcançar as máximas qualidades humanas para a 

formação e o desenvolvimento das crianças pequenas. 

 

 

4.3 PRÁTICAS POSSÍVEIS PARA UM TRABALHO DESENVOLVENTE COM AS CRIANÇAS DE 

ZERO A TRÊS ANOS 

 

 

Evidenciamos até então, a influência que um espaço pensado e 

repensado para a Educação Infantil traz para o desenvolvimento da criança, em 

todas suas dimensões. A organização destes espaços está diretamente, conectado 

a prática do educador em relação ao trabalho realizado com as crianças pequenas. 

Estes espaços têm papel mediador entre a criança e a cultura, assim como os 

educadores, desse modo, apresentamos algumas sugestões para que esta prática 

seja organizada de forma intencional e consequentemente, desenvolvente. 
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Conforme as ideias de Farias e Mello (2010, p. 58-9), corroboradas 

pela Teoria Histórico-Cultural, quanto mais o educador perceber a necessidade “do 

afetivo [...] no processo de aprendizagem e quanto melhor perceber as formas como 

a criança nas diferentes idades melhor se relaciona com a cultura e aprende, melhor 

organiza as condições concretas para a realização de atividades significativas para a 

criança.” Consequentemente o desenvolvimento infantil melhor se orienta. Quando 

tem conhecimento da influência entre a relação da criança e da cultura para seu 

desenvolvimento psíquico e cultural, o educador passa a organizar sua prática de 

forma intencional, construindo apropriadamente seu trabalho com o intuito de 

provocar e promover nas crianças sua relação cultural, facilitando “o 

desenvolvimento das máximas qualidades humanas nas diferentes etapas de seu 

desenvolvimento”. 

Nessa discussão, não iremos resgatar o propósito e o significado do 

cuidar, do educar, do ensinar. Esclarecemos, sob o enfoque Histórico-Cultural, que o 

cuidar e o educar, entre suas dimensões, não ocorre como processos 

independentes, pois o desenvolvimento de capacidades psíquicas e a apropriação 

da cultura necessitam e estão ligadas por um único processo, o do desenvolvimento 

humano. 

Portanto, a organização do trabalho e das práticas pedagógicas, 

relacionadas às atividades que caracterizam a rotina entre o cuidar/educar na 

Educação Infantil, debruçando sobre as ideias de Mello (1999) devem ser uma 

atitude intencional, levando em consideração as necessidades e especificidades da 

criança, fundamentando-se teoricamente e compreendendo que aquele espaço é 

único e oportuno para a promoção do encontro da criança com a cultura. Daí, a 

importância de uma atitude pedagógica que se afaste de um trabalho espontâneo, 

improvisado, mecânico, pois este trabalho deve atingir as máximas possibilidades de 

desenvolvimento das crianças. 

Conforme abordamos em outro momento nesta pesquisa, Vigotski 

(1996b) postula que as alterações psíquicas e sociais que acontecem pela primeira 

vez em cada idade, determinam a relação da criança com o meio, juntamente com a 

sua consciência diante do ocorrido, percebe-se com isso, uma nova estrutura da 

personalidade e da atividade da criança. De acordo com o autor, em cada etapa do 

desenvolvimento infantil, ocorre uma nova formação central “que constitui uma 
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espécie de guia para todo o processo de reorganização da personalidade da 

criança” (PASQUALINI, 2009, p.35). 

Então, nesta perspectiva, retomamos que a criança em seu primeiro 

ano de vida, tem como atividade principal o contato emocional direto com o adulto, e 

a criança de dois a três anos, desfruta do contato direto com os objetos, sendo 

então, sua atividade principal, a atividade objetal6. Com base nestas informações, 

corroboradas pelos pensamentos Vigotskiano, seguiremos para o item seguinte, 

com as sugestões de práticas organizadas para o trabalho pedagógico, conforme a 

atividade principal da criança, respeitando suas fases, podendo assim, obter seu 

máximo desenvolvimento em cada período. 

