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2 O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A APROPRIAÇÃO DA CULTURA 

 

 

“As leis eternas da natureza vão convertendo-se 

 cada vez mais em leis históricas.” 
F. Engels 

 

 

Um estudo que se proponha a investigar os diferentes tipos de mediação simbólica 

constituintes da atividade de ensino que criam condições para que ocorra o desenvolvimento 

do pensamento teórico dos estudantes como um dos processos psicológicos superiores 

próprios do gênero humano, conforme o objetivo desta tese definido anteriormente, não pode 

deixar de considerar as dimensões ontológica, epistemológica e lógica do fenômeno1.   

Institui-se, portanto, a necessidade de se realizar um levantamento bibliográfico 

que apresente as relações da constituição do gênero humano nas suas diferentes dimensões. 

Para se atender a tal necessidade, este capítulo é direcionado para a investigação do processo 

de constituição do homem a partir das relações entre o desenvolvimento humano e a 

apropriação da cultura elaborada historicamente.  

A base teórico-metodológica que fundamenta a pesquisa bibliográfica é a 

psicologia histórico-cultural, sendo dado ênfase à teoria da atividade por se entender que tais 

fundamentos são correspondentes ao método da pesquisa que se organiza a partir dos 

pressupostos do materialismo histórico dialético. Para tanto, torna-se necessário apresentar os 

                                                 
1 A caracterização das diferentes dimensões do fenômeno é feita por Oliveira (2005, p. 37) ao afirmar que a 
dimensão ontológica se refere ao modo como o homem se forma dentro de determinadas situações sócio-
históricas; a dimensão epistemológica refere-se ao modo como se conhece esse processo; e a dimensão lógica é 
inerente a esse processo e refere-se ao modo como o sujeito se apropria do mesmo.  
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aportes teóricos do enfoque histórico-cultural elaborados por Vygotski2, Luriá e Leontiev, 

assim como pelos estudiosos que deram continuidade aos estudos do fenômeno nas últimas 

décadas.  

Com a finalidade de possibilitar o acesso e a compreensão das elaborações 

teóricas sobre a relação ensino, aprendizagem e desenvolvimento infantil presente no objetivo 

desta tese, são apresentados neste capítulo os fundamentos do processo de constituição do 

gênero humano, partindo-se da apropriação da cultura elaborada historicamente, as bases 

psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento humano, o conceito de atividade como 

instrumento de análise do desenvolvimento humano, a relação entre atividade dominante no 

desenvolvimento infantil e o processo de constituição das funções psicológicas superiores
3
. 

Sobre a constituição do gênero humano, Leontiev [1970?]4 salienta a importância 

da natureza social do homem na sua conformação atual, como homem cultural, e concebe que 

todos os aspectos que entram em sua constituição advêm da vida em sociedade, por meio da 

cultura criada pela humanidade. Ao referir-se à obra de Engels, o autor afirma que: 

 
[...] sustentando a idéia de uma origem animal do homem, [Engels] mostrava ao 
mesmo tempo que o homem é profundamente distinto dos seus antepassados 
animais e que a hominização resultou da passagem à vida numa sociedade 
organizada na base do trabalho; que esta passagem modificou a sua natureza e 
marcou o início de um desenvolvimento que, diferentemente do desenvolvimento 
dos animais, estava e está submetido não às leis biológicas, mas a leis sócio-

históricas. (LEONTIEV, [1970?], p. 280). 
 

O processo lento de constituição do homem passa por estágios gradativos e não 

lineares, que vão desde o estágio da preparação biológica ao estágio de passagem ao homem 
                                                 
2 Devido às diferentes formas encontradas nos referenciais teóricos de escrever o nome do autor, adota-se nesta 
tese o grafismo Vygotski para identificar o autor como substantivo próprio nos parágrafos, e no sistema de 
chamada, entre os parênteses, a forma original em que na obra é escrito o nome do autor. 
 
3 Considera-se essencial a apropriação de tais conceitos por parte dos profissionais vinculados ao ensino, pois a 
organização da atividade pedagógica vincula-se ao conhecimento teórico apropriado pelos educadores, 
fundamentando as ações de ensino que tenham como finalidade promover a aprendizagem e o desenvolvimento 
infantil.  
 
4 A data do livro O Desenvolvimento do Psiquismo, de Leontiev, editado pela Editora Moraes, no Brasil, é citado 
nesta tese em diversos capítulos, não é explicitada. Por esse motivo, a norma NBR 6023:2002, publicada pela 
ABNT, recomenda que a referida data seja indicada como década provável [1970?]. 
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definido pela fabricação de instrumentos e formas embrionárias de trabalho e sociedade, 

conforme afirma Leontiev [1970?]. Nesse estágio, a formação do homem ainda está sujeita às 

leis biológicas transmitidas hereditariamente. Por meio da influência do desenvolvimento do 

trabalho (atividade produtiva) e da comunicação pela linguagem (instrumento simbólico), as 

leis sócio-históricas passam a gerir o desenvolvimento do homem como “ser” humano 

integrado à sociedade pela cultura. Esse estágio é identificado por Leontiev como etapa 

essencial de viragem. De acordo com Leontiev ([1970?], p. 281, grifo do autor), “é o 

momento com efeito que a evolução do homem se liberta totalmente da sua dependência 

inicial para com as mudanças biológicas inevitavelmente lentas, que se transmitem por 

hereditariedade. Apenas as leis sócio-históricas regerão doravante a evolução do homem.”  

Vygotski e Luriá (1996), no ensaio psicológico realizado sobre o estudo do 

comportamento dos símios, do homem primitivo e da criança, apresentam a concepção de 

desenvolvimento humano, sistematizando o caminho da evolução desde o macaco até o 

homem cultural. Nesse estudo, os autores descrevem “três linhas principais no 

desenvolvimento do comportamento – evolutiva, histórica e ontogenética [...]” e demonstram 

que “o comportamento do homem cultural é produto dessas três linhas de desenvolvimento e 

só pode ser compreendido cientificamente explicado pela análise dos três diferentes caminhos 

que constituem a história do comportamento humano.” (p. 51, grifo dos autores).  

O processo de hominização ocorre, segundo Leontiev [1970?], diante da 

necessidade de subsistência do próprio homem, quando, pela luta em manter-se vivo, o 

mesmo não só se adapta ao meio, mas, principalmente, promove transformações no meio em 

que vive. Nesse processo, o homem constrói habitações e produz bens materiais por meio da 

atividade criativa e produtiva, que se caracteriza como a atividade humana fundamental, o 

trabalho. Esta, por sua vez, promove mudanças na constituição do próprio homem, 
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desenvolvendo aptidões motoras, complexidade fonética e transformando os órgãos dos 

sentidos e da percepção humana em órgãos “sociais” na sua constituição.  

Marx (1974), em Manuscritos de 18445, afirma que, diante das relações humanas, 

os sentidos em geral (visão, audição, gustação, olfação, tato), assim como o pensamento, a 

contemplação, os sentimentos, a vontade, enfim, as relações que estabelecem a 

individualidade do homem, são elaboradas por órgãos sociais por meio da apropriação da 

realidade objetiva. O significado social dos objetos somente é apropriado pelos herdeiros da 

cultura por meio das relações interpessoais com os demais participantes da sociedade.  

Vygotski e Luriá não identificam as mudanças no comportamento humano numa 

seqüência linear, mas afirmam que a passagem de um momento a outro “[...] começa 

precisamente no ponto em que termina o anterior e serve como sua continuação em nova 

direção. Essa mudança de direção e no padrão de desenvolvimento de modo algum exclui a 

possibilidade de conexão entre os dois processos, mas, ao contrário, antes pressupõe essa 

conexão.” (1996, p. 53). 

Os autores identificam etapas críticas que promovem a mudança na linha do 

desenvolvimento humano. Essas etapas são apontadas da seguinte forma: 

  
O uso e ‘invenção’ de ferramentas pelos macacos antropóides é o fim da etapa 
orgânica de desenvolvimento comportamental na seqüência evolutiva e prepara o 
caminho para a transição de todo desenvolvimento para um novo caminho, criando 
assim o principal pré-requisito psicológico do desenvolvimento histórico do 

comportamento. O trabalho e, ligado a ele, o desenvolvimento da fala humana e 
outros signos psicológicos utilizados pelo homem primitivo para obter o controle 
sobre o comportamento significam o começo do comportamento cultural ou 
histórico no sentido próprio da palavra. Finalmente, no desenvolvimento da criança, 
vemos claramente uma segunda linha de desenvolvimento, que acompanha os 
processos de crescimento e maturação orgânicos, ou seja, vemos o desenvolvimento 
cultural do comportamento baseado na aquisição de habilidades e em modos de 
comportamento e pensamento culturais. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 52, grifo 
do autor). 

 

A análise das etapas críticas que desencadeiam mudanças no desenvolvimento 

humano a partir do uso de instrumentos (filogênese), do trabalho e do uso de signos 

                                                 
5  Cf. Leontiev [1970?]. 
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psicológicos (ontogênese), e da apropriação da cultura como o modo pelo qual se torna 

possível a dimensão ontológica nos indivíduos (sociogênese), identifica o processo histórico 

da evolução do homem. Shuare, ao comentar a origem histórico-social do psiquismo humano 

na obra de Vygotski6 afirma que o autor “introduz o tempo na psicologia ou, melhor dizendo, 

ao invés disso, introduz o psiquismo no tempo”7. (1990, p. 59, tradução nossa). 

A perspectiva histórica, na qual o tempo “[...] é o vetor que define a essência do 

psiquismo humano” (SHUARE, 1990, p. 59, grifo da autora), presente na conceituação de 

desenvolvimento, assume a dimensão de processo de constituição da sociedade e das pessoas 

como individualidades. Tanto na dimensão individual como na social, o desenvolvimento 

humano conta com a conceituação de atividade produtiva como desencadeadora das etapas 

críticas de “viragem” no processo transformador e evolutivo do próprio homem.  

Na dimensão em que o tempo humano é considerado história, a atividade 

produtiva, seja no uso e confecção de instrumentos, seja no trabalho e no uso de signos como 

produto de elaboração social, visa à comunicação de significados aos demais componentes de 

um grupo social e assume importância fundamental para se compreenderem as mudanças 

físicas e psíquicas no “ser humano”.  

Leontiev ([1970?], p. 285) ressalta a importância da influência cultural na 

constituição humana, ao afirmar que “[...] as aptidões e caracteres especificamente humanos 

não se adquirem de modo algum por hereditariedade biológica, mas adquirem-se no decurso 

da vida por um processo de apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes.” Nesse 

movimento, salienta ainda o autor “[...] que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a 

natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso 

                                                 
6 A diferença na escrita do nome do autor citado corresponde ao modo como o mesmo é citado nas obras 
referendadas. No caso, Shuare (1990) refere-se ao autor transcrevendo o seu nome na forma de Vygotski.  
 
7 Vygotski introduce el tiempo en la psicología o, mejor dicho, al revés, introduce la psiquis en el tiempo. 
(SHUARE, 1990, p. 59). 
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adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade 

humana.”(LEONTIEV, [1970?], p. 285). 

No processo de apropriação da cultura, decorrente das atividades humanas em 

geral, identifica-se um pressuposto fundamental para a compreensão do desenvolvimento 

humano, o conceito de mediação.  

De acordo com a psicologia histórico-cultural, as ações humanas direcionadas a 

um determinado fim têm um caráter mediador por fazer uso de instrumentos elaborados pelo 

homem ao longo de sua história. O caráter mediador dos instrumentos torna-se elo 

intermediário entre o sujeito e o objeto da atividade humana. O significado social dos 

instrumentos diante das relações humanas é transmitido aos descendentes por meio dos 

signos. Sobre a atividade mediada, Vygotski afirma que: 

 
Toda forma elementar de comportamento pressupõe uma reação direta à situação-
problema defrontada pelo organismo, o que pode ser representado pela fórmula 
simples (S-R). Por outro lado, a estrutura de operações com signos requer um elo 
intermediário entre o estímulo e a resposta. Esse elo intermediário é um estímulo de 
segunda ordem (signo), colocado no interior da operação, onde preenche uma 
função especial; ele cria uma nova relação entre S e R. O termo ‘colocado’ indica 
que o indivíduo deve ser ativamente engajado no estabelecimento desse elo de 
ligação. Esse signo possui, também, a característica importante de ação reversa (isto 
é, ele age sobre o indivíduo e não sobre o ambiente).  
Conseqüentemente, o processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato 
complexo, mediado, que representamos da seguinte forma: S - - - - R 
 
                                                                                                      X 

(VYGOTSKY, 1989, p. 44-45). 
 

 

A função mediadora da atividade com signos e instrumentos é identificada como 

característica fundamental para o entendimento do conceito de desenvolvimento e da 

constituição humana, próprio da psicologia vigotskiana.  No entanto, torna-se necessário o 

entendimento das aproximações e das particularidades da atividade realizado com signos e 

com instrumentos. 

Vygotski (1989, p. 61) declara que um dos objetivos de sua obra é “[...] saber 

como o uso dos instrumentos e signos estão mutuamente ligados, ainda que separados, no 



 29 

desenvolvimento cultural da criança.”Apresenta três condições como ponto de partida na sua 

análise: “A primeira está relacionada à analogia e pontos comuns aos dois tipos de atividade 

[a com signos e a com instrumentos]; a segunda esclarece suas diferenças básicas, e a terceira 

tenta demonstrar o elo psicológico real existente entre uma e outra, ou pelo menos dar um 

indício de sua existência.”  

A analogia existente entre os dois termos é identificada na função mediadora 

presente na atividade em geral. Tanto a atividade com instrumentos quanto a atividade com 

signos é caracterizada como mediadora entre o homem e o mundo objetivo. No entanto, 

Vygotski aponta diferenças entre ambas. Afirma que o uso de signos constitui-se num 

elemento auxiliar na solução de problemas psicológicos, tais como: lembrar, comparar, 

selecionar, relatar, entre outras ações semelhantes na atividade interna; a invenção e o uso de 

instrumentos, de forma análoga, são auxiliares, porém, na atividade produtiva, ou seja, no 

trabalho8.  

A diferença substancial entre os dois tipos de atividade é identificada por 

Vygotski ao afirmar que: 

 
A diferença mais essencial entre signos e instrumentos, e a base da divergência real 
entre as duas linhas, consiste nas diferentes maneiras com que eles orientam o 
comportamento humano. A função do instrumento é servir como um condutor da 
influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 
necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual a 
atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, 
por outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui 
um meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo 
é orientado internamente. Essas atividades são tão diferentes uma da outra, que a 
natureza dos meios por elas utilizados não pode ser a mesma. (VYGOTSKY, 1989, 
p. 62, grifo do autor).  

 

A ligação entre as atividades internas e externas próprias do uso de signos e 

instrumentos está intimamente relacionada ao desenvolvimento humano na filogênese e na 

ontogênese. Da mesma forma com que o homem, ao longo de seu desenvolvimento histórico, 

                                                 
8 O autor afirma que “o signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de 
um instrumento no trabalho.”(VYGOTSKY, 1989, p. 59-60).  
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exerce influência e controla a natureza pela invenção e uso de instrumentos, estes promovem 

mudanças na formação interna do próprio homem, ou seja, na sua constituição psíquica. Essa 

ação dialética é essencial para a compreensão do elo entre a atividade externa e interna do 

homem. O uso de signos na história do desenvolvimento humano é identificado como 

decorrente da ação mediada na atividade de comunicação. Esse processo não é identificado 

como conseqüência exclusiva da atividade orgânica, mas essencialmente da atividade humana 

realizada socialmente, mediada por instrumentos. A esse respeito Vygotski (1989, p. 62-63) 

afirma que: 

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as 
novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo 
função psicológica superior, ou comportamento superior com referência à 
combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica.  

 
 

A atividade psicológica mediada por signos e instrumentos constitui-se no 

fundamento da origem, do desenvolvimento e da natureza das funções psicológicas 

superiores. Essa atividade é considerada a base do movimento de apropriação da realidade 

objetiva assim como é considerada a unidade de construção da consciência9. No entanto, 

conforme afirma Vygotski (1989), a atividade cognitiva não se limita ao uso de signos e 

instrumentos, podendo ser incluídas outras diversas atividades mediadas na constituição do 

psiquismo humano.   

                                                 
9 Sobre a relação entre a atividade mediada e a apropriação da cultura, assim como sobre a constituição da 
consciência, Rivière (1988, p. 41) afirma que: “El concepto de actividad estaba muy estrechamente relacionado 
con el de mediación. El empleo de útiles y medios representa, al mismo tiempo, el desarrollo de un sistema de 
regulación de la conducta refleja (pero que no se confunde con ella) y la unidad esencial de construcción de la 
conciencia. Podríamos decir que las herramientas, los utensilios, son tan necesarios para la construcción de la 
conciencia como de cualquier artefacto humano. Permite la regulación y transformación del medio externo, pero 
también la regulación de la propia conducta de los otros, a través de los signos, que son utensilios que median la 
relación del hombre con los demás y consigo mismo. Puesto que la conciencia es ‘contacto social con uno 
mismo’, tiene una estructura semiótica. Y el análisis de los signos es ‘el único método adecuado para investigar 
la conciencia humana’.” 
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Sobre a questão da consciência relacionada à linguagem, Rubinstein (1965) afirma 

que a consciência, como forma exclusivamente humana de refletir a realidade objetiva, 

vincula-se ao significado generalizado dos objetos implícitos na palavra. Afirma ainda que “a 

linguagem é a forma social da consciência do homem em sua condição de ser social.” 

(RUBINSTEIN, 1965, p. 371, tradução nossa)10. No entanto, de acordo com o próprio autor, 

seria incorreto correlacionar, de forma simples, a consciência com a linguagem sem 

considerar a relação existente entre a consciência e a atividade social das pessoas e com o 

conhecimento apropriado ao longo da mesma. Sobre este aspecto da relação entre linguagem 

e consciência o autor afirma que: 

 
Não é a palavra por si mesma o que constitui o eixo da consciência, mas os 
conhecimentos socialmente acumulados e objetivados na palavra. A palavra é 
essencial para a consciência precisamente porque nela se sedimentam, se objetivam, 
e através dela se atualizam os conhecimentos graças aos quais o homem adquire 
consciência da realidade. (RUBINSTEIN, 1965, p. 372, tradução nossa)11. 
 

 

 Assim, a consciência relaciona-se ao conhecimento do mundo objetivo e, pelo 

processo mediado, descobre novas qualidades dos objetos ao estabelecer conexões com a 

realidade por meio do pensamento.  

 Como fenômeno psíquico em geral, a consciência regula a conduta quando se 

vincula à necessidade das pessoas com as condições objetivas em que a conduta se manifesta. 

Neste aspecto, Rubinstein (1965, p. 380, tradução nossa) afirma que “toda atividade psíquica 

constitui um reflexo da realidade objetiva, do ser, e uma regulação da conduta, da atividade. A 

consciência como forma especifica do reflexo do ser – através do saber objetivado na palavra 

                                                 
10 La lengua es la forma social de la conciencia del hombre en su condición de ser social. (RUBINSTEIN, 1965, 
p. 371).  
 
11 No es la palabra por si misma lo que constituye el eje de la conciencia, sino los conocimientos socialmente 
acumulados y objetivados em la palabra. La palabra resulta esencial para la conciencia precisamente porque en 
ella se sedimentan, se objetivan, y a través de ella se actualizan los conocimientos gracias a los cuales el hombre 
adquiere conciencia de la realidad. (Ibid., p. 372). 
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e elaborado socialmente – é, ao mesmo tempo, um procedimento para regular a conduta, a 

atividade e os atos das pessoas.”12 

Diante do processo de constituição da consciência e da atividade social como 

unidade processual de constituição da dimensão ontogenética do ser humano, a tese 

fundamental do enfoque histórico-cultural consiste em conceber que o desenvolvimento 

humano se constitui por meio da atividade mediada decorrente do processo de socialização, 

processo este que não pode ser considerado como contexto para o desenvolvimento humano, 

mas como elemento determinante no processo de humanização.  

No entanto, torna-se necessário explicitar que o processo de socialização não 

corresponde à influência direta da sociedade na formação dos indivíduos, uma vez que pela 

alienação tal processo ocorre de forma fragmentada, promovendo o distanciamento entre o 

gênero humano e os indivíduos. A socialização, como condição essencial no processo de 

constituição do gênero humano, estabelece-se na dimensão ontológica do ser, o que de fato, 

devido às desigualdades econômicas e de classe, nem todos os indivíduos têm acesso.  

Duarte (2004), ao analisar o processo de alienação na sociedade capitalista, 

reporta-se à análise do fenômeno realizada por Leontiev13 e afirma que existem duas origens 

para a alienação. A primeira refere-se à “[...] dissociação entre o significado e o sentido das 

ações humanas”14; outra origem da alienação é a “[...] impossibilidade existente, para a grande 

                                                 
12 Toda actividad psíquica constituye um reflejo de la realidad objetiva, del ser, y uma regulación de la conducta, 
de la actividad. La conciencia como forma especifica del reflejo del ser  - a través del saber objetivado en la 
palabra y elaborado socialmente – es, al mismo tiempo, un procedimiento para regular la conducta, la actividad y 
los actos de lãs personas. (RUBINSTEIN, 1965, p. 380).  
 
13 Leontiev ([1970?], p. 131), ao explicitar o processo da alienação, descreve a situação de trabalho de um 
artesão na sociedade capitalista: “A tecelagem tem [...] para o operário a significação objetiva de tecelagem,a 
fiação de fiação. Todavia não é por aí que se caracteriza a sua consciência, mas pela relação que existe entre 
estas significações e o sentido pessoal que têm para ele as ações de trabalho. Sabemos que o sentido depende do 
motivo. Por conseqüência, o sentido da tecelagem ou da fiação para o operário é determinado por aquilo que o 
incita a tecer ou a fiar. Mas são tais as suas condições de existência que ele não fia ou não tece para corresponder 
às necessidades da sociedade em fio ou em tecido, mas unicamente pelo salário; é o salário que confere ao fio e 
ao tecido o seu sentido para o operário que o produziu.” 
 
14 Um dos fatores que caracteriza o processo de alienação, segundo Duarte (2004), é a desconexão entre o 
significado social que é posto pelo conteúdo da ação – a produção do fio ou do tecido para suprir as necessidades 
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maioria dos seres humanos, de apropriação das grandes riquezas materiais e não-materiais já 

existentes socialmente.”15(DUARTE, 2004, p. 56).  

O autor assume uma posição pessoal diante da relação entre o sentido e o 

significado da atividade de trabalho ao afirmar: 

 
Penso que tanto para o indivíduo como para a sociedade ocorre essa ruptura entre o 
significado e o sentido da ação. Se considerarmos o significado como sendo o 
conteúdo da ação e o sentido como sendo as ligações entre esse conteúdo e o 
conjunto da atividade, a primeira cisão que aparece é de fato, como analisou 
Leontiev, aquela entre o conteúdo da ação do operário e o sentido que essa ação 
tem para o próprio operário. Acontece que também para a sociedade o trabalho do 
operário apresenta uma cisão entre o conteúdo e o sentido [segunda cisão]. Como 
estamos falando de uma sociedade capitalista, o sentido que a atividade do operário 
tem é o de parte necessária do processo de reprodução do capital, ou seja, o sentido 
é dado pelo valor de troca da força de trabalho. (DUARTE, 2004, p. 58, grifo 
nosso).   
 

 

A dissociação entre o sentido e o significado do trabalho, segundo o autor, não 

ocorre apenas para operário em si, mas também ocorre para a sociedade. Duarte (2004, p. 58) 

salienta ainda que “na verdade, o sentido pessoal que o trabalho tem para o operário é uma 

conseqüência do sentido que esse trabalho tem para a sociedade capitalista.”  

Ao reportar-se ao processo de alienação para além da relação entre indivíduo e o 

produto do trabalho humano, Oliveira (2005, p. 31, grifo nosso) identifica três relações 

estruturais da atividade humana: “1) a relação do indivíduo com a produção, isto é, com a 

execução da atividade; 2) a relação do indivíduo com o produto da atividade executiva; 3) a 

                                                                                                                                                         
sociais – e o sentido pessoal que é produzido pelas condições objetivas da vida do operário – vender sua força de 
trabalho em troca do salário. O sentido do trabalho do operário não corresponde à utilidade social do que é 
fabricado, ou seja, independe do produto produzido, uma vez que para o operário o sentido é dado pelo valor de 
troca atribuído à sua força de trabalho. 
 
15 Quanto à alienação decorrente da impossibilidade de apropriação das riquezas materiais e não materiais por 
parte da maioria dos seres humanos é identificada a influência determinante na constituição das funções 
psicológicas superiores dos indivíduos. O fato de os indivíduos serem privados do conhecimento e dos bens 
materiais elaborados sócio-historicamente promove as diferenças individuais entre os seres humanos. As 
desigualdades entre os indivíduos, segundo Vygotski (2001b, v. 2) e Leontiev [1970?], são decorrentes das 
(im)possibilidades de apropriação da cultura por meio da mediação simbólica. As diferenças individuais, 
segundo a base teórico-metodológica do materialismo histórico dialético, não podem ser entendidas como 
decorrentes de fatores biológicos. Devem ser entendidas como conseqüência das diferentes possibilidades de os 
indivíduos participarem da sociedade como herdeiros da produção material e cultural por meio das atividades 
humanas em geral e, especialmente, por meio da educação escolar.   
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relação do indivíduo com o gênero humano.” Vinculado à última relação apontada, a do 

indivíduo com o gênero humano, a autora inclui uma nova relação existente entre o homem 

com os outros no processo de socialização dos indivíduos. Ao apontar a quarta relação no 

processo de alienação, a autora considera que não se pode perder de vista a dimensão 

ontológica da formação dos indivíduos, considerada “ineliminável” no processo de formação 

do próprio homem.  

Dessa forma, ao se afirmar que a socialização promove o desenvolvimento 

humano, deve-se considerar a relevância da dimensão ontogenética na constituição dos 

indivíduos. A possibilidade do desenvolvimento das funções psicológicas superiores por meio 

das interações sociais promovidas nas atividades humanas, em geral, vincula-se diretamente à 

superação, mesmo que parcial, da alienação pelo processo de apropriação do conhecimento 

como produção histórica do gênero humano.  

No que diz respeito à constituição e ao desenvolvimento infantil, Davidov (1988, 

p. 54, tradução nossa) afirma que “a tese geral [do enfoque histórico-cultural] é que o 

desenvolvimento psíquico da criança desde o começo está mediado por sua educação e seu 

ensino.”16 Porém, há de se considerar que Vygotski (1991, 1994, 1999, 2001a) afirma que 

somente o ensino devidamente organizado pode oferecer as condições necessárias para o 

desenvolvimento da psiquismo infantil. Cabe ainda a questão própria desta pesquisa que 

questiona em quais condições e circunstâncias o ensino efetivamente pode ser considerado 

como mediador do processo de humanização dos indivíduos e, conseqüentemente, promover o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos indivíduos.  

No processo de constituição do psiquismo humano, a linguagem é concebida 

como o instrumento mediador entre o sujeito e o mundo objetivo. O uso de signos, nas 

diversas formas de comunicação, manifesta a consciência humana acerca da realidade 

                                                 
16 La tesis general es que el desarrollo psíquico del niño desde el comienzo mismo está mediatizado por su 
educación y enseñanza. (DAVIDOV, 1988, p. 54).  
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objetiva e da qualidade da apropriação da cultura e do conhecimento em geral pelo sujeito. 

Esse processo ocorre por meio do uso do significado social e dos sentidos pessoais atribuídos 

aos signos utilizados na comunicação. (BERNARDES, 2000)17.  

O movimento de apropriação da cultura e do conhecimento em geral ocorre por 

meio da reconstrução interna da operação externa realizada pelo sujeito. Esse fato é 

identificado por Vygotski (1989, 2001b v.3) como o processo de internalização. Tal processo 

não pode ser entendido como uma simples passagem da função do exterior para o interior do 

sujeito, num movimento de assimilação pura dos aspectos externos próprios da realidade 

objetiva. Deve ser entendido como um processo de reconstrução da realidade objetiva por 

parte do sujeito, mediada pelas significações que já lhe são próprias e que se relacionam com 

a operação externa. Shuare (1990, p. 66) afirma que o processo de internalização, também 

chamado de interiorização, “[...] implica a transformação da estrutura da função, a 

constituição da própria função psíquica superior.”18 No movimento de internalização da 

realidade objetiva, ocorre a transformação da constituição psíquica do sujeito e, 

conseqüentemente, do processo de entendimento da própria realidade objetiva.  

Vygotski (1989) afirma que o processo de internalização é decorrente de uma 

série de transformações que ocorrem no sujeito diante da atividade mediada. Essas 

transformações apontadas pelo autor acontecem em virtude da reconstrução, por parte do 

sujeito da atividade externa, que passa a ocorrer internamente. Essas transformações estão 

diretamente ligadas ao uso de signos que contêm o significado social próprio das ações e 

operações presentes na atividade externa e que passam a mediar as relações do sujeito com o 

                                                 
17 Tal conceituação tem origem nas elaborações produzidas na dissertação de mestrado, e explicitada de forma 
particular no capítulo 4 desta tese, quando é feita nova análise dos dados obtidos na pesquisa-ação, 
considerando-se os aspectos psicológicos da linguagem. A análise retoma grupos semânticos, decorrentes do 
processo dialógico de reflexão de conceitos, produzidos pelos estudantes e mediados pela ação pedagógica na 
atividade de ensino.   
 
18 [...] implica la transformación de la estructura de la función, la constitución de la propia función psíquica 
superior. (SHUARE, 1990, p. 66). 
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mundo. As ações e operações são identificadas nas funções psicológicas superiores dos 

sujeitos nos processos de memória e da atenção voluntária, entre outras.  

Também é identificada, nas ações e operações realizadas pelos sujeitos, a 

transformação dos processos interpessoais (também chamados de interpsíquicos) em 

intrapessoais (ou intrapsíquicos). Vygotski (1989, p. 64, grifos do autor) considera que “todas 

as funções do desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, 

depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior 

da criança (intrapsicológica).” Essas transformações são identificadas nos processos 

superiores como: atenção voluntária, memória lógica e na formação de conceitos.  

Esse processo de transformação do interpsíquico ao intrapsíquico “[...] é resultado 

de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento.” (VYGOTSKY, 

1989, p. 64, grifo do autor). Isso significa que a internalização dos fatos e conceitos presentes 

na realidade objetiva não ocorre por meio de um fato isolado, ou imediato, decorrente de uma 

atividade externa. Os fatos e conceitos são internalizados gradativamente, de acordo com os 

diferentes níveis de qualidade com os quais o sujeito se aproxima da realidade objetiva. A 

esse respeito, o referido autor afirma que: 

 
O processo, sendo transformado, continua a existir e a mudar como uma forma 
externa de atividade por um longo período de tempo, antes de internalizar-se 
definitivamente. Para muitas funções, o estágio de signos externos dura para 
sempre, ou seja, é o estágio final do desenvolvimento. Outras funções vão além no 
seu desenvolvimento, tornando-se gradualmente funções interiores. Entretanto, elas 
somente adquirem o caráter de processos internos como resultado de um 
desenvolvimento prolongado. Sua transferência para dentro está ligada a mudanças 
nas leis que governam sua atividade; elas são incorporadas em um novo sistema 
com suas próprias leis. (VYGOTSKY, 1989, p. 64-65).  

 

Na psicologia infantil, Davidov (1988) afirma que Leontiev introduz a tese de que 

o sujeito se apropria dos conhecimentos decorrentes das generalizações realizadas em 

atividades anteriores.  Afirma, ainda, que “o processo de apropriação leva o indivíduo à 

reprodução, em sua própria atividade, das capacidades humanas formadas historicamente.” 
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(DAVIDOV, 1988, p. 56). 19 Essa reprodução, semelhantemente ao processo de 

interiorização, não é idêntica à atividade externa; são feitas adequações na informação obtida 

na atividade externa por meio das mediações simbólicas, de tal forma que o sujeito as 

relacione com os conhecimentos anteriores, e possa reproduzi-las em suas atividades. Esse 

processo é atribuído particularmente às relações estabelecidas na educação em geral e nas 

ações vinculadas ao ensino, desde que sejam consideradas as circunstâncias essenciais20 para 

que o processo se efetive.  

Wertsch (1999), ao relacionar o conceito de internalização com o de apropriação, 

esclarece que a apropriação deve ser entendida como o processo de transformar algo 

pertencente a outro em algo como pertencente a si próprio. O significado dessa ação mediada 

é característico do movimento de internalização da linguagem. Tal movimento possibilita a 

apropriação de palavras e signos em geral, como sendo próprios do sujeito; cria a 

possibilidade de reprodução dos mesmos nas atividades externas ou internas21.  