 

 

4.3.1 Os Bebês e o Cesto de Tesouros 

 

 

Conforme Magalhães (2011) apoiada nos pensamentos de Elkonin 

(1987) a comunicação emocional direta com o adulto evidencia as atividades ligadas 

à esfera motivacional e das necessidades da criança em seu primeiro ano de vida. 

Essas atividades modificam-se no decorrer do desenvolvimento, “ou seja, ora há o 

predomínio de atividades vinculadas à esfera motivacional e das necessidades, ora 

há o predomínio de atividades vinculadas à esfera operacional e técnica, alternando-

se [...], pois a presença de um tipo cria a necessidade do outro e vice-versa” 

(MAGALHÃES, 2011, p. 115). 

Essas atividades ligadas à esfera operacional e técnica, como disse 

Elkonin (1987), a ação com objetos, esperada na primeira infância, mas já elaborada 

pelos bebês, em seu primeiro ano de vida, destacando que esta exploração objetal, 

nesse período, é essencial ao desenvolvimento psíquico da criança. Durante a 

manipulação dos objetos, são descobertas pelo bebê, novas ações sustentadas por 

suas qualidades. De acordo com Magalhães (2011, p. 117) “as funções psicológicas 

                                                           
6
 Consultar no Capítulo 3, subitem 3.2.3 desta pesquisa: Atividade principal da criança de zero a três 

anos. 



64 
 

 
 

nesse momento ainda se apresentam de forma elementar, ou seja, direcionadas 

pelo objeto”. 

Como definiu Martins (2009 apud MAGALHÃES, 2011, p. 117), não 

existe uma diferenciação específica das funções psicológicas no bebê 

 

[...] sensação, percepção, atenção, memória, linguagem e 
pensamento atuam de forma imbricada e só se diferenciarão sob 
condições educativas. O desenvolvimento das funções psicológicas 
no bebê se dá devido à exposição e à aprendizagem a estímulos 
externos. O caráter das operações do bebê é dado pela construção 
especial do objeto, conforme o formato, a cor, o som produzido pelo 
objeto. 

 

Partindo destes pressupostos, apresentamos o Cesto de Tesouros 

como uma importante prática pela qual o brincar e o desenvolver dos bebês pode 

ser estimulado. Esta prática pode ser atribuída assim que já estiverem sentando 

confortavelmente, de preferência sem auxílio e antes que estejam engatinhando. 

Goldshmied e Jackson (2006) preocupadas com uma atividade que 

propiciasse aos bebês desta fase, algo que trouxesse, além de grandes variedades 

de objetos, algo que fosse interessante aos bebês e ainda estimulasse seus 

sentidos e sua compreensão, desenvolveram o Cesto de Tesouros, que reúne 

coleções de objetos e ficam disponíveis aos pequenos. 

Para que esta prática seja realmente desenvolvente, as autoras 

salientam dois pontos fundamentais: “(1) os objetos devem ser feitos de materiais 

naturais, e não de plástico; (2) o papel do adulto consiste em garantir a segurança 

por meio de sua presença atenta, mas não ativa”.  O adulto/educador, não deve 

intervir ao menos que o bebê necessite (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006. p. 125). 

Nesta fase, o cérebro dos bebês cresce mais rapidamente do que 

em qualquer outro período de suas vidas, e se desenvolvem ao responder estímulos 

que ocorrem em seu entorno, por movimentos corporais e pelos sentidos como a 

audição, visão, tato, paladar e olfato. Referindo-se a tais estímulos, Goldschmied e 

Jackson (2006, p. 114) dizem que, o Cesto de Tesouros 
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[...] reúne e oferece um foco para uma rica variedade de objetos 
cotidianos, escolhidos para oferecer estímulos a esses diferentes 
sentidos. O uso do Cesto dos Tesouros consiste em uma maneira de 
assegurar a riqueza das experiências do bebê em um momento em 
que o cérebro está pronto para receber, fazer conexões e, assim, 
utilizar essas informações. 