Por meio das relações interpessoais decorrentes da educação em geral, - e 

particularmente as relações entre o ensino e a aprendizagem escolar - a cultura, os elementos 

que compõem as diferentes formas de linguagem, os conceitos espontâneos e científicos são 

apropriados pelos sujeitos e passam a fazer parte dos seus sistemas de comunicação. Passam a 

                                                 
19 El proceso de apropiación lleva al individuo a la reproducción, en su propia actividad, de las capacidades 
humanas formadas históricamente. (DAVIDOV, 1988, p. 56). 
 
20 Tais circunstâncias devem ser explicitadas ao longo do desenvolvimento desta tese ao tratar da questão do 
professor com conhecimento teórico, do pensamento e da linguagem no processo de internalização e entre a 
organização do ensino e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, particularmente do pensamento 
teórico, numa relação consciente e intencional por parte do professor que relacione o objeto da atividade de 
ensino com o seu fim. 
 
21 As evidências do movimento de internalização da linguagem e de reprodução dos signos pelos estudantes, nas 
relações internas e externas decorrentes das ações de ensino e de aprendizagem escolar, são apresentadas nesta 
pesquisa através do resgate das manifestações de aprendizagem de conceitos enunciados de forma oral e escrita 
no estudo empírico. Estes dados são apresentados no capítulo 4 desta tese, O Pensamento e a Linguagem na 

Aprendizagem de Conceitos. 
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ser considerados próprios dos sujeitos, intrapessoais, sendo manifestados através do uso da 

linguagem interna e a externa, nas formas de linguagem oral e a escrita, entre outras22.  

O movimento de interiorização e, particularmente, o de apropriação dos aspectos 

sociais e culturais, põe em evidência a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento 

infantil. Vygotski, em vários textos que abordam essa relação, compara os elementos da 

psicologia considerada por ele tradicional com a psicologia científica23, e aponta uma outra 

forma de entender o fenômeno.  

Ter consciência de como a psicologia, ao longo de sua história, vem entendendo a 

relação entre desenvolvimento humano e a aprendizagem em geral é considerada relevante 

para que o profissional da educação defina ações pedagógicas que possibilitem o 

desenvolvimento psíquico dos estudantes em geral24.  

 

 

2.1 As Bases Psicológicas do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem em Geral 

 

 

Vygotski (1989, 1994, 1991, 2001a, 2001b), ao fazer uma análise crítica das 

teorias sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem em geral, identificou três grandes 

linhas de pensamento. A primeira considera que o desenvolvimento ocorre de forma 

                                                 
22 A análise das diferentes formas de linguagem no movimento de internalização do conhecimento é iniciada na 
dissertação de mestrado (BERNARDES 2000). Na atual pesquisa, tal análise é ampliada e apresentada no 
capítulo Pensamento e Linguagem na Aprendizagem de Conceitos, ao identificar, nos registros orais e escritos, 
evidências do movimento de internalização da linguagem pelos estudantes. 
 
23 Vygotski chama de psicologia científica a que tem como fundamento filosófico o materialismo histórico 
dialético, por ter por base a realidade objetiva. Esta abordagem psicológica é identificada também como 
histórico-cultural. 
 
24 Tal fato é constatado na análise de dois momentos particulares do estudo empírico apresentados no capítulo O 

Ensino e a Constituição do Pensamento dos Estudantes. No referido capítulo são identificadas diferentes formas 
de organização do ensino que se estabelecem a partir de diferentes níveis de consciência por parte da professora-
pesquisadora sobre a relação entre o desenvolvimento humano e a aprendizagem conceitual. 
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independente do processo de aprendizagem; a segunda propõe como resposta à investigação 

que a aprendizagem é desenvolvimento; e a terceira concebe a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento como produtos da interação entre os dois processos.  

De acordo com Vygotski (1989, p. 89), a primeira linha teórica concebe que “o 

aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente 

no desenvolvimento. Ele simplesmente se utilizaria do avanço do desenvolvimento ao invés 

de fornecer um impulso para modificar seu curso”.  Os teóricos pertencentes a essa linha de 

pensamento entendem que a inteligência da criança, assim como a capacidade de raciocínio, a 

elaboração de idéias, a interpretação das ações da natureza, a organização lógica do 

pensamento abstrato são processos mentais que não se relacionam e nem são influenciados 

pela aprendizagem. Entende-se, segundo essa abordagem teórica, que a aprendizagem segue o 

desenvolvimento, que a maturação precede a aprendizagem, que a aprendizagem é uma 

superestrutura do desenvolvimento sem que haja nenhum intercâmbio entre os dois processos.  

Estudos realizados por Tylor e Spencer sobre povos “primitivos”, ao analisarem 

questões morais, crenças, hábitos, linguagens, entre outros aspectos, fundamentam uma 

abordagem teórica que também se assemelha, segundo Vygotski e Luriá (1996) à primeira 

linha teórica de investigação sobre o fenômeno. De acordo com tais estudos etnográficos e 

etnológicos, a lei da associação se estabeleceria como a lei básica da psicologia. Tal 

concepção estabelece o princípio da universalidade, segundo o qual se identificam princípios 

únicos aplicáveis a todos os seres humanos em todos os tempos. Os autores afirmam que:  

 
 
O mecanismo da atividade mental, a própria estrutura dos processos de pensamento 
e comportamento não difere num homem primitivo e num homem cultural, e toda 
especificidade do comportamento e do pensamento de um homem primitivo em 
comparação com a de um homem cultural pode, segundo essa teoria, ser 
compreendida e explicada a partir das condições em que o selvagem vive e pensa. 
(VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 97). 
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Identifica-se, portanto, a presença do sujeito epistêmico, fato que insere a 

possibilidade de síntese das características de todos os representantes da raça humana. Outra 

característica explícita desta linha de pensamento é a desconsideração de fatores históricos, 

culturais ou contextuais. Dentro dessa perspectiva, o objeto de estudo é caracterizado pelo 

sujeito epistêmico, a partir do substrato biológico. 

A segunda categoria apresentada por Vygotski (1994, p. 104, grifo do autor) 

“afirma, pelo contrário, que a aprendizagem é desenvolvimento”. As teorias que se associam a 

essa forma de interpretação do fenômeno, entendem que o desenvolvimento se estabelece no 

domínio dos reflexos condicionados. Tal abordagem identifica o processo de aprendizagem 

com a formação de hábitos e estabelece correspondência entre o processo de aprendizado com 

o de desenvolvimento. A diferença essencial entre a segunda abordagem e a primeira consiste 

nas relações de tempo que ocorrem entre os processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento. Diferentemente da primeira abordagem, que identifica o desenvolvimento 

precedendo a aprendizagem de forma independente, a segunda abordagem considera “[...] que 

existe um desenvolvimento paralelo dos dois processos de modo que a cada etapa da 

aprendizagem corresponda uma etapa de desenvolvimento. [...] O desenvolvimento e a 

aprendizagem sobrepõem-se constantemente, como duas figuras geométricas perfeitamente 

iguais.” (VYGOTSKY, 1994, p. 105).  

Lévy-Bruhl25, segundo Vygotski e Luriá (1996), assume a tarefa de comparar o 

pensamento no homem primitivo e no homem cultural e acredita que as funções psicológicas 

se constituem na dependência direta da estrutura social do grupo ao qual o indivíduo pertence. 

A conclusão básica da investigação a respeito das diferenças entre os tipos psicológicos, 

segundo Vygotski e Luriá, (1996, p. 100), é que: 

 
[...] as funções psicológicas superiores no homem primitivo diferem profundamente 
dessas funções no homem cultural e que, conseqüentemente, o próprio tipo de 

                                                 
25 A obra de Lévy-Bruhl citada por Vygotski não é referedada.  
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processo de pensamento e de comportamento representa uma quantidade 
historicamente mutável, e que a natureza psicológica do homem também se altera 
no processo de desenvolvimento histórico, do mesmo modo que sua natureza 
social. (grifo do autor).  
 
 
 

Tal fato faz com que se considere que a origem das diferenças entre grupos sociais 

é estabelecida de forma diferente em relação às diferenças individuais que se estabelecem a 

partir da base biológica; no entanto, são igualmente deterministas, pois o fato de um 

determinado sujeito pertencer a uma certa cultura é determinante para definir os limites e 

possibilidades de desempenho do mesmo.  Nessa abordagem, os aspectos internos decorrentes 

da maturação do sistema nervoso determinam as possibilidades de aprendizagem, assim 

como, e em medida correspondente, a aprendizagem categoriza as possibilidades do 

desenvolvimento das capacidades humanas.  

A terceira categoria, segundo Vygotski (1994, p. 105), “tenta conciliar os 

extremos dos dois primeiros pontos de vista, fazendo com que coexistam”. Nessa perspectiva, 

concebe-se o processo de desenvolvimento como sendo independente do processo da 

aprendizagem. Contudo a aprendizagem pela qual a criança adquire e elabora novos 

comportamentos coincide com o desenvolvimento. De acordo com Vygotski (1994, p. 106), 

essa abordagem teórica concebe que “[...] o desenvolvimento mental da criança caracteriza-se 

por dois processos que, embora conexos, são de natureza diferente e condicionam-se 

reciprocamente”. De acordo com tal perspectiva, a maturação da criança depende do 

desenvolvimento do sistema nervoso e, ao mesmo tempo, a aprendizagem constitui-se no 

processo de desenvolvimento. O autor acrescenta ainda que “[...] o processo de maturação 

prepara e possibilita um determinado processo de aprendizagem, enquanto o processo de 

aprendizagem estimula, por assim dizer, o processo de maturação e fá-lo avançar até certo 

grau” (1994, p.106), tornando os dois processos interdependentes.  
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No entanto, Vygotski aponta três aspectos relevantes nessa abordagem teórica. 

Um deles é o fato de conciliar as outras duas abordagens anteriores que se constituíam como 

sendo contraditórias; outro aspecto refere-se à questão da interdependência entre os processos 

de aprendizagem e de desenvolvimento e o último aspecto refere-se à “ampliação do papel da 

aprendizagem no desenvolvimento da criança.” (1994, p. 106). 

Vygotski (1994, p. 109), ao analisar as três correntes teóricas que interpretam as 

relações entre aprendizagem e desenvolvimento, propõe “uma nova e melhor solução para o 

problema.” O ponto de partida da teoria de Vygotski remonta à questão de que “a 

aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar.” (1994, p.109, grifos 

do autor). De acordo com o autor, a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento 

constitui-se num movimento dialético e histórico, pois argumenta que: 

  
[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 
organização da aprendizagem da criança, 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 essas 
características humanas não-naturais, mas formadas historicamente. (VIGOTSKII, 
1994, p. 115). 
 
 
 

A abordagem teórico-metodológica característica da psicologia histórico-cultural 

tem como fundamento o materialismo histórico dialético. A base filosófica desta abordagem 

teórica é relevante na definição da particularidade da quarta teoria sobre aprendizagem e 

desenvolvimento do ser humano. Shuare (1990), ao fazer uma análise histórica da psicologia 

soviética, afirma que, apesar de nem toda psicologia soviética corresponder à psicologia 

histórico-cultural, ocorre a intenção de dar à psicologia o cunho de ser uma ciência 

verdadeira. Este enfoque científico, segundo a autora, é dado pelos princípios metodológicos 

dos postulados do materialismo dialético e histórico.  

Leontiev ([1970?], p. 163) afirma que a importância fundamental das elaborações 

de Vygotski é que ele “introduziu na investigação psicológica concreta a idéia de 
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historicidade da natureza do psiquismo humano e a da reorganização dos mecanismos naturais 

dos processos psíquicos no decurso da evolução sócio-histórica e ontogênica”. Nessa 

perspectiva, o autor declara que: 

 
[...] os primeiros trabalhos de psicologia soviética avançaram, por um lado, com a 
tese do psiquismo como função de um órgão material, o cérebro que se exprime no 
reflexo da realidade objetiva; por outro lado, estes primeiros trabalhos avançaram 
fortemente a tese do papel do meio social e da determinação histórica concreta de 
classe do psiquismo humano. (LEONTIEV, [1970?], p. 162). 
 

 
Os dois aspectos apontados por Leontiev, o avanço teórico na concepção 

biológica do psiquismo e o papel do meio social e da determinação histórica concreta na 

constituição do mesmo, estão diretamente relacionados com a atividade produtiva, 

constitutiva do psiquismo humano por meio do trabalho, e pela mediação de instrumentos e 

signos que possibilitam a comunicação e, conseqüentemente, a origem, a natureza e o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

O conceito de desenvolvimento utilizado por Vygotski (1989, p.83) é explicitado 

pelo autor ao afirmar: “nosso conceito de desenvolvimento implica a rejeição do ponto de 

vista comumente aceito de que o desenvolvimento cognitivo é o resultado de uma acumulação 

gradual de mudanças isoladas.” O autor recusa a concepção de que o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores da criança possa ser investigado a partir da análise de 

elementos isolados. Conceitua o desenvolvimento como: 

 
[...] processo dialético complexo caracterizado pela periodicidade, desigualdade no 
desenvolvimento de diferentes funções, metamorfose ou transformação qualitativa 
de uma forma em outra, embricamento de fatores internos e externos, e [como] 
processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra. 
(VYGOTSKY, 1989, p. 83). 

 
 

 
Para dar conta das necessidades do processo de investigação científica sobre as 

relações do desenvolvimento do psiquismo humano, Vygotski propõe outro tipo de análise 

que pressupõe a indivisibilidade do todo em partes. Esse pressuposto é decorrente do 
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entendimento de que o desenvolvimento dos processos psíquicos somente pode ser analisado 

a partir do conjunto, ou seja, da sua totalidade: 

 
Cremos que substituir este tipo de análise [da decomposição dos elementos] por 
outro muito diferente é um passo decisivo e crítico para a teoria do pensamento e da 
linguagem. Teria de ser uma análise que segmentasse o complicado conjunto em 
unidades. Por unidade, entendemos o resultado da análise que, diferentemente dos 
elementos, goza de todas as propriedades fundamentais características do conjunto 

e constitui uma parte viva e indivisível da totalidade. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 
19, grifos do autor, tradução nossa).26 
 

 

Como método de pesquisa característico da psicologia histórico-cultural, Vygotski 

substitui o método de decomposição em elementos pelo método de análise das unidades. No 

entanto, a unidade é considerada indivisível, por conservar as propriedades internas do 

conjunto em sua totalidade27. Vygotski (2001b, v.2, p. 20, tradução nossa), ao referir-se às 

pesquisas que encerram propriedades inerentes ao pensamento lingüístico, afirma que: 

“cremos que essa unidade pode ser encontrada no aspecto interno da palavra, em seu 

significado.”28  

O significado da palavra, ao ser considerado unidade de análise do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, é apropriado e internalizado por meio 

da educação e da aprendizagem em geral. Assim, o enfoque histórico-cultural, conforme 

afirma Rivière (1988), concebe que aprendizagem e desenvolvimento não podem ser 

                                                 
26 Creemos que sustituir este tipo de análisis por otro muy diferente es un paso decisivo y crítico para la teoría 
del pensamiento y el lenguaje. Tendría que ser un análisis que segmentase el complicado conjunto en unidades. 
Por unidad entendemos el resultado del análisis que, a diferencia de los elementos, goza de todas las 

propiedades fundamentales características del conjunto y constituye una parte viva e indivisible de la totalidad. 
(VYGOTSKI, 2001b, v. 2, p. 19).  
 
27 É esta concepção de método que se faz presente nessa pesquisa quando se considera a totalidade da 
complexidade presente nas relações entre o ensino e a aprendizagem. Investigar a práxis como unidade na 
atividade de ensino requer, para efeito de apresentação e de explicitação das considerações acerca do fenômeno, 
segmentar o que é indivisível, ou seja, separar a formação docente da atuação prática no campo das relações 
interpessoais por meio da linguagem e da organização do ensino. 
  
28 Creemos  que esa unidad se puede hallar en el aspecto interno de la palabra, en su significado. (VYGOTSKI, 
2001b, v. 2, p. 19).  
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entendidos como processos idênticos, mas que a aprendizagem pode converter-se em 

desenvolvimento. O autor afirma ainda que:  

 
[...] sob a perspectiva de Vygotski, a aprendizagem seria uma condição necessária 
para o desenvolvimento qualitativo desde as funções reflexas mais elementares até 
os processos superiores. No caso das funções superiores, a aprendizagem não seria 
algo externo e posterior ao desenvolvimento (como para os teóricos mais 
idealistas), nem idêntico a ele (como para os teóricos mais condutivistas), mas 
condição prévia ao processo de desenvolvimento. [...] A maturação, por si só, não 
seria capaz de produzir as funções psicológicas que implicam o emprego de signos 
e símbolos, que são originariamente instrumentos de interação, cuja apropriação 
exige, inevitavelmente, o concurso e a presença dos outros. (RIVIÈRE, 1988, p. 59, 
tradução nossa)29. 
 
 
 

Identificam-se, a partir das proposições indicadas, dois aspectos próprios do 

enfoque histórico-cultural acerca da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. O 

primeiro é que o desenvolvimento e a aprendizagem são dois processos não coincidentes, 

além do que o desenvolvimento acompanha a aprendizagem num curso mais lento e posterior 

a ela; o segundo é que, embora o aprendizado esteja diretamente relacionado ao 

desenvolvimento, os dois processos nunca são paralelos, nem são encontrados em medidas 

semelhantes. 

Essas relações teóricas são dadas por Vygotski (1989, 2001b, v.3), ao introduzir 

na análise do fenômeno o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Este conceito é 

apresentado pelo autor como a diferença entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento 

potencial. 

Essa diferenciação é posta pelo autor ao considerar que, desde os primeiros dias 

de vida de uma criança, o aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados. Nas 

interações com as pessoas ao seu redor, a criança passa a interiorizar as relações sociais e a se 

                                                 
29 [...] desde la perspectiva de Vygotski, el aprendizaje sería una condición necesaria para el desarrollo 
cualitativo desde las funciones reflejas más elementares a los procesos superiores. En el caso de las funciones 
superiores, el aprendizaje no seria algo externo y posterior al desarrollo (como para los teóricos más idealistas), 
ni idéntico a él (como para los más conduccionistas), sino condición previa al proceso de desarrollo. [...] La 
maduración, por sí sola, no sería capaz de producir las funciones psicológicas que implican el empleo de signos 
y símbolos, que son originariamente instrumentos de interacción, cuya apropiación exige, inevitablemente, el 
concurso y la presencia de los otros. (RIVIÈRE, 1988, p. 59). 
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apropriar das informações oferecidas pela linguagem. Desde a primeira etapa do 

desenvolvimento infantil, a criança apreende informações relacionadas à cultura familiar e aos 

aspectos sociais presentes no seu contexto. Tais conhecimentos adquiridos nas relações 

interpsíquicas passam a constituir as relações intrapsíquicas da criança30, que por sua vez 

medeiam as futuras relações sociais. As ações intrapsíquicas, apropriadas no movimento de 

aprendizagem, promovem a constituição das funções psicológicas superiores que determinam 

a idade mental da criança e que possibilitam novas aprendizagens. 

Nas atividades mediadas em que os conhecimentos particulares são apresentados 

de forma sistematizada como o ensino escolar, ou de forma não-sistematizada como nas 

relações educativas em geral, a criança pode fazer uso do conhecimento independentemente 

da ajuda de outros, ou ainda com a ajuda de outros.  

Vygotski (1989, 2001b, v.2) identifica o momento em que a criança realiza ações 

de forma independente da ajuda de outros como o nível de desenvolvimento atual. De acordo 

com o autor, “na determinação do nível de desenvolvimento atual se recorre a tarefas que 

exigem ser resolvidas de forma independente e que demonstram tão somente o que se refere 

às funções já formadas e amadurecidas.”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 238, tradução nossa)31. 

Quando a criança realiza ações mediadas com a ajuda de outros, significa que 

existe uma possibilidade real dada pela idade mental que já lhe é própria. Quando a criança 

ainda não apresenta essa condição, Vygotski (1989, 2001b, v.2) afirma que não existe a 

possibilidade de a criança realizar a ação solicitada, nem mesmo com a ajuda de outros. Na 

condição de a criança solucionar problemas com a ajuda de outros, o autor identifica a 

existência da zona de desenvolvimento próximo.  

                                                 
30 O movimento de constituição das relações intrapsíquicas por meio das relações interpsíquicas é identificado 
por Vygotski como o processo de internalização. 
 
31 En la determinación del nivel de desarrollo actual se recurre a tareas que exigen ser resueltas de forma 
independiente y que demuestran tan sólo lo que se refiere a funciones que ya se han formado y madurado. 
(VYGOTSKI, 2001b, v. 2, p. 238) 
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Vygotski (2001b, v.2) afirma que “essa divergência entre a idade mental ou o 

nível de desenvolvimento atual, que se determina com ajuda das tarefas resolvidas de forma 

independente, e o nível que alcança a criança ao resolver as tarefas, não por sua conta, mas 

em colaboração, é o que determina a zona de desenvolvimento próximo.”(p. 239, tradução 

nossa).32 

O conceito de zona de desenvolvimento próximo (ZDP) é de particular 

importância quando se identifica que são nas atividades mediadas, presentes nas relações 

interpessoais, que são postas as condições para que ocorra a internalização e a apropriação do 

conhecimento e, conseqüentemente, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

A respeito da importância da ZDP para o desenvolvimento intelectual infantil, Vygotski 

(2001b, v.2, p. 239, grifo do autor, tradução nossa) afirma que: “[...] a zona de 

desenvolvimento próximo tem um valor mais direto para a dinâmica da evolução intelectual e 

para o êxito da instrução que o nível atual de seu desenvolvimento.”
33  

Duarte (2001), ao referir-se à importância da zona de desenvolvimento próximo 

para o processo educacional no contexto escolar, afirma que: 

 
Cabe ao ensino escolar, portanto, a importante tarefa de transmitir à criança os 
conteúdos historicamente produzidos e socialmente necessários, selecionado o que 
desses conteúdos se encontra, a cada momento do processo pedagógico, na zona de 
desenvolvimento próximo. Se o conteúdo escolar estiver além dela, o ensino 
fracassará porque a criança é ainda incapaz de apropriar-se daquele conhecimento e 
das faculdades cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro extremo, o conteúdo 
escolar se limitar a requerer da criança aquilo que já se formou em seu 
desenvolvimento intelectual, então o ensino torna-se inútil, desnecessário, pois a 
criança pode realizar sozinha a apropriação daquele conteúdo e tal apropriação não 
produzirá nenhuma nova capacidade intelectual nessa criança, não produzirá nada 
qualitativamente novo, mas apenas um aumento quantitativo das informações por 
ela dominadas. (DUARTE, 2001, p. 98). 
 

 

                                                 
32 Esa divergencia entre la edad mental o el nivel de desarrollo actual, que se determina con ayuda de las tareas 
resueltas de forma independiente, y el nivel que alcanza el niño al resolver las tareas, no por su cuenta, sino en 
colaboración, es lo que determina la zona de desarrollo próximo. (VYGOTSKI, 2001b, v. 2, p. 239). 
 
33 [...] la zona de desarrollo próximo tiene un valor más directo para la dinámica de la evolución intelectual y 

para el éxito de la instrucción que el nivel actual de su desarrollo. (Ibid., p. 239). 
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Assim, concebe-se que é a partir das possibilidades efetivas postas pelo 

desenvolvimento atual do estudante e das possíveis condições de apropriação do 

conhecimento criadas pelo desenvolvimento próximo que o ensino escolar deve intervir de tal 

forma a criar situações que possibilitem a transformação das condições instituídas no 

desenvolvimento infantil.  

A respeito do processo educacional em geral, Rivière (1988) afirma que o 

desenvolvimento das funções superiores humanas é “[...] necessariamente, artificial. É um 

artifício da cultura e da relação com os demais.”(p. 61, tradução nossa ).34 Considera que é por 

intermédio das atividades humanas em geral e da aprendizagem, que os indivíduos adquirem 

a possibilidade de transformar sua condição psíquica anterior, alterando-a qualitativamente, e 

transformando suas relações com o mundo objetivo.  

A possibilidade de transformação citada, segundo Leontiev [1970?], não ocorre 

simplesmente pelo contato entre os indivíduos e os objetos postos pela cultura. Tal 

transformação somente se faz possível por meio das aquisições do desenvolvimento histórico 

das “aptidões humanas”, pelas relações interpessoais. Assim, a educação é posta como o fator 

determinante para que a criança se aproprie do conhecimento e das atividades humanas postas 

em sociedade. 

Tendo-se a consciência de que o desenvolvimento dos indivíduos ocorre por meio 

das atividades humanas em geral, e não por relações exclusivamente biológicas ou 

ambientais, torna-se fundamental a compreensão do significado do termo atividade a partir do 

referencial teórico citado. Tal necessidade se concretiza na concepção de que seria impossível 

dar continuidade ao processo histórico do desenvolvimento humano se não fosse pela 

mediação dos signos e instrumentos elaborados ao longo do desenvolvimento sócio-histórico 

da humanidade.  

                                                 
34 [...] necesariamente, artificial. Es un artificio de la cultura y de la relación con los demás. (RIVIÈRE, 1988, p. 
61). 
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2.2 A Atividade como Instrumento e Unidade de Análise do Desenvolvimento Humano 

 

 

O termo atividade associa-se, normalmente, à ação e ao movimento de algum 

agente que executa determinado ato. Vincula-se a um posicionamento ativo por parte de quem 

ou do que se encontra em atividade. Em termos gerais, verifica-se que o termo atividade é 

relacionado às ações materiais, às ações animais em geral e às ações humanas. Como ações 

materiais, podem ser citadas a atividade geocêntrica, ou ainda a atividade nuclear, ou ainda a 

solar; esses termos reportam-se às ações executadas por determinados agentes físicos que 

realizam determinados movimentos.  

A atividade animal, diante da evolução biológica, é identificada em diferentes 

escalas: estágio do psiquismo sensorial elementar, estágio do psiquismo perceptivo e estágio 

do intelecto. “A primeira constituída por grande número de reações que responde a diferentes 

agentes sucessivos. [...] A outra cria uma forma nova de reflexo do meio exterior; esta forma 

caracteriza o segundo estágio, já mais elaborado, do desenvolvimento do psiquismo animal, o 

estágio do psiquismo perceptivo” (LEONTIEV, [1970?], p. 30-31). A plasticidade das reações 

dos animais nestes estágios do psiquismo é identificada nas pesquisas em geral de Pavlov e 

colaboradores, ao tratar da adaptação individual do animal relacionada às reações essenciais 

de sobrevivência como movimento, alimentação e defesa, entre outras. “O estágio do intelecto 

caracteriza-se por uma atividade extremamente complexa e por formas de reflexo da realidade 

também complexa” (LEONTIEV, [1970?], p. 53). O estado do intelecto é identificado em 

animais altamente organizados e diferencia-se qualitativamente da razão humana. Em 

experimentos realizados com símios antropóides, Köhler35 demonstra que estes resolvem 

problemas sem que tenham passado por situações de aprendizagem prévia; uma vez que a 

                                                 
35 Obra citada por Leontiev [1970?], porém não identificada. 
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operação realizada pode ser reproduzida sem ensaio prévio, além de transmitir a solução 

encontrada para outras situações análogas e de resolverem problemas “bifásicos”, necessitam 

de uma operação para que sejam resolvidos. 

A conformação dos estágios do psiquismo animal dá-se em virtude de uma 

necessidade vinculada à manutenção das condições de sobrevivência em diferentes níveis de 

complexidade. Configuram-se como atividades para o animal, pois partem de uma 

necessidade própria do ser, que mobiliza ação para a execução de determinada operação. 

Nessas situações, os seres posicionam-se de forma ativa diante da atividade a eles atribuída. 

Quanto às ações humanas, comumente são feitas referências às ações de produção, 

como a atividade agrícola e a atividade industrial entre outras, também identificando ações a 

serem executadas pelos seus participantes, a serviço de um determinado fim.  

No entanto, a conceituação de atividade, que tem seus fundamentos no 

materialismo histórico dialético, é entendida como a unidade de análise do desenvolvimento e 

do comportamento humano. Deve ser entendida como um processo objetivo que organiza e 

determina as ações humanas, semelhantemente aos demais processos da natureza. Davidov 

(1988, p. 27) afirma que “[...] a essência da atividade do homem pode ser descoberta no 

processo de análise do conteúdo de conceitos inter-relacionados como trabalho, organização 

social, universalidade, liberdade, consciência, estabelecer finalidades, cujo portador é o 

sujeito genérico.”36 

Considerando a amplitude do termo, é de interesse analisar o aspecto psicológico 

do conceito de atividade relacionada à atividade humana, pois esta é caracterizada pela 

intencionalidade dos atos de quem os pratica. Nesse sentido, concebe-se que não é coerente 

atribuir a qualquer processo o termo atividade, mas somente àqueles que estabelecem relações 

do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade especial do ser humano.  

                                                 
36 [...] la esencia de la actividad de hombre puede ser descubierta en el proceso de análisis del contenido de 
conceptos interrelacionados como trabajo, organización social, universalidad, libertad, conciencia, planteo de 

una finalidad, cuyo portador é el sujeto genérico. (DAVIDOV, 1988, p. 27). 
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Partindo desse pressuposto, nem todas as ações humanas podem ser incluídas nesta 

categoria, mas somente aquelas que estabelecem relação entre as necessidades e a produção 

humana em geral. Exemplo de ações que não são consideradas como atividade, são as 

recordações que, por si mesmas, não realizam e não alavancam relações entre o homem e o 

mundo. Também não são consideradas como atividade as ações inconscientes dos sujeitos, 

ações desvinculadas de objetivo, que não se prendem aos motivos da atividade. A esse 

respeito afirma Leontiev”(1994, p. 68, grifo nosso): “por atividade, designamos os processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu 

objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, 

isto é, o motivo.”  

Segundo Leontiev (1983, p. 66, tradução nossa):  

 
A atividade é uma unidade molar não aditiva da vida do sujeito corporal e material. 
Em um sentido mais estreito, quer dizer, no nível psicológico, esta unidade da vida 
se vê mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real consiste em orientar o sujeito 
no mundo dos objetos. Em outras palavras, a atividade não é uma reação, tampouco 
um conjunto de reações, mas é um sistema que possui uma estrutura, passos 
internos e conversões, desenvolvimento. 37 

 

A amplitude do conceito de atividade expresso pelo autor evidencia a relação entre 

a atividade humana e os sistemas de relações da sociedade. Ao identificar a atividade como 

unidade molar, ou seja, como uma unidade íntegra, não fracionada, nem fruto da adição de 

suas partes, chama a atenção para a relação de interdependência existente entre as “unidades” 

que a compõem. O autor pontua como função real da atividade a orientação dos sujeitos ao 

mundo dos objetos, caracterizados pelos instrumentos e signos elaborados no processo sócio-

histórico da humanidade. Na atividade, os sujeitos tornam-se humanos, pois se apropriam dos 

elementos lógico-históricos presentes na produção coletiva humana.  

                                                 
37 La actividad es una unidad molar no aditiva da vida do sujeto corporal y material. En un sentido más estrecho, 
es decir, a nivel psicológico, esta unidad de la vida se ve mediada por el reflejo psíquico, cuja función real 
consiste en que este orienta el sujeto en el mundo de los objetos. En otras palabras, la actividad no es una 
reacción, así como tampoco un conjunto de reacciones, seno que es un sistema que posee una estructura, pasos 
internos y conversiones, desarrollo. (LEONTIEV, 1983, p. 66). 
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Leontiev [1970?], fundamentando-se me Marx, na obra O Homem e a Cultura, 

alerta para a questão de que “são os objetos e os fenômenos que encerram em si a atividade 

das gerações precedentes e resultam de todo o intelectual do gênero humano, do 

desenvolvimento do homem enquanto ser genérico. Mas esta noção comporta uma certa 

abstração científica tal como as de ‘humanidade’, de ‘cultura humana’, de ‘gênio 

humano’.”(p. 292, grifo do autor). 

Porém, o próprio autor pontua que a produção humana, como ser genérico, não é 

disponível a todos os herdeiros da espécie humana, tornando praticamente impossível 

conceber a unidade entre os indivíduos em geral. As diferenças individuais decorrentes das 

diferentes mediações com signos e instrumentos, promovidas pelas relações fragmentadas 

postas pela sociedade, geram níveis diferentes de desenvolvimento das formas e aptidões 

intelectuais.  

A separação identificada na relação entre indivíduo e o gênero humano é mediada 

pela relação entre o indivíduo e a sociedade que, pelo processo de alienação, rompe-se com a 

possibilidade de os indivíduos se tornarem herdeiros das elaborações sócio-históricas.  