 

Além desta variedade e qualidade do brincar desenvolvente, o Cesto 

de Tesouros, proporciona descobertas e concentração, por meio das atividades de 

manusear, o contato com a boca, a sucção, os permite perceber o peso, os cheiros, 

os formatos, as texturas, os sons, as cores, enfim, os objetos e suas infinidades de 

dimensões. Segundo Goldschmied e Jackson (2006, p. 116), a respeito da 

concentração dos pequenos ao conteúdo do Cesto de Tesouros, dizem que as 

pessoas que observam este contato pela primeira vez, ficam perplexas, pois 

 

A atenção concentrada dos bebês pode durar até uma hora ou mais. 
Há dois fatores por trás disso, e é difícil dizer qual vem primeiro; na 
verdade, eles operam em conjunto. Há a vivida curiosidade da 
criança, que a variedade de objetos elicita, e sua vontade de praticar 
sua crescente habilidade de tomar posse, por sua própria vontade 
daquilo que é novo, atraente e próximo. Junto a isso se encontra a 
confiança que oferece a presença atenta, mas não ativa, do adulto. 

 

O Cesto de Tesouros também possibilita ao bebê dar os primeiros 

passos na tomada de decisões. A infinidade e a diversidade dos objetos que ali se 

encontram, pode ser uma forma de auxiliá-los em conflitos e indecisões futuramente, 

pois a habilidade em fazer escolhas de forma inteligente, em várias situações sociais 

e pessoais que irão recorrer durante suas vidas, necessita de oportunidades 

adequadas para se praticar desde cedo, mas claro, adequadas ao estágio em que 

estão do desenvolvimento e as infinitas informações que internalizam no momento. 

O brincar interativo também pode ser praticado nesta atividade, 

segundo as autoras, o Cesto nos oportuniza a observar a interação social entre 

bebês em uma idade, que até então, acredita-se que eles não se identificam com o 

outro bebê e afirmando que esta concepção não é verdadeira. Goldschmied e 

Jackson (2006, p. 120) comentam sobre suas experiências e afirmam que os bebês, 
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tanto percebem-se, como também envolvem-se em trocas interativas grande parte 

do tempo, e seguem 

 

[...] a disponibilidade dos objetos é o que estimula essas trocas, que 
às vezes se tornam pequenas lutas pela posse. Essa trocas 
interativas com outros bebês, são diferentes daquelas que eles têm 
com os adultos, e devem ser realmente um choque quando nos 
deparamos com elas pela primeira vez. Nesses momentos, o que 
atrai a energia do bebê são o outro bebê e o objeto que tem 
interesse para os dois, dentro do contexto da presença do adulto 
atento. 

 

Quando os bebês estiverem começando a passar para o próximo 

estágio, ou seja, quando estiverem na tentativa do engatinhar e do andar, esta 

mobilidade também permite outra atividade relacionada ao Cesto de Tesouros. A 

atividade exploratória de transmitir objetos de um recipiente a outro, para dentro e 

para fora. A simples atitude de se disponibilizar um recipiente próximo ao Cesto, ou 

até mesmo ao lado dele, oferecerá aos bebês a oportunidade de levantarem, e dar 

os primeiros passos, permitindo-os brincar, movendo e manipulando os objetos de 

um lugar ao outro, enchendo-os e esvaziando-os. 

Muitas outras atividades também podem ser confeccionadas para se 

trabalhar com as crianças nesta fase do primeiro ano de vida, como os blocos de 

cilindros, latas com furos para colocar bolas, poste e argolas, brinquedos do tipo “o 

que tem dentro?”, como também uma infinidade de brinquedos que podem ser 

comprados, mas que também contribuem para o desenvolvimento pleno desta fase.  