Pelo processo de alienação, a atividade deixa de ser para os indivíduos o que de 

fato a caracteriza – ser constitutiva do próprio “ser humano”. Por meio do dilaceramento 

histórico da evolução humana e da subtração da dimensão ontológica constitutiva dos 

indivíduos, “a ‘alienação’ da vida do homem tem por conseqüência a discordância entre o 

resultado objetivo da atividade humana e o seu motivo.”(LEONTIEV, [1970?], p. 130). Isto 

significa que ocorre a separação entre o conteúdo objetivo da atividade com o seu conteúdo 

subjetivo, aquilo que representa para o próprio homem. Por esse processo – a alienação – 

rompe-se a unidade prevista na atividade humana de ser considerada um sistema molar 

decorrente da relação entre o significado das ações e operações humanas e o sentido atribuído 

pelos sujeitos às atividades realizadas nas relações em sociedade.  
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O sistema molar constitutivo da atividade humana, em geral, é composto por 

unidades básicas que somente são identificadas separadamente para efeito de análise, no 

entanto, deve-se ressaltar para a necessidade de serem entendidas numa dimensão unitária, 

íntegra.  

As unidades básicas que estruturam a atividade humana são indicadas por 

Leontiev (1983, p, 89) como decorrentes do motivo que impele a execução da atividade 

específica; após o estabelecimento do motivo, desprendem-se as ações que se subordinam aos 

objetivos conscientes decorrentes da mobilização dos sujeitos, dos motivos e das necessidades 

humanas; finalmente, as operações, consideradas como o modo de execução de uma ação, 

desprendem-se diretamente das condições para a execução do objetivo concreto. A unidade 

molar formada pelas “unidades básicas” atividade – ação – operação, permeada pelos 

reflexos psíquicos, e estabelecida pelos objetivos conscientes e concretos, configura a 

atividade como uma ação consciente humana.  

A estrutura geral da atividade configura-se como “passos internos” que se inter-

relacionam num movimento contínuo, não-linear, porém de interdependência entre eles. As 

“unidades” da atividade, acima identificadas, não se estabelecem como partes de um todo, 

como um conjunto de reações que orientam o sujeito em relação ao mundo, mas formam um 

sistema interdependente que direciona as ações humanas diante das necessidades de produção.  

Com referência à atividade humana em geral, deve-se considerar que as ações do 

homem se estabelecem diante de necessidades específicas direcionadas por motivos 

específicos que as caracterizam. Da mesma forma, as ações decorrentes do trabalho ou de 

comunicação, em condições semelhantes, caracterizam-se como atividades específicas.  

Leontiev (1983) salienta que, diante das atividades humanas gerais, o que 

identifica as atividades específicas é o objeto da atividade. Assim, o autor afirma que: 

 
É o objeto da atividade o que lhe confere determinada direção. [...], este pode ser 
tanto externo como ideal, tanto dado perceptualmente como existente somente na 
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imaginação, no ideal. O importante é que além do objeto da atividade sempre está a 
necessidade, que ele sempre responde ou uma ou outra necessidade. (LEONTIEV, 
1983, p. 83, tradução nossa)38.  
 
 
 

A necessidade, como característica psíquica estabelecida na relação entre o homem 

e o mundo, vincula-se diretamente ao objeto da atividade, o que a determina como ação 

consciente. “Deste modo, o conceito de atividade está necessariamente relacionado ao 

conceito de motivo. A atividade não pode existir sem um motivo; a atividade ‘não-motivada’ 

não comporta uma atividade privada de motivo, mas uma atividade com um motivo subjetivo 

e objetivamente oculto.”(LEONTIEV, 1983, p. 83, tradução nossa)39. A relação intrínseca 

entre a atividade e o motivo é essencial para que o sujeito execute ações conscientes que 

correspondam aos objetivos da atividade; portanto, as ações se constituem nos “componentes” 

fundamentais da atividade. 

Leontiev (1983) considera a ação como sendo um momento “criativo” muito 

importante na atividade. As ações desprendem-se de um objetivo, geral ou específico, que é 

dado pelo objeto da atividade e pelo motivo. De acordo com o referido autor, a ação é um 

“[...]  processo que se subordina à representação daquele resultado que haverá de ser 

alcançado, quer dizer, o processo subordinado a um objetivo consciente.”(p.83).40 Em relação 

à estrutura da atividade como uma unidade molar, Leontiev resgata a integração entre os seus 

“componentes”, afirmando que as ações se relacionam ao conceito de objetivo, assim como o 

motivo se relaciona ao conceito de atividade.  

                                                 
38 “Es el objeto de la actividad lo que le confiere a la misma determinada dirección. [...], este puede ser tanto 
externo como ideal, tanto dado perceptualmente como existente sólo en la imaginación, en la idea. Lo importante 
es que más allá del objeto de la actividad siempre está la necesidad, que él siempre responde o una u otra 
necesidad.”(LEONTIEV, 1983, p. 83).  
 
39 “De este modo, el concepto de actividad está necesariamente relacionado con el concepto de motivo. La 
actividad no puede existir sin un motivo; la actividad ‘no motivada’ no entraña una actividad privada de motivo, 
sino una actividad con un motivo subjetivo y objetivamente oculto.”(Ibid., p. 83). 
 
40 “Denominamos acción al proceso que se subordina a la representación de aquel resultado que habrá de ser 
alcanzado, es decir, el proceso subordinado a un objetivo consciente.” (Ibid, p. 83). 
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De forma semelhante, o objeto da atividade, o que a estabelece numa 

especificidade espaço-temporal, relaciona-se ao objetivo. Na atividade, as ações dos sujeitos 

são mobilizadas pelos motivos, elementos excitadores da ação, e dirigem-se a um objetivo que 

determina a forma e o caráter
41 das ações. Assim, “a determinação dos objetivos e a formação 

das ações a eles subordinados, produz um desmembramento das funções que anteriormente 

estavam incluídas no motivo.”42(LEONTIEV, 1983, p. 84, tradução nossa). 

Relacionando os “componentes” da atividade em sua “macroestrutura”, como 

afirma Leontiev (1983), as ações não são executadas isoladamente, não se estabelecem 

separadas umas das outras, mas vinculam-se umas às outras, como grupos de ações que visam 

ao cumprimento de um objetivo, meta a ser concretizada na atividade. Portanto, o objetivo 

não é estabelecido pelo sujeito de forma arbitrária, mas os objetivos são estabelecidos pelas 

circunstâncias e condições determinadas na atividade. Segundo o autor,  

 
Todo objetivo – inclusive o de ‘alcançar o ponto N’- existe objetivamente dentro de 
certa situação objetal. Evidentemente, para a consciência do sujeito o objetivo pode 
manifestar-se abstraído desta situação, entretanto, suas ações não podem abstrair-se 
do objetivo. Por isso, junto a seu aspecto intencional – que é o que deve ser obtido -
, a ação apresenta também seu aspecto operacional – como, de que maneira pode 
obter-se -, que se determina não pelo objetivo em si, mas pelas condições objetivo-
objetais para sua obtenção. Em outras palavras, a ação que realiza o sujeito 
responde a uma tarefa: o objetivo, dado ante condições determinadas. Por isso, a 
ação apresenta uma qualidade própria, seu componente ‘gerador’ peculiar, que são 
precisamente as formas ou métodos por cujo intermédio ela se realiza. As formas 
de realização da ação eu as denomino operações. (LEONTIEV, 1983, p. 87, 
tradução nossa)43. 

                                                 
41 Leontiev (1983, p. 84) , ao citar Marx e Engels em Obras completas, afirma que a discriminação do objetivo 
ocorre “como una ley determina la forma y el carácter de sus accións...”  
 
42 “la determinación de los objetivos y la formación de las acciones a ellos subordinados, produce como un 
desmembramiento de las funciones que anteriormente estaban refundidas en el motivo.”42(LEONTIEV, 1983, p. 
84). 
 
43 Todo objetivo – incluso el de ‘alcanzar el punto N’- existe objetivamente dentro de cierta situación objetal. Por 
supuesto, para a conciencia del sujeto el objetivo puede manifestarse abstraído de esta situación, sin embargo, 
sus acciones no pueden abstraerse del objetivo. Por eso, junto a su aspecto intencional – qué es lo que debe ser 
logrado -, la acción presenta también su aspecto operacional – cómo, de qué manera puede lograrse -, que se 
determina no por el objetivo en si, sino por las condiciones objetivo-objetales para su consecución. En otras 
palabras, la acción que realice el sujeto responde a una tarea: el objetivo, dado ante condiciones determinadas. 
Por eso, la acción presenta una cualidad propia, su componente “gerador” peculiar, que es precisamente las 
formas u métodos por cuyo intermedio esta se realiza. Las formas de realización de la acción yo las denomino 
operaciones. (Ibid., p. 87). 
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Assim como os motivos se ligam à atividade e as ações aos objetivos, como já foi 

afirmado anteriormente, as operações vinculam-se às condições da atividade. Diante de 

determinada atividade, o objetivo se mantém o mesmo, definido. No entanto, as condições de 

execução das ações podem variar, então, o que varia são os aspectos operacionais das ações 

na atividade.  

De acordo com Leontiev (1983, p. 88, tradução nossa)44, “as ações e operações 

têm diferentes origens, diferentes dinâmicas e diferentes funções a realizar. A gênese da ação 

está nas relações de intercâmbio de atividades; toda operação é resultado de uma 

transformação da ação, originada como resultado de sua inserção dentro de outra ação e a 

incipiente ‘tecnificação’ da mesma, que se produz.” Conforme afirma o autor, as ações, a 

partir do domínio que o sujeito tenha sobre elas, convertem-se em funções “mecânicas”, ou 

seja, em operações.  

A estrutura molar da atividade constituída pelas “unidades” ou “componentes”, 

como afirma Leontiev (1983), é de fundamental importância para se entenderem as ações 

humanas. A atividade, definida pelo seu objeto, fundamenta-se numa necessidade humana 

representada pelo motivo, que excita a execução da ação. Esta, por sua vez, vincula-se ao 

objetivo da atividade, que se liga diretamente ao objeto da mesma, e que por isso é estável. 

Diante das condições de execução das ações, as operações estabelecem-se como funções 

automatizadas, que concretizam o objetivo da atividade. 

A atividade, como método de compreensão dos processos psíquicos humanos, 

insere-se na análise das ações humanas gerais, e a sua macroestrutura “[...] é a de conjunção 

de processos externos e internos da atividade; a lei ou princípio desta união consiste em que 

                                                 
44 “las acciones y operaciones tienen distinto origen, distinta dinámica y distinta función a realizar. La génesis de 
la acción está en las relaciones de intercambio de actividades; toda operación es el resultado de una 
transformación de la acción, originada como resultado de su inserción dentro de otra acción y la incipiente 
“tecnificación” de la misma, que se produce.”( LEONTIEV, 1983, p. 88). 
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sempre segue exatamente o curso das ‘soldas’da estrutura descrita.”(LEONTIEV, 1983, p. 91, 

tradução nossa)45.  

Ao se conceber a atividade como instrumento e unidade de análise do 

desenvolvimento humano, há de considerar as especificidades da mesma para a constituição 

psicológica dos indivíduos em cada etapa do desenvolvimento, a partir das relações humanas 

estabelecidas no contexto social.  

 

 

2.3 A Atividade Dominante e o Desenvolvimento Infantil  

 

 

Compreender o conceito de atividade requer o entendimento do processo 

psicológico que o envolve, ou seja, torna-se necessário entender quais as necessidades do 

sujeito em relação ao seu desenvolvimento. De acordo com Leontiev (1994), as mudanças dos 

sujeitos no processo de desenvolvimento ocorrem a partir das mudanças dos tipos da atividade 

principal ou dominante, definida pela posição que o indivíduo ocupa no sistema de relações 

sociais. 

Nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil, a atividade principal altera-se. 

Leontiev (1994, p.65) define a atividade principal como sendo a “[...] atividade cujo 

desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços 

psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio do desenvolvimento”. 

A diferenciação feita por Leontiev (1994) à dominância da atividade se estabelece 

a partir do conteúdo da própria atividade. À medida que a criança amplia suas relações com o 

mundo, a essência do conteúdo das ações se altera. Assim, o que determina o 

                                                 
45 “[...] es de la conjunción de procesos externos e internos de la actividad; la ley o principio de esta unión 
consiste en que siempre sigue exactamente el curso de las ‘soldaduras’de la estructura descrita.”(LEONTIEV, 
1983, p. 91). 
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desenvolvimento psíquico da criança, vincula-se diretamente às ações presentes na sua 

própria vida e ao desenvolvimento dos processos reais desta vida, conforme explica o autor:  

 
Todavia, a vida, a atividade como um todo, não é constituída mecanicamente a 
partir de tipos separados de atividades. Alguns tipos de atividade são os principais 
em um certo estágio, e são da maior importância para o desenvolvimento 
subseqüente do indivíduo, e outros tipos são menos importantes. Alguns 
representam o papel principal no desenvolvimento, e outros, um papel subsidiário. 
Devemos, por isso, falar da dependência do desenvolvimento psíquico em relação à 
atividade principal e não à atividade em geral. (LEONTIEV, 1994, p. 63). 
 

 

Leontiev (1994), ao referir-se à atividade dominante na infância, afirma que o tipo 

de atividade não se caracteriza pela quantidade de ações relacionadas em cada idade, mas 

refere-se às relações em que as ações influenciam o desenvolvimento dos processos psíquicos 

e psicológicos.  

O mesmo autor aponta três atributos que caracterizam a atividade principal. O 

primeiro refere-se ao fato de que é na atividade que surgem outras formas e tipos de 

atividades que a compõem. Isto significa que a atividade principal é composta por outras 

atividades que a estruturam e a modelam. Outro atributo relacionado pelo autor é que os 

processos psíquicos particulares se formam ou se organizam na atividade principal. O terceiro 

atributo da atividade principal refere-se ao fato de que as principais mudanças na 

personalidade infantil dependem da atividade desempenhada pela criança.  

Leontiev (1994) indica como atividade dominante, no período pré-escolar, a 

atividade voltada para as relações lúdicas, nas quais o jogo assume papel de destaque entre as 

demais atividades executadas pela criança pequena. Na fase de escolarização, o autor aponta, 

como sendo as relações vinculadas ao estudo, as que assumem função preponderante no 

desenvolvimento da criança e do jovem. No período em que o sujeito se insere 

profissionalmente na sociedade, o trabalho configura-se como a atividade dominante. 

Elkonin (1987), ao investigar a periodização do desenvolvimento psicológico, 

amplia as relações inicialmente apresentadas por Leontiev, identifica os principais estágios de 
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desenvolvimento humano como sendo: a) na primeira infância: grupo 1 - comunicação 

emocional do bebê; grupo 2 - atividade objetal manipulatória; b) segunda infância: grupo 1 -  

jogo de papéis; grupo 2- atividade de estudo
46; c) adolescência: grupo 1 - comunicação íntima 

pessoal; grupo 2 - atividade profissional de estudo
47.  

Semelhantemente a Leontiev, Elkonin (1987) caracteriza cada um desses estágios 

como promotores do desenvolvimento humano a partir da atividade principal realizada pelos 

sujeitos. Tal atividade, segundo Leontiev (1987) e Elkonin (1987), promove mudanças 

fundamentais nos processo psíquicos da criança e nas particularidades psicológicas de sua 

personalidade.  

De acordo com Elkonin (1987) e Facci (2004), os dois primeiros estágios do 

desenvolvimento infantil, a comunicação emocional do bebê e a atividade objetal 

manipulatória referem-se aos primeiros contatos da criança com a vida em sociedade. O 

primeiro identifica o processo de comunicação entre os bebês e os adultos nas primeiras 

semanas de vida até mais ou menos um ano, possibilitando as bases para a formação das ações 

sensório-motoras de manipulação, tendo ênfase nas relações afetivas e emocionais 

possibilitadas pelo contato com os adultos. O segundo período identifica a atividade principal 

da criança como o processo de apropriação dos procedimentos, elaborados socialmente, de 

ação com objetos, mediados por adultos, pelo processo educacional em geral. Neste segundo 

período, ocorre influência determinante da linguagem na apropriação do significado social 

atribuído aos objetos.  

                                                 
46 A atividade de estudos, como a atividade dominante da criança no período escolar, é uma categoria central de 
análise nesta tese em virtude de vincular-se à fase do desenvolvimento infantil contemplada na pesquisa de 
campo. Por esse motivo será dado ênfase na apresentação dos aspectos teóricos relacionados a esta atividade 
dominante que determina as transformações no psiquismo e da personalidade da criança no início da 
escolarização fundamental.  
 
47 Recomenda-se, para maiores esclarecimentos de tais períodos apresentados por Elkonin, a leitura do texto A 

periodização do desenvolvimento psicológico individual na perspectiva de Leontiev, Elkonin e Vygotski escrito 
por Marilda Facci (2004). 
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No período pré-escolar, a atividade principal é identificada por meio dos jogos e 

brincadeiras, quando a criança toma posse das relações sociais por meio da reprodução das 

ações realizadas pelos adultos com os objetos.  

O entendimento da atividade lúdica, como sendo a atividade principal da criança 

pequena, parte da conceituação vygotskiana de que a criança se desenvolve, principalmente, 

por meio da atividade com o brinquedo. Assim, o jogo e a brincadeira são considerados por 

Vygotski (1989) como a atividade que conduz e determina o desenvolvimento da criança.  

Com o brinquedo, a criança projeta-se para além do seu comportamento diário, amplia as 

relações cotidianas por meio de situações ilusórias e pela imaginação, proporcionando o seu 

desenvolvimento criado pela zona de desenvolvimento próximo. De acordo com Vygotski 

(1989, p. 117), “a ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 

intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações volitivas – tudo 

aparece no brinquedo, que se constitui, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-

escolar”. 

Tanto Leontiev (1984) quanto Elkonin (1987) afirmam que a passagem da criança 

da infância pré-escolar para a escolar promove mudanças na atividade principal. A atividade 

que mobiliza as transformações psíquicas e na personalidade da criança, transfere-se das 

ações relacionadas com jogos e brincadeiras para as ações relacionadas ao estudo escolar. 

Segundo Facci (2004), “o estudo serve como intermediário de todo o sistema de relações da 

criança com os adultos que a cercam, incluindo a comunicação pessoal com a família.” É na 

atividade de estudos que a criança tem acesso aos conhecimentos científicos que constituem a 

base para o desenvolvimento teórico e de outras funções psicológicas superiores.  

Davidov (1988) salienta que, no processo de estudo como atividade dominante da 

criança em idade escolar, as crianças “[...] reproduzem não apenas os conhecimentos e 

habilidades correspondentes aos fundamentos das formas da consciência social [...], mas 
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também as capacidades, surgidas historicamente, que estão na base da consciência e do 

pensamento teórico: a reflexão, a análise, o experimento mental”48. (p. 158, tradução nossa). 

Nas sociedades letradas49, embora a criança se envolva por meio de diferentes 

tipos de atividade, Davidov (1988) afirma que a atividade de estudo assume maior relevância 

na vida da criança no período escolar, pois é por meio dela que surgem as principais 

neoformações psicológicas da idade. Isso não significa que a criança não se interesse, ou não 

se motive pelas ações lúdicas, ou que a criança pequena não possa desenvolver ações 

relacionadas ao estudo.  

Em idade escolar, os motivos e as necessidades da criança relacionam-se às ações 

vinculadas ao estudo dos conteúdos escolares. Tal fato, segundo Leontiev (1969), gera uma 

nova necessidade nas relações infantis, agora vinculadas a motivos que levam a criança às 

ações de estudo. Essa nova situação na atividade infantil caracteriza a atividade de estudo, e, 

de acordo com Davidov (1988), por ser uma particular atividade humana, transforma o sujeito 

assim como transforma os instrumentos simbólicos e concretos, mediante a interação entre os 

seus agentes. Na atividade de estudo, pressupõe-se a ação mediatizada, compartilhada entre os 

participantes do processo de ensino e aprendizagem. Também são pressupostas, conforme 

afirma Vygotski (2001a), ações coletivas no processo de comunicação entre o conhecimento 

científico e o conhecimento espontâneo. 

Davidov (1988) diferencia o conceito particular da atividade de estudos do termo 

aprendizagem em geral. Tal entendimento é decorrente da conceituação de que a 

aprendizagem ocorre nas diversas formas de atividade humana, como por meio do jogo, do 

                                                 
48 [...] reproducen no sólo os conocimientos y habilidades correspondientes a los fundamentos de las formas de la 
conciencia social arriba señaladas, sino también las capacidades, surgidas históricamente, que están en la base de 
la conciencia y el pensamiento teórico: la reflexión, el análisis, el experimentos mental.(DAVIDOV, 1988, p. 
158). 
 
49 Considera-se sociedade letrada as que fazem uso da linguagem escrita como instrumento mediador da cultura 
elaborada historicamente. 
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trabalho, ou ainda por meio do esporte. Sobre a particularidade desta atividade, o autor afirma 

que: 

 
A atividade de estudo tem um conteúdo e uma estrutura especial e é necessário 
diferenciá-la de outros tipos de atividades que as crianças realizam tanto na idade 
escolar inicial como em outras (por exemplo, é necessário diferenciá-la da atividade 
lúdica, social-organizativa, de trabalho, etc). Além disso, na idade escolar inicial, as 
crianças realizam os tipos enumerados e outros tipos de atividades, porém a diretriz  
principal é a do estudo [...]. (DAVIDOV, 1988, p. 159, tradução nossa)50 
 

 

Serrão (2004) apresenta uma possível distinção entre a atividade de estudos e a 

atividade de aprendizagem a partir das elaborações teóricas apresentadas por Davidov (1982; 

1988), Markova (1987) e Lompscher e Hedegaard (1999). Tal diferenciação refere-se à 

especificidade da atividade de estudo estar relacionada a uma etapa do desenvolvimento 

infantil e a atividade de aprendizagem estar vinculada a uma diversidade maior de relações 

dos sujeitos no processo de apropriação dos elementos sócio-históricos. No entanto, afirma 

também que Davidov (1999) faz uso do termo atividade de aprendizagem para identificar as 

ações caracterizadas, anteriormente, por ele mesmo, como atividade de estudo. A própria 

autora apresenta a necessidade de se fazer uma investigação mais detalhada sobre as ações e 

operações características de cada uma das denominações da atividade humana. 

Davidov (1988) indica, como conteúdo da atividade de estudo, o conhecimento 

teórico e as atitudes e hábitos decorrentes do processo de elaboração e de apropriação do 

conhecimento sócio-histórico. Considera-se que ter consciência da necessidade de a criança se 

apropriar do conteúdo da atividade de estudo – o conhecimento teórico – altera a dimensão 

organizadora das ações na escola.  

                                                 
50 La actividad de estudio tiene un contenido y una estructura especial y hay que diferenciarla de otros tipos de 
actividad que los niños realizan tanto en la edad escolar inicial como en otras (por ejemplo, hay que diferenciarla 
de la actividad lúdica, social-organizativa, laboral, etc.). Además, en la edad escolar inicial, los niños realizan os 
tipos enumerados e otros de actividad, pero la rectora y principal es la de estudio [...]. (DAVIDOV, 1988, p. 
159).  
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A estrutura da atividade de estudo, segundo Davidov (1988), é correspondente aos 

procedimentos necessários para o ensino do conhecimento científico, devendo ocorrer num 

movimento de ascensão do abstrato ao concreto51. Davidov e Markova (1987) identificam três 

componentes da estrutura da atividade de estudos: 

 

1. A compreensão pelos escolares das tarefas de estudo: estas se encontram 
estritamente ligadas com a generalização substancial (teórica), levam o escolar 
a dominar as relações generalizadas na área de conhecimento estudada, a 
dominar novos procedimentos de ação.[...]. 

 
2. A realização, pelo escolar, das ações de estudo: com uma organização correta 

do processo as ações do aluno se orientam a individualizar as relações gerais, 
os princípios que regem, as idéias-chave da área dada de conhecimentos, 
modelando estas relações, a dominar os procedimentos de passagem das 
relações gerais a sua concretização ou ao contrário, os procedimentos de 
passagem do modelo ao objeto e à inversa, etc.  

 
3. A realização, pelo próprio aluno, das ações de controle e avaliação. 

(DAVIDOV; MARKOVA, 1987, p. 324-5, grifos do autor, tradução nossa)52. 
 

 

A identificação de que, na estrutura da atividade de estudos, os estudantes devem 

se envolver em tarefas de estudo, realizar ações de estudo e de controle e avaliação no 

movimento de aprendizagem dos conhecimentos teóricos elaborados sócio-historicamente 

pressupõe que as ações na organização do ensino sejam voltadas para a participação ativa dos 

sujeitos envolvidos no processo – educador e estudantes – em busca de soluções para 

problemas teóricos.  

                                                 
51 Deve-se entender o movimento de ascensão do conhecimento abstrato ao concreto a partir da concepção de 
tais conceitos pelo materialismo histórico dialético. Esta proposição é devidamente explicitada no capitulo 5 
desta tese.  
 
52 1. La comprensión por el escolar de las tareas de estudio: éstas se encuentran estrechamente ligadas con la 

generalización sustancial (teórica), llevan al escolar a dominar las relaciones generalizadas en el área de 
conocimiento estudiada, a dominar nuevos procedimientos de acción. [...] 

     2. La realización, por el escolar, de las acciones de estudio: con una  organización correcta del proceso las 
acciones del alumno se orientan a individualizar las relaciones generales, los principios rectores, las ideas 
clave del área dada de conocimientos, a modelar estas relaciones, a dominar los procedimientos de pasaje de 
las relaciones generales a su concretización  y a la inversa, los procedimientos de pasaje del modelo al objeto y 
a la inversa, etc. 

   3. La realización, por el alumno mismo, de las acciones de control y avaluación. (DAVIDOV; MARKOVA, 
1987, p. 324 -5, grifos do autor). 
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Dessa concepção decorre a grande importância atribuída ao processo de ensino que 

crie condições que possibilitem à criança em idade escolar integrar-se à atividade de estudos, 

considerada a atividade principal nesta fase do desenvolvimento. Nas atividades gerais 

humanas, a criança participa da vida em sociedade, aproxima-se das elaborações humanas, 

apropriando-se delas à medida que as mesmas são mediadas pelas relações em geral. Mas é na 

atividade principal – a atividade de estudo – que a criança em idade escolar adquire a 

condição essencial de transformação da constituição psíquica. É na superação dos conceitos 

espontâneos, por meio da apropriação do significado social da palavra, que a criança amplia 

suas relações com o conhecimento científico e se torna participante da produção. 

Sabe-se, contudo, que na sociedade atual as ações de ensino nem sempre 

correspondem às necessidades de as crianças realizarem as ações e operações características 

da atividade de estudo. O que se verifica no contexto escolar é o rompimento entre o motivo 

da atividade de estudo e o seu objetivo promovido pelo processo de desarticulação da própria 

sociedade decorrente do processo de alienação instituído pelo sistema socioeconômico 

vigente. No entanto, a escola, como organização social das sociedades letradas, tem a função 

de promover o acesso ao conhecimento que supera a dimensão prática e imediata das relações 

entre os indivíduos e os objetos. É na atividade de estudo, promovida pelas ações pedagógicas 

desenvolvidas na escola em todos os níveis educacionais, que se torna possível a superação 

dessa realidade. Apesar de a própria escola atual ser produto do processo de desarticulação da 

sociedade, não se pode excluir a função social a ela atribuída – a de promover a transformação 

da sociedade por meio da apropriação do conhecimento sócio-histórico. 

No próximo estágio do desenvolvimento humano, Elkonin (1987) identifica, com a 

chegada da adolescência, a presença de uma nova atividade principal – a comunicação íntima 

pessoal – caracterizada por reproduzir entre os colegas as relações estabelecidas entre os 

adultos. Facci (2004, p. 71) afirma que nesta fase: 
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A interação com os companheiros é mediatizada por determinadas normas morais e 
éticas (regras de grupo). A atividade de estudo ainda continua sendo considerada 
importante para os jovens e ocorre, por parte dos alunos, o domínio da estrutura 
geral da atividade de estudo, a formação de seu caráter voluntário, a tomada de 
consciência das particularidades individuais de trabalho e a utilização desta 
atividade como meio para organizar as interações sociais com os companheiros de 
estudo.  
 
 
 
 

É na fase da comunicação íntima pessoal que o pensamento do adolescente 

assume dimensões mais amplas, sendo possível a caracterização do pensamento abstrato, 

conforme afirma Vygotski (2001b, v.4). Facci (2004, p. 71) considera que neste período “o 

pensamento do jovem converte-se em convicção íntima, em orientações dos seus interesses, 

em normas de conduta, em sentido ético, em desejos e seus propósitos.” Afirma, ainda, que, a 

partir da constituição da consciência social possibilitada pelas relações interpessoais e pelo 

desenvolvimento do pensamento abstrato, “o adolescente forma pontos de vista gerais sobre o 

mundo, sobre as relações entre as pessoas, sobre o próprio futuro e estrutura-se o sentido 

pessoal da vida. Esse comportamento em grupo ainda dá origem a novas tarefas e motivos de 

atividade dirigida ao futuro, e adquire o caráter de atividade profissional / de estudo.” 

(FACCI, 2004, p. 71, grifo da autora). Neste segundo momento da atividade principal do 

adolescente, ocorre, por meio da atividade de estudo, (que não deixou de ser relevante na 

adolescência, mas não é mais identificada como a atividade dominante nas relações, 

interpessoais entre os jovens) a orientação e a preparação para a vida profissional. O 

direcionamento às ações futuras e a atribuição do sentido pessoal da vida na última etapa da 

adolescência são determinantes para a constituição da atividade principal relacionada ao 

trabalho, quando os sujeitos ocupam um novo lugar na sociedade.  

De acordo com as mudanças na atividade principal, são percebidas as 

transformações no desenvolvimento psicológico dos sujeitos, conforme a seguinte 
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identificação realizada por  Leontiev (1994): a) mudanças no caráter psicológico das ações; 

b) mudanças no caráter das operações; c) mudanças das funções psicofisiológicas.  

Para entender as mudanças no caráter psicológico das ações, pode-se comentar a 

questão da linguagem da criança. Observa-se que a linguagem da criança pequena se estrutura 

de formas diferenciadas quando está junto a seus pais, em situação de brincadeira com outros 

colegas ou em situações de aprendizagem no contexto escolar. As ações de comunicação por 

meio da linguagem oral da criança, em cada um dos casos, assumem características 

psicológicas diferentes. Na brincadeira com seus colegas, a linguagem da criança estrutura-se 

diferentemente em relação à linguagem usada no contexto de sala de aula, em atividade de 

estudo. As ações na atividade de estudo possibilitam mudanças no desenvolvimento do 

psiquismo, pois geram possibilidades de aprendizagem que a levam a um movimento de 

transformação da sua constituição psicológica a partir das relações interpessoais próprias da 

atividade dominante.   

Quanto às mudanças no caráter das operações na atividade, os modos de ação 

vinculados à atividade dominante denotam mudanças no desenvolvimento psicológico da 

criança. Como exemplo deste processo de mudanças, pode-se citar o fato de a criança estar no 

movimento de aprendizagem de escrita de textos, no qual ela expressa a apropriação de 

conceitos relacionados às concordâncias verbal e nominal. Quando a criança relaciona 

adequadamente o sujeito e o verbo aos seus complementos, ela faz uso de ações anteriores 

que se tornaram operações nesta atividade de estudo. Fazer concordâncias adequadas em 

tempo, em gênero, em número e em grau passa a ser uma ação “automática” no ato de escrita 

de textos quando a criança se apropria dos conceitos anteriormente estudados; o uso desses 

conceitos em situação de escrita de texto assume o papel de operação na atividade principal. 

O exemplo demonstra a típica transformação de uma ação numa operação consciente. Esse 

fato demonstra mudanças no desenvolvimento psicológico infantil. Em geral, no movimento 
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de internalização de conhecimentos teóricos, as ações executadas na atividade de estudo são 

apropriadas pelos sujeitos, constituindo-se em operações que serão acessadas em futuras 

atividades que necessitem de ações generalizadas para a sua execução. 

No que se refere às mudanças nas funções psicofisiológicas, Leontiev (1994) 

afirma que este é o último grupo de mudanças no desenvolvimento da psique. Elas são 

identificadas como as funções sensoriais, mnemônicas, tônicas, entre outras. Todas as 

atividades fundamentam-se nas funções psicofisiológicas, mas não se estabelecem apenas em 

si mesmas. Constituem a base das sensações, experiências emocionais, fenômenos sensoriais 

e a memória que fundamentam o fenômeno da consciência; no entanto, é na atividade que a 

consciência se constitui.  

Um exemplo desse fenômeno é o processo de abstração e generalização das cores 

por crianças em idade pré-escolar. A função sensória de percepção das cores é apropriada pela 

criança no desenho, na pintura, na aplicação das cores em situações que tenham sua origem 

ligada à atividade lúdica. Nesse caso, a atividade dominante da criança é a atividade lúdica, 

no entanto, conforme afirma Leontiev ([1970?], p.311) em O desenvolvimento do psiquismo 

na criança, “certos processos psíquicos formam-se e reorganizam-se não diretamente na 

atividade dominante, mas noutros tipos de atividades geneticamente ligadas a ela”. As ações 

relacionadas à percepção sensorial das cores, aplicadas à atividade cujo objetivo esteja 

vinculado ao motivo que as mobiliza, possibilitam o processo de apropriação do conteúdo da 

atividade, transformando as ações em operações.  