Para finalizarmos este item, é necessário sugerir, assim como 

Goldschmied e Jackson (2006) o fizeram, itens para a confecção do Cesto de 

Tesouros. As autoras deixam claro que nenhum dos objetos deve ser feito de 

plástico, nenhum objeto é “comprado”, a maioria é de uso comum e rotineiro para os 

adultos e que o objetivo desta prática é possibilitar o máximo de interesse por parte 

dos bebês por meio do tato (textura, formato, peso), olfato (uma variedade de 

cheiros), paladar (tem um alcance mais limitado, porém possível), audição (sons 

como os de campanhias, tilintar, batidas, coisas sendo amassadas), visão (cor, 

forma, comprimento, brilho); além de objetos naturais (nozes, castanhas, frutas); 

objetos feitos de materiais naturais (anel de osso, fios de lã, escovas de dentes); 
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objetos de madeira (tigelas, cubos, colheres, apitos de bambu); objetos de metal 

(aros, bijuterias, latas, molhos de chaves); objetos feitos de couro, têxteis, borracha 

e pele (saquinhos aromáticos, bolsas de couro, ursos de pelúcia); papel e papelão 

(caixas, cilindros e folhas) (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 125-128). 

Essa prática, muito mais do que apenas favorecer o acesso dos 

bebês a uma vasta diversidade de objetos da cultura, oportuniza-o a fazer escolhas, 

desenvolver a habilidade de manipulação e a percepção, propicia o estabelecimento 

da independência e consequentemente, uma relação mais saudável e autônoma 

entre a criança e o adulto/educador. 

 

 

4.3.2 O Segundo e o Terceiro Ano de Vida: O Brincar com Objetos 

 

 

Durante o segundo ano de vida da criança, o seu desenvolvimento 

ocorre pautado em algumas diretrizes. A criança obtém independência na 

capacidade de se mover, na manipulação dos objetos, alimenta-se sozinha, cuida de 

seu corpo e ainda adquire a habilidade de comunicar-se pela fala. É um período 

marcado pela transição dos cuidados do corpo da criança realizado por outra 

pessoa, como nos bebês, para o autocuidado, mas suas habilidades físicas ainda 

não permitem sua total independência. Período este, em que a criança vivencia 

muitas e grandes mudanças em suas relações, principalmente à medida, em que 

elementos da sua vida, passam a ser a cada dia, mais controlados por ela. O uso 

das palavras “eu” e “minha” emergem dia-a-dia e a isso, soma-se a grande 

necessidade de explorar e experimentar objetos. 

Vigotski (2010, p. 689-90) demonstra grande interesse pela questão 

da fala neste período do desenvolvimento da criança e ainda a importante influência 

do mediador/educador neste processo. Segundo o autor, “esse é um dos recursos 

fundamentais, com a ajuda do qual a criança possui contato psíquico com as 

pessoas ao seu redor”.  Ainda para o autor, o significado das palavras para a 

criança, conforme sua idade tem uma construção, um significado diferente do nosso, 
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“a criança generaliza as palavras de maneira mais concreta, mais visual, mais 

factual”. 

Em relação a mediação do educador/adulto nesta fase de 

desenvolvimento da fala, Vigotski (2010, p. 696) nos traz um exemplo em que 

podemos perceber como a relação humanizadora entre mediador/criança, traz 

evidentes benefícios ao desenvolvimento infantil. No exemplo, crianças que 

frequentam a creche desde bebês tem muitas vantagens em relação as crianças 

educadas em casa, pela família e que vão para a escola mais tarde, mas enfatiza, 

que ao mesmo tempo, um dos aspectos desvantajosos, seria o “desenvolvimento 

tardio da fala”. A criança que é educada em casa, neste período de 

desenvolvimento, “a fala se desenvolve antes, melhor e com vocabulário mais rico”, 

simplesmente, pelo fato de que a fala lhe é dirigida especificamente a todo tempo, e 

também “a todo tempo ela se encontra em processo de interação com a forma ideal 

da fala”. Na creche, muitas vezes esse comportamento não é possível, e esta 

criança possui menos chances de ser influenciada diretamente por esta forma ideal, 

pois, neste meio, geralmente há apenas um educador para várias crianças, e 

Vigotski (2010, p. 696) conclui isso, com as seguintes palavras 

 