De acordo com o Leontiev (1994), o desenvolvimento das sensações liga-se ao 

desenvolvimento dos processos de percepção orientada; esta, por sua vez, não se constitui por 

meio de simples entretenimento mecânico ou por meio de exercícios formais, mas, sim, por 

meio de ações na atividade reflexiva sobre os objetos. A partir de pesquisas desenvolvidas 

pelo autor e colaboradores, constatou-se que não é no jogo propriamente dito que a criança se 
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apropria das cores, mas diante de ações que a levam a fazer uso das cores na forma de 

desenhos relacionados à atividade lúdica. Conforme a criança transforma a atividade 

vinculada à percepção cromática, são elaboradas novas relações, promovendo mudança de 

qualidade na apropriação do conteúdo. Diante do exemplo citado, cabe destacar a afirmação 

de Leontiev ([1970?], p. 328): “o desenvolvimento das funções psicofisiológicas da criança 

está normalmente ligado ao curso geral do desenvolvimento da sua atividade”.  

A dinâmica geral do desenvolvimento da vida psíquica da criança, relacionada à 

sua atividade dominante, é foco de atenção nas pesquisas em geral de Leontiev. Segundo o 

autor, as modificações nos processos psíquicos observados entre os estágios do 

desenvolvimento “[...] não são independentes uns dos outros, mas estão interiormente ligados 

uns aos outros. Por outras palavras, não constituem eixos independentes de desenvolvimento 

dos diferentes processos (percepção, memória, pensamento etc.)”. (LEONTIEV,[1970?], 

p.328). 

 A dinâmica do desenvolvimento psíquico da criança pode ser observada em 

situação de jogo, ao analisar-se o posicionamento da mesma em relação à atividade que 

desempenha. Leontiev ([1970?];1994) descreve uma experiência relacionada ao aparecimento 

da memorização como ação no processo de desenvolvimento da atividade lúdica, quando 

constata que: 

  
[...] para que aparecesse subjetivamente à criança o fim de memorizar, era preciso 
que a atividade em que se inserisse o problema objetivo correspondente revestisse 
um motivo suscetível de dar um sentido para a criança à memorização. Nas 
experiências descritas foi preciso passar de um motivo relevante da aquisição do 
aspecto exterior do papel a um motivo correspondente ao seu conteúdo interno. 
Incitá-la apenas a “tentar memorizar” não produzia qualquer mudança neste aspecto 
do seu comportamento. (LEONTIEV, [1970?], p. 330). 
 

 

Como situação prática da condição expressa, pode-se citar a memorização das 

tabelas de multiplicação e de divisão no contexto escolar. É comum verificar no contexto 

escolar a solicitação de memorização das tabuadas por parte das crianças sem que muitas 
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vezes tal objetivo seja atingido no processo pedagógico. Esse fato ocorre, com freqüência, 

porque a ação solicitada está destituída de sentido que institua um motivo que mobilize a 

criança à concretização de ações que possibilitem atingir o objetivo previsto. Ao mesmo 

tempo, quando a criança é colocada em situações lúdicas que atribuam sentidos às ações que 

devam realizar, verifica-se que a memorização dos fatos matemáticos ocorre com maior 

facilidade. É comum constatar-se, no contexto escolar, crianças que cantam músicas e fazem 

jogos e brincadeiras com os conteúdos a serem memorizados como uma ação lúdica; a 

memorização, nesses casos, é uma ação, muitas vezes, espontânea por parte da criança nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Conforme a atividade lúdica se transforma em atividade 

de estudo, as ações de estudo conduzem a criança a uma necessidade de aplicação do 

conteúdo presente na música, agora permeado de intencionalidade. A criança passa a querer 

memorizar determinados fatos para poder concretizar o objetivo da atividade de forma mais 

rápida e prática. Se as ações são permeadas por um fim especial, a memorização assume, 

segundo Leontiev [1970?], caráter de um processo voluntário comandado; quando o fim da 

ação de memorização não é evidente, a memorização assume caráter espontâneo.  

As alterações nas ações da criança, descritas nos exemplos, evidenciam a 

transformação das ações de memorização em operações para a execução da atividade de 

estudo. A transformação da ação de memorização em operação não ocorre imediatamente, 

sendo necessária a intervenção didática que mobilize as ações da criança a partir de motivos 

que atribuam sentido às ações a serem executadas pelas mesmas. Leontiev ([1970?], p. 332) 

afirma que: 

 
Em conclusão podemos traçar o quadro geral do desenvolvimento dos diferentes 
processos da vida da criança no interior de um estágio da seguinte maneira: o 
desenvolvimento da atividade dominante que caracteriza um dado estado, o 
desenvolvimento correlativo de outros tipos de atividade da criança determina o 
aparecimento na sua consciência de novos fins e a formação de novas ações 
correspondentes. Como o desenvolvimento ulterior destas ações é limitado pelas 
operações que a criança já possui e pelo nível de desenvolvimento das suas funções 
psicofisiológicas, nasce uma certa disparidade entre uma e outra, que se resolve 
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pelo ‘acesso’das operações e funções ao nível requerido pelo desenvolvimento das 
novas ações.  
 

 

No exemplo citado anteriormente, as ações lúdicas de memorização realizadas 

pela criança menor constituem-se em ações externas executadas a partir de outras operações 

desenvolvidas anteriormente e pelas funções psicofisiológicas que habilitam a criança a 

realizar as ações de memorização. Com a instituição de novas necessidades presentes na 

atividade de estudo, novas ações são requeridas à criança que, por meio do processo de 

ensino, estabelece um fim para a realização das novas ações. Essas novas ações, instituídas 

por motivos correspondentes aos objetivos da atividade, são reorganizadas em função das 

novas necessidades, que têm um fim em si mesmas e se estabelecem a partir de processos 

voluntários. A transformação das ações espontâneas em ações voluntárias permeadas pela 

atividade dominante da criança possibilita a formação de operações mentais internas, 

denotando as mudanças nos estágios do desenvolvimento infantil. 

Leontiev, ao referir-se ao processo das mudanças em um mesmo estado de 

desenvolvimento, aponta dois aspectos a serem considerados:  

 
De um lado, o das mudanças primitivas na esfera das relações sociais da criança, o 
da sua atividade, para o desenvolvimento das ações, das operações e das funções; é 
aspecto decisivo, fundamental; por outro lado, o da reorganização das funções e 
operações que aparece secundariamente, no desenvolvimento da esfera de atividade 
da criança. No quadro de um mesmo estágio, as mudanças que seguem esta direção 
são limitadas pelos imperativos da esfera de atividade que caracteriza o estágio 
considerado. A transposição deste limite significa a passagem ao estágio superior 
de desenvolvimento psíquico. (LEONTIEV,[1970?], p. 332). 
 

 

  A transposição de um estágio a outro do desenvolvimento psíquico é 

promovida pelas ações na atividade dominante; no caso da criança em idade escolar, este 

processo vincula-se às ações que a criança executa na escola, em atividade de estudo. No 

entanto, tal transposição é viabilizada quando as ações do ensino são organizadas com 

intencionalidade de promover aprendizagens que possibilitam a reorganização e a 
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transformação das operações e das funções psicofisiológicas. A partir das relações que a 

criança estabelece com o mundo e com o conhecimento sócio-histórico, ela as conscientiza e 

as compreende, constituindo a sua individualidade. Leontiev ([1970?], p. 333) afirma que “o 

desenvolvimento de sua consciência [a da criança] traduz-se pela mudança de motivação da 

sua atividade: os antigos motivos perdem a sua força motora, nascem novos motivos que 

conduzem a uma reinterpretação das suas antigas ações.”  

No exemplo citado sobre a transformação das ações relacionadas à memorização, 

o que para a criança menor se configura como um motivo na atividade lúdica transforma-se e, 

na criança maior, o novo motivo constitui-se na necessidade de realização das ações de 

cálculo de forma rápida e prática. O motivo primeiro, que se relaciona à brincadeira, 

caracteriza a atividade dominante como sendo a atividade lúdica; já no momento em que a 

criança assume a necessidade de execução do cálculo de forma eficiente, o motivo altera-se e 

a atividade de estudo passa a ser a atividade dominante. Com o aparecimento de novas 

atividades dominantes, a criança insere-se num novo estágio de desenvolvimento 

caracterizado pela mudança global de atividade. 

Sendo a atividade de estudo a atividade dominante da criança no período escolar, 

as ações vinculadas ao ensino estabelecem-se como fundamentais no desenvolvimento do 

psiquismo infantil. Sabe-se, no entanto, que nem todas as ações executadas na escola 

promovem o desenvolvimento global da criança, como, por exemplo, as ações mecânicas que 

não levam a criança a reflexões nem a estabelecer relações com o mundo53.  

                                                 
53 Ações de ensino em geral desconectadas das necessidades da criança quando a atividade principal é a 
atividade de estudos constituem-se como o reflexo do processo de alienação que permeia a organização da 
sociedade como um todo. O rompimento entre o motivo da atividade de estudo e o seu objetivo, determinado 
pelo objeto da atividade de ensino, ao invés de criar condições para promover o desenvolvimento da psique 
infantil, cria condições que dificultam esse processo. Trata-se de uma relação ético-política que não se concretiza 
nas ações educacionais em geral devido ao processo de fragmentação da própria sociedade. A escola como 
organização social, no contexto atual da sociedade, é o agente que representa a possibilidade de superação dessa 
realidade; contudo, ela mesma é fruto do processo de desarticulação da sociedade. Mas este fato não exclui a sua 
função primordial que a de promover a transformação da sociedade por meio da apropriação do conhecimento 
sócio-histórico.  
 



 72 

A organização do ensino que possibilite a inserção da criança na atividade de 

estudo por meio de motivos permeados de sentido, que mobilizam as ações para a 

concretização do objetivo da atividade, institui-se como uma necessidade pedagógica. A 

atividade de ensino, devidamente organizada, caracteriza-se como o caminho pedagógico que 

possibilita a inserção da criança no mundo por meio das relações interpessoais e por meio da 

apropriação de conhecimentos.  

O ensino, devidamente organizado, conforme afirma Vygotski (1989, 2001b, v.2), 

promove o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Assim, a organização do 

ensino, que faz parte da atividade produtiva do professor, deve ser realizada levando-se em 

conta a concepção de como ocorrem os processos de desenvolvimento infantil e de 

apropriação do conhecimento, promovendo transformações nas condições psíquicas dos 

estudantes. 

 

 

2.4 A Constituição das Funções Psicológicas Superiores 

 

 

 

O estudo da constituição e do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores foi objeto primordial das investigações de Vygotski (2001b, v.3) na elaboração da 

psicologia infantil. O autor parte dos estudos da psicologia naturalista e da psicologia idealista 

para definir, a partir da negação dos seus pressupostos, a influência determinante do 

desenvolvimento histórico do próprio fenômeno.  

Considera como conteúdo concreto e como objeto da sua investigação “[...] aclarar 

o conteúdo do próprio conceito ‘o desenvolvimento das funções psicológicas superiores’ ou 



 73 

‘desenvolvimento cultural da criança’[...]” (VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 28, tradução nossa)54, 

assim como definir a importância deste estudo para a psicologia infantil e esquematizar a 

metodologia de investigação do fenômeno. Salienta que: 

 
 
O conceito de ‘desenvolvimento das funções psíquicas superiores’ e o objeto de 
nosso estudo abarcam dois grupos de fenômenos que à primeira vista parecem 
completamente heterogêneos, porém de fato são dois ramos fundamentais, dois 
procedimentos de desenvolvimento das formas superiores de conduta que jamais se 
fundem entre si ainda que estejam indissoluvelmente unidas. Trata-se, em primeiro 
lugar, de processos de domínio dos meios externos de desenvolvimento cultural e 
do pensamento: a linguagem, a escrita, o cálculo, o desenho; e, em segundo, dos 
processos de desenvolvimento das funções psíquicas especiais, não limitadas nem 
determinadas com exatidão, que na psicologia tradicional se denominam atenção 
voluntária, memória lógica, formação de conceitos, etc. Tanto uns como outros, 
tomados em conjunto, formam o que qualificamos convencionalmente como 
processos de desenvolvimento das formas superiores de conduta da criança. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 29, tradução nossa)55. 
 

 

Para tanto, Vygotski resgata em sua obra os aspectos filogenéticos e ontogenéticos 

da constituição do psiquismo humano - a sua dimensão histórica - e afirma que a concepção 

tradicional do fenômeno é inadequada por confundir os seguintes aspectos no 

desenvolvimento psíquico da criança: o natural e o cultural, o natural e o histórico, o 

biológico e o social. Afirma, também, que a mesma concepção tradicional promove a 

decomposição dos elementos constituintes do fenômeno, fato que faz com que se perca o 

caráter unitário, próprio das funções psicológicas superiores, reduzindo-os a processos de 

ordem elementar.  

                                                 
54 [...] o contenido del propio concepto “el desarrollo de las funciones psíquicas superiores” o “el desarrollo 
cultural del niño”[...] (VYGOTSKY, 2001b, v. 3, p. 28). 
 
55 El concepto de “desarrollo de las funciones psíquicas superiores”y el objeto de nuestro estudio abarcan dos 
grupos de fenómenos que a primera vista parecen complemente heterogéneos pero que de hecho son dos ramas 
fundamentales, dos cauces de desarrollo de las formas superiores de conducta que jamás se funden entre sí 
aunque están indisolublemente unidas. Se trata, en primer lugar, de procesos de dominio de los medios externos 
des desarrollo cultural y del pensamiento: el lenguaje, la escritura, el cálculo, el dibujo; y, en segundo, de los 
procesos de desarrollo de las funciones psíquicas superiores especiales, no limitadas ni determinadas con 
exactitud, que en la psicología tradicional se denominan atención voluntaria, memoria lógica, formación de 
conceptos, etc. Tanto unos como otros, tomados en conjunto, forman lo que calificamos convencionalmente 
como procesos de desarrollo de las formas superiores de conducta del niño. (Ibid., p. 29). 
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Vygotski (2001b, v.3, p. 16) afirma que os conceitos de função adquirida e de 

sistema de hábitos elaborados e apropriados pelos indivíduos, utilizados na investigação das 

características psíquicas humanas superiores, diferenciam-se fundamentalmente do conceito 

de soma aritmética e de cadeia mecânica das reações. A este respeito, o autor identifica os 

pressupostos dos conceitos de função e de sistema, conforme utilizados na teoria vygotskiana: 

 
 
Pressupõe uma certa regularidade na construção do sistema, um papel peculiar de 
sistema como tal e, finalmente, a história do desenvolvimento e formação do 
sistema, enquanto que a soma ou cadeia das reações não pressuponha nada para sua 
explicação, exceto a simples coincidência de certas reações e estímulos externos 
contínuos. Igualmente, o conceito de função psíquica – inclusive no sentido que o 
emprega, o partidário mais severo do behaviorismo se nega a ver nela algo a mais 
de sistema de hábitos configurado anteriormente – pressupõe obrigatoriamente e 
implica, em primeiro lugar, a relação com o todo, com o qual se realiza uma 
função determinada e, em segundo, a idéia de que a formação psíquica, que 
chamamos função, tem caráter integral. (VYGOTSKI, 2001b, v. 3, p. 16, 
tradução nossa, grifo nosso)56. 
 

 

O fato de considerar a relação com o todo no processo de investigação do 

desenvolvimento da psique infantil, como um sistema de relações que considera a 

integralidade das funções psíquicas humanas, tem seu fundamento na concepção de homem 

de Karl Marx.  

O conceito de função psíquica superior e de sistema funcional, de acordo com a 

teoria vygotskiana, é aclarado por Luriá ao fazer a analogia com o sistema respiratório.  