[...] as crianças podem falar umas com as outras. No entanto, elas 
falam erradamente, falam pouco, de maneira que a conversa entre 
elas não se torna uma fonte de grande desenvolvimento para elas. 
Para que o desenvolvimento de suas propriedades humanas 
específicas possa ocorrer de forma auspiciosa e boa, é obviamente 
imprescindível que essa forma final ideal guie justamente – se é 
possível dizer dessa maneira – o desenvolvimento infantil desde o 
início. Eis por que, quando a criança cresce em meio a outras 
crianças, como nas creches, a linguagem se desenvolve mais 
parcamente. E, se compararmos um material volumoso – tomem 
crianças de três anos, fisicamente saudáveis, crescidas em 
condições favoráveis – e confrontarmos os dados de crianças que se 
desenvolveram em creche e em casa, os senhores verão que, na 
média, no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, o 
grupo domiciliar acabará tendo tais habilidades superiores às do 
grupo da creche, mas ao mesmo tempo, numa série de outros 
aspectos, tais como a independência, a disciplina, o cuidado consigo 
próprio, entre outros, as crianças da creche acabarão tendo essas 
habilidades significativamente superiores em relação às das crianças 
educadas em casa. 
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Por isso, conforme a Teoria Histórico-Cultural, se por motivos 

externos ou internos, romper-se a interação entre a criança e o meio, o 

desenvolvimento da criança pode se tornar limitado, ocorrendo rupturas ou 

alterações do desenvolvimento das qualidades psíquicas humanas. Daí, a 

importância de uma prática humanizadora e organizada de modo a propiciar o 

desenvolvimento pleno das propriedades correspondentes a cada fase das crianças 

que frequentam os espaços escolares. 

Com as crianças em seu terceiro ano de vida, não é diferente. Elas 

lutam constantemente para afirmar sua autonomia e dar sentido ao seu entorno. O 

domínio da linguagem, ainda em processo de crescimento, é a ferramenta de maior 

valor, para que isso se concretize, praticando-a e assim, compreendendo melhor 

tudo o que acontece consigo e ao mundo ao seu redor. O terceiro ano de vida 

também é responsável por um período de desenvolvimento da consciência da 

diversidade. Por isso, é necessário assegurar que as práticas desenvolvidas na 

escola da infância sejam construídas de forma oportuna a confrontar atitudes, 

incluindo todas as formas de preconceito e discriminação, propiciando as crianças a 

autoestima e a desenvolverem atitudes positivas, referindo-se ao diferente, perante 

a sociedade (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006). 

Neste período do desenvolvimento da criança, entre dois e três anos 

de vida, passa a figurar como atividade principal, a atividade objetal manipulatória, 

ou seja, as ações com objetos passam a ser socialmente elaboradas. O domínio das 

atividades objetais e instrumentais emerge, e podemos destacar que, mais uma vez, 

este domínio só se realiza com o adulto/educador como mediador neste processo. O 

intenso desenvolvimento da fala, que também ocorre nessa fase, como já 

comentado nesta pesquisa, auxilia-a a organizar e a potencializar esse contato 

prático com o adulto afim de, reafirmar o contato objetal com a colaboração do 

mediador. Ou seja, conforme Pasqualini (2006, p. 152) “a linguagem atua como meio 

para organizar a comunicação com o adulto, por outro, a comunicação mesma está 

mediada pelas ações objetais da criança”. 

Baseando-se na Teoria Histórico-Cultural, o brincar imaginativo e o 

faz de conta imperam neste período do desenvolvimento da criança, pois ela passa 

a perceber o objeto além de suas propriedades físicas, abrangendo um determinado 

sentido social a ele. Assim, afirma Vigotski (2001a) que é na primeira infância que 
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surge a consciência histórica do ser humano, ou seja, a criança percebe-se como 

ser social, passando a imitar o adulto, consciente do que faz.  

Segundo Lima (2001 apud PASQUALINI, 2006, p. 152), o educador 

que irá atuar com crianças desta faixa etária, deve organizar e planejar suas práticas 

pedagógicas de acordo com a fase de desenvolvimento que a criança vivencia, 

procurando assim 

 

[...] desenvolver os movimentos; formar hábitos simples de auto-
serviço; ensinar o uso de objetos domésticos e brinquedos;  de 
acordo com suas propriedades e funções; estimular a imitação, 
contributo para o jogo de papéis; desenvolver a linguagem oral e a 
necessidade de comunicação; aperfeiçoar a percepção visual, 
auditiva e tátil; educar a atenção e o cumprimento das exigências 
sociais (regras de conduta mais elementares); desenvolver também 
as formas iniciais de memória e de pensamento e as bases para a 
imaginação [...] a tarefa educativa é possibilitar ações de 
aprendizagem com o uso de objetos, demonstrar o uso desses 
materiais e incentivar a comunicação oral e emotiva, através de 
conversas, contatos e demonstrações de modos de ação cada vez 
mais complexos. Além disso, o adulto deverá agir intencionalmente 
na seleção e proposição de situações de aprendizagem e como 
modelo de ações e de atitudes, indicando, mostrando e fornecendo 
objetos diversificados para o tateio infantil. Por isso, é preciso 
enriquecer a experiência para que a criança possa aperfeiçoar 
qualitativamente a atividade psíquica. 

 

O conhecimento cultural e as vivências que cada educador traz 

histórica e socialmente consigo, são fundamentais para que se tenham os subsídios 

necessários para a construção de “um trabalho intencional com as crianças, pois 

quanto mais ricas e amplas forem suas experiências, maiores condições terão para 

disponibilizar os objetos às crianças” (SINGULANI, 2009, p. 149). 

Quando se delineia a escola da infância, deve-se pensar no 

desenvolvimento da criança em uma perspectiva de maneira que a criança tenha 

possibilidades de apropriar-se dos objetos da cultura que historicamente são 

construídos, de forma que a comunicação, a apropriação da fala, possibilite entre a 

criança e o mediador/educador também a construção das habilidades humanas, 

lembrando que, neste processo, o mediador tem papel fundamental (BARROS; 

RAIZER; SINGULANI, 2011) 
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Portanto, a especificidade da educação na escola da infância, deve 

realizar-se intencionalmente, de forma humanizadora e desenvolvente, sendo o 

educador/mediador elemento fundamental na relação da criança com a cultura/meio, 

com o intuito de promover o desenvolvimento das crianças em suas máximas 

qualidades humanas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

“ O único “bom aprendizado” é o que é 
para o avanço do desenvolvimento”. 

(LEV VIGOSTKI) 

 

Ao chegarmos a esta etapa desta pesquisa bibliográfica, ocorre-nos 

o sentimento de que uma nova caminhada se inicia, não apenas de novos 

conhecimentos e encantamentos, mas principalmente no que se diz respeito à 

compreensão sobre a condição da criança, enquanto ser capaz, social e sujeito de 

direitos. Ao dispormo-nos, de antemão, a tomar conhecimento de outra perspectiva 

que nos permitisse uma nova compreensão de criança e infância, possibilitando-nos 

a relação com um novo mundo de significados, de vivências e sentidos. Isso nos faz 

refletir e conscientizar-nos da extrema necessidade de busca por mudanças. 

Entretanto, trazemos para esta nova caminhada, a consciência de 

que uma nova concepção de mundo, de criança e de infância é possível. Com as 

premissas da Teoria Histórico-Cultural, nos permitimos perceber, conhecer e 

conceber a criança como participante ativa deste processo histórico-cultural.  Ao 

refletirmos sobre a infância, nesta perspectiva teórica, fica evidente que o 

aprimoramento da criança, enquanto ser humano, só é possível quando há relação 

entre o homem e o meio circundante, sendo assim, considerando seu entorno, e a 

concebendo como sujeito pertencente à cultura e a história. Isso nos possibilita, 

sobretudo, rever nosso modo de agir e contemplar o mundo em que vivemos. 

Permitimo-nos ainda, desvendar a concepção de criança presente 

nesta teoria e pudemos perceber como a educação das crianças pequenas ainda é 

pouco discutida. Ao esforçarmo-nos nessa busca, encontrávamos inesperadamente, 

críticas às velhas concepções enquanto, discussões acerca do desenvolvimento 

psíquico da criança, ao qual nosso interesse, haviam poucas pesquisas e 

desdobramentos, por isso talvez, mencionamos poucos autores na produção desta 

pesquisa. 
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Para compreendermos a concepção de criança nesta perspectiva 

teórica, devemos vencer o velho conceito de criança como ser incapaz, 

possibilitando a ela vivenciar seus direitos enquanto criança e ainda, elucidando-nos 

sobre um avanço em relação às concepções errôneas referentes a criança, uma 

verdadeira superação, nos permitindo compreender que estas desgastadas 

concepções, são as responsáveis pela redução e pelo empobrecimento da 

organização do trabalho docente e das práticas pedagógicas destinadas à criança. 

Acreditamos que o acesso ao conhecimento e a compreensão da 

Teoria Histórico-Cultural, é de suma importância aos educadores da escola da 

infância. Pois, um adulto/educador que se dispõe a ouvir, perceber suas 

necessidades em cada período de seu desenvolvimento, aproximar-se da criança 

com seu cuidado intencional, humanizador e desenvolvente, referindo-se às práticas 

educacionais, faz toda a diferença na formação humana da criança. Temos 

consciência de que essa não é uma tarefa fácil a se cumprir, quando a realidade se 

dá em uma sociedade marcada por desigualdades sociais, econômicas e políticas, e 

especialmente marcada pelas aquisições do mundo capitalista.  

 Com base nos pressupostos que este referencial teórico nos ensina, 

é necessário que a prática do educador seja intencional, planejada, organizada de 

modo a desenvolver as máximas qualidades humanas. Tais propósitos nos 

demonstram que o desenvolvimento da criança não se dá espontaneamente, mas 

que está intimamente ligado ao mundo que a cerca e a mediação do 

adulto/educador. Seu desenvolvimento psíquico estando então, relacionado 

diretamente a atividade como algo que representa o novo, um salto qualitativo, é 

imprescindível que se construa um processo educativo de forma intencional, sendo 

assim o educador, o provocador responsável por estes avanços no 

desenvolvimento.  

Assim, finalizamos este recorte de pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso, percebendo que é essencial que se supere as concepções 

tradicionais e errôneas que proclamam as práticas pedagógicas da escola da 

infância. Somos parte da transformação que a Educação infantil sofre atualmente, se 

submetermo-nos a participar efetivamente de discussões, debates sobre as políticas 

públicas voltadas para esta área, se refletirmos sobre o nosso próprio olhar sobre a 
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criança e a infância e de como a educação tem percebido-a, estaremos frente à 

diferença, à mudança, em busca do melhor para a escola da infância. 

Esperamos não apenas superar as barreiras da organização e das 

práticas pedagógicas, marcados por estas concepções historicamente falsas, mas 

sim, superar as barreiras que não permitem às crianças seu desenvolvimento pleno, 

sua apropriação à cultura, e vivenciar seus direitos e deveres, enfim, de ser criança 

capaz, essencialmente humana. 

Não posso deixar de dizer, sobre a importância dessa pesquisa em 

relação à minha filha. Como comentado na introdução deste trabalho, ela foi um dos 

motivos pela escolha deste tema, e é incrível poder fazer dela, minha relação da 

teoria à prática. É gratificante, poder observar através dela, tudo o que Vigotski e 

seus representantes trazem a respeito do desenvolvimento psíquico infantil, e ainda 

melhor, compreender e perceber o quanto ela se desenvolve, e até mesmo, vai 

além, do previsto por estes teóricos, conforme cada período do desenvolvimento 

dela. 

Assim, atingimos os objetivos por nós enunciados: Identificar a 

atividade principal da criança de zero a três anos de idade e levantar indicadores de 

práticas pedagógicas intencionais para escola da infância, considerando a 

importância do educador neste processo. Enfatizamos também que, para além dos 

objetivos, esperamos contribuir com educadores e comunidades que desejam 

aprimorar seu olhar para a criança na perspectiva Histórico-Cultural e quiçá melhorar 

as práticas pedagógicas na escola da infância.  
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