 
Quando falamos de ‘função de respiração’, obviamente não podemos considerá-la 
como função de um tecido em particular. [...] O processo como um todo não é 
realizado como função simples de um tecido em particular, mas como um sistema 
funcional completo, abarcando muitos componentes pertencentes a diferentes níveis 
dos sistemas secretor, locomotor e nervoso. [...] O modo pelo qual esta tarefa [a 
respiração] é realizada, no entanto, pode variar consideravelmente. Por exemplo, se 
o diafragma, o principal grupo muscular envolvido na respiração, deixa de atuar, 

                                                 
56 Presupone una cierta regularidad en la construcción del sistema, un papel peculiar del sistema como tal y, 
finalmente, la historia del desarrollo y formación del sistema, mientras que la suma o la cadena de las reacciones 
no presupone nada para su explicación, exceptuando la simple coincidencia de ciertas reacciones y estímulos 
externamente contiguos. Al igual que o concepto de función psíquica – incluso en el sentido que lo emplea el 
partidario más acérrimo del  behaviorismo se niega a ver en ella algo además del sistema de hábitos configurado 
anteriormente – presupone obligatoriamente e implica, en primer lugar, la relación con el todo, respecto al cual 
se realiza una función determinada y, en segundo, la idea de que la formación psíquica, que llamamos función, 
tiene carácter integral. (VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 16).  
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entram em ação os músculos intercostais, e se por alguma razão estes músculos não 
funcionarem, são mobilizados os músculos da laringe, e a pessoa ou animal passará 
então a engolir o ar, que atingirá os alvéolos pulmonares por um caminho 
totalmente diferente. A presença de uma tarefa invariável,realizada por mecanismos 
variáveis, que levam o processo a uma conclusão sempre constante, é uma das 
características básicas que distinguem o funcionamento de qualquer ‘sistema 
funcional’. (LURIA,1992, p. 129-130). 
 

 

Tal característica, a de realizar uma tarefa invariável por mecanismos variáveis, é 

atribuída pelo autor como própria do sistema funcional que abarca as funções psicológicas 

superiores no gênero humano. Essa variação dos mecanismos psíquicos é efetuada no sistema 

funcional justamente por envolver funções que não são realizadas isoladamente, mas, sim, em 

relação ao todo, num sistema integral.  

Outra característica do sistema funcional “[...] é a sua composição complexa, que 

sempre inclui uma série de impulsos aferentes (de ajuste) e eferentes (executivos). Esta 

combinação pode ser ilustrada por uma referência à função do movimento [...]”.(LURIA, 

1992, p. 130, grifo nosso). Sobre tal característica, Luriá refere-se ao movimento de uma 

pessoa que pretende modificar sua posição no espaço, atingir um alvo e realizar alguma ação 

específica. Para realizar tal atividade motora, o aparelho locomotor articula diferentes grupos 

musculares que são realizados em graus maiores e menores, de acordo com a necessidade da 

ação prevista. A combinação de impulsos de ajuste e de execução da ação, o sistema 

funcional, no caso o locomotor, articula procedimentos diferentes para atingir o objetivo 

desejado. Trata-se de uma composição complexa do sistema funcional que, de forma 

semelhante, também é encontrada no sistema que compõe as funções psicológicas superiores. 

Sobre a relação entre os sistemas funcionais em geral e o sistema que organiza as 

funções psicológicas superiores, Luriá afirma que: 

 
Aplicando aquilo que sabíamos e que supúnhamos acerca da estrutura das funções 
psicológicas superiores (a partir de nosso trabalho com crianças), Vygotsky chegou 
à conclusão de que essas funções representam sistemas funcionais complexos, 
mediados em sua estrutura. Incorporam símbolos e instrumentos historicamente 
acumulados. Conseqüentemente, a organização dessas funções superiores deve ser 
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diferente de qualquer coisa que possamos observar nos animais. (LURIA, 1992, p. 
131). 
 

 

Na psicologia infantil, tal pressuposto assume dimensões particulares e promove a 

superação da teoria do comportamento por possibilitar o estudo da dimensão ontológica do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, promovidas pela historicidade das 

relações humanas e pelo desenvolvimento da cultura.  

O método utilizado por Vygotski nos estudos experimentais sobre o 

desenvolvimento do psiquismo humano é definido por ele como “método genético-

experimental” (VYGOTSKI, 1989; 2001b, v.3; RIVIÈRE, 1988). Tal método se expressa nas 

pesquisas que empregam o método funcional de dupla estimulação (relação dialética no 

processo de interação entre o homem e a natureza por meio da mediação), no movimento de 

investigação das funções superiores nas crianças e nas investigações transculturais com 

adultos.  

Vygotski (1989) apresenta três traços fundamentais no método de investigação que 

o diferencia dos métodos utilizados pelas pesquisas positivistas: 1) análise de processos em 

substituição à análise de objetos; 2) explicação do fenômeno em substituição à descrição do 

mesmo; 3) investigação do “comportamento fossilizado.” 

O primeiro traço substancial, a análise de processo, refere-se à exposição dos 

principais aspectos que constituem a história dos processos envolvidos na investigação. 

Vygotski considera o enfoque evolutivo do processo como um componente essencial da 

pesquisa em psicologia, fato identificado por Rivière (1988) como esquecido pela psicologia 

cognitiva. Vygotski explicita este traço ao afirmar que “se substituimos a análise de objeto 

pela análise de processo, então a tarefa básica da pesquisa obviamente se torna uma 

reconstrução de cada estágio no desenvolvimento do processo: deve-se fazer com que o 

processo retorne aos seus estágios iniciais.”(VYGOTSKY, 1989, p. 71). 
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A substituição da descrição pela explicação do fenômeno caracteriza-se como 

outro traço fundamental do método de Vygotski. Fundamenta-se na característica da lógica 

dialética que procura a essência do conceito por meio das suas características internas e não 

das características perceptíveis. O movimento de explicação do fenômeno em relação ao 

gênero humano explicita as relações dinâmico-causais entre o estímulo e a resposta, mediada 

pelas circunstâncias e particularidades promovidas no estudo experimental.  No entanto, 

Vygotski não exclui da investigação psicológica as manifestações externas do fenômeno e 

afirma que “necessariamente, a análise objetiva inclui uma explicação científica tanto das 

manifestações externas quanto do processo em estudo. A análise não se limita a uma 

perspectiva do desenvolvimento. Ela não rejeita a explicação das idiossincrasias fenotípicas 

correntes, mas, ao contrário, subordina-as à descoberta de sua origem real.”(VYGOTSKY, 

1989, p. 73). 

A investigação do movimento de instituição do comportamento fossilizado, outro 

traço do método, relaciona-se a outra característica do materialismo histórico-dialético que 

identifica o fenômeno num processo evolutivo em espiral. Tal analogia é feita por levar em 

conta que um determinado estágio do desenvolvimento retorna à sua origem numa qualidade 

diferente e superior à inicial, devido ao processo de transformação promovido pela ação 

instrumental, mediadora. Vygotski (1989) propõe a investigação do problema do 

comportamento fossilizado a partir da sua origem e afirma que “precisamos concentrar-nos 

não no produto do desenvolvimento, mas no próprio processo de estabelecimento das formas 

superiores.” (p. 73, grifo do autor).  A natureza dinâmica dos fenômenos é explicada por 

Vygotski: 

 
O último e mais alto estágio no desenvolvimento de qualquer processo pode 
demonstrar uma semelhança puramente fenotípica com os primeiros estágios ou 
estágios primários, e, se adotamos uma abordagem fenotípica torna-se impossível 
distinguir as formas inferiores das formas superiores desse processo. A única 
maneira de estudar esse terceiro e mais alto estágio do desenvolvimento [...] é 
entendê-lo em todas as suas idiossincrasias e diferenças. (VYGOTSKY, 1989, p. 
73). 
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O estudo das funções psicológicas superiores, realizado pela psicologia infantil 

requer que se considere a pré-história de tais funções, das raízes biológicas e das formas 

culturais básicas do comportamento. Para tanto, Vygotski (2001b, v.3, p. 18) afirma que é na 

idade de bebê57 que se torna possível tal investigação por ser neste período do 

desenvolvimento infantil que são identificadas as circunstâncias adequadas para se estudar a 

influência do emprego de ferramentas e a apropriação da linguagem humana.  

Tais elementos são constitutivos do desenvolvimento cultural no gênero humano 

que, por sua vez, também é constitutivo do desenvolvimento biológico do ser a partir da 

atividade produtiva presente na evolução ontogenética (LEONTIEV, [1970?]). Para Vygotski, 

o desenvolvimento cultural do homem, que se sobrepõe aos processos de crescimento e de 

maturação orgânica, está implícito o uso de ferramentas na idade infantil. Nesses termos, 

Vygotski afirma que: 

 
[...] a cultura origina formas especiais de conduta, modifica a atividade das funções 
psíquicas, edifica novos níveis no sistema do comportamento humano em 
desenvolvimento. É um fato fundamental e em cada página da psicologia do 
homem primitivo que estuda o desenvolvimento psicológico cultural em sua forma 
pura, isolada, nos convence disso. No processo de desenvolvimento histórico, o 
homem social modifica os modos e procedimentos de sua conduta, transforma suas 
inclinações naturais e funções, elabora e cria novas formas de comportamento 
especificamente culturais. (VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 34, tradução nossa)58. 
 

 

Para Vygotski, o processo de desenvolvimento cultural e o desenvolvimento 

biológico se fundem no sistema de atividades instrumental, “[...] formando o entrelaçamento 

de dois processos genéticos, porém essencialmente diferentes.”(VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 

                                                 
57 Esta fase do desenvolvimento da criança é identificada também por Vygotski (2001b, v. 2) como a idade dos 
chipanzés pelo fato de que as características gerais da criança assemelham-se às características dos primatas no 
período filogenético. 
 
58 [...] la cultura origina formas especiales de conducta, modifica la actividad de las funciones psíquicas, edifica 
nuevos niveles en el sistema del comportamiento humano en desarrollo. Es un hecho fundamental y cada página 
de la psicología del hombre primitivo que estudia el desarrollo psicológico cultural en su forma pura, aislada, nos 
convence de ello. En el proceso del desarrollo histórico, el hombre social modifica los modos y procedimientos 
de su conducta, transforma sus  inclinaciones naturales y funciones, elabora y crea nuevas formas de 
comportamiento específicamente culturales. (VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 34). 
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39, tradução nossa)59. Na filogênese, o sistema de atividade orgânica e o sistema de atividade 

instrumental desenvolvem-se independentemente um do outro; na ontogênese, o sistema de 

atividade é simultâneo, fundido pela inserção da cultura, no desenvolvimento do gênero 

humano.  

Na história do desenvolvimento cultural da criança, é utilizado o conceito de 

estrutura, em dois momentos específicos: o primeiro constitui o ponto inicial ou o ponto de 

partida de todo o processo - primárias; o segundo refere-se ao aparecimento de novas bases 

estruturais caracterizadas pela relação entre suas partes – superiores. No entanto, estes dois 

momentos são considerados por Vygotski (2001b, v.3) como organizadores do psiquismo 

infantil e, ao longo do desenvolvimento cultural da criança, os mesmos são entendidos como 

unidade integral do sistema funcional que possibilita o entendimento do movimento de 

transformação dos processos mentais.  

Sobre o estudo do desenvolvimento cultural do homem, Vygotski identifica uma 

etapa particular do desenvolvimento da conduta humana que supera as particularidades do 

desenvolvimento natural do gênero humano. Contudo, o autor não nega a permanência das 

funções naturais no desenvolvimento cultural ao afirmar que “do mesmo modo que não 

desaparecem os instintos, mas estes são superados nos reflexos condicionados, e que os 

hábitos seguem perdurados na reação intelectual, as funções naturais continuam existindo 

dentro das culturais.”60(VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 132, tradução nossa). O autor aponta para 

uma outra etapa do desenvolvimento da conduta, que é produto da atividade essencialmente 

humana – a vontade. Esta nova característica humana não pode ser confundida com as idéias 

                                                 
59 [...] formando el entrelazamiento de dos procesos genéticos, pero esencialmente distintos. (VYGOTSKI, 
2001b, v.3, p. 39). 
 
60 Del mismo modo que no desaparecen los instintos, sino que se superan en los reflejos condicionados, o que los 
hábitos siguen perdurando en la reacción intelectual, las funciones naturales continúan existiendo dentro de las 
culturales. (Ibid., p. 132). 
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da psicologia espiritualista, mas como um primeiro impulso decorrente das relações humanas 

que promove mudanças na conduta dos indivíduos.  

Nos estudos comparativos entre crianças normais e crianças com necessidades 

especiais61, Vygotski apresenta quatro principais teses que revelam e generalizam todo o 

processo do desenvolvimento cultural de qualquer função psíquica superior.  

Vygotski (2001b, v.3, p. 152, tradução nossa) afirma que a primeira tese da 

psicologia histórico-cultural quanto ao desenvolvimento do psiquismo “[...] é o 

reconhecimento da base natural nas formas culturais do comportamento. A cultura não cria 

nada, tão somente modifica as atitudes naturais em concordância com os objetivos do 

homem.”62 Este pressuposto é identificado com clareza quando se observa o desenvolvimento 

de crianças com dificuldades especiais. A base natural, na qual são edificadas as formas 

culturais da conduta, fica comprometida, principalmente em crianças com “retardo mental”.  

A segunda tese de Vygotski é decorrente da concepção de que as funções 

psicológicas superiores são organizadas em sistemas funcionais que cumprem a função de 

possibilitar, por vias compensatórias, a execução da ação desejada. Trata-se da concepção de 

que no “[...] processo de desenvolvimento cultural da criança, umas funções se substituem por 

outras, são traçadas vias colaterais e isso, em seu conjunto, oferece possibilidades 

completamente novas para o desenvolvimento da criança anormal.63”(VYGOTSKI, 2001b, 

v.3, p. 152-3, tradução nossa). Tal pressuposto se cumpre quando, em crianças que não podem 

                                                 
61 O termo necessidades especiais é utilizado no texto por ser o termo que é recomendado pela ciência atual 
como o mais adequado quando se refere a crianças que apresentam diferentes tipos de deficiências. No entanto, 
Vygotski usa o termo “crianças anormais” ao referir-se ao estudo da defectologia, conforme o próprio autor 
identifica. 
 
62 [...] es el reconocimiento de la base natural de las formas culturales del comportamiento. La cultura no crea 
nada, tan sólo modifica las aptitudes naturales en concordancia con los objetivos del  hombre.” (VYGOTSKI, 
2001b, v.3, p. 152). 
 
63 [...] proceso del desarrollo cultural del niño, unas funciones se substituyen por otras, se trazan vías colaterales 
y ello, en su conjunto, ofrece posibilidades completamente nuevas para el desarrollo del niño anormal. (Ibid., p. 
152-3).  
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executar algo por meios normais e diretos, são desenvolvidas vias colaterais para a realização 

da ação prevista, convertendo-se em base de compensação.  

Outra tese característica da teoria de Vygotski refere-se ao entendimento de que 

“[...] a base estrutural das formas culturais do comportamento é a atividade mediadora, a 

utilização de signos externos como meio para o desenvolvimento posterior da conduta.”64 

(VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 153, tradução nossa). A atividade mediada por signos é 

considerada primordial no desenvolvimento cultural das crianças em geral, e, em especial, no 

caso de crianças com dificuldades específicas, no caso de desenvolvimento compensatório.  

A última tese apresentada pelo autor refere-se “[...] ao fato que antes denominamos 

domínio da própria conduta. Cabe dizer que, se aplicamos a tese mencionada à criança 

anormal, é preciso diferenciar os níveis de desenvolvimento de uma ou outra função dos 

níveis de desenvolvimento no domínio desta função.”65(VYGOTSKI, 2001b, v.3, p. 153, 

tradução nossa). Essa tese abre muitas perspectivas de pesquisa, pois considera ser necessário, 

especialmente em crianças com retardo mental, investigar as condições de desenvolvimento 

real e as necessidades especiais próprias de cada uma delas.  

Nos estudos realizados por Vygotski e Luriá (1996) sobre a história do 

comportamento dos símios, do homem primitivo e da criança, são identificadas as 

características do desenvolvimento cultural das funções especiais da memória, da atenção, da 

abstração, da fala e do pensamento. Vygotski (1999, 2001b, v.2), ao tratar do 

desenvolvimento psicológico na infância, em conferências sobre psicologia, aborda também 

as funções psíquicas da percepção, da emoção, da imaginação e da vontade.  

                                                 
64 [...] la base estructural de las formas culturales des comportamiento es la actividad mediadora, a utilización de 
signos externos como medio para el desarrollo ulterior de la conducta.”(VYGOTSKI, 2001b, v.3., p. 153). 
 
65 [...] al hecho que antes denominamos dominio de la propia conducta. Cabe decir, si aplicamos la tesis 
mencionada al niño anormal que es preciso diferenciar los niveles de desarrollo de una u otra función de los 
niveles de desarrollo en el dominio de está función. (Ibid., p. 153). 
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As relações teóricas sobre o estudo do sistema funcional que envolve as funções 

psicológicas superiores particulares ao objetivo desta pesquisa, tratam, especificamente, das 

funções que dizem respeito aos processos psicológicos relacionados diretamente à 

apropriação de conceitos teóricos: a percepção, a memória, a linguagem e o pensamento, a 

generalização e abstração, a atenção e a imaginação, conforme são apresentados por 

Vygotski e Luriá66.   

Sobre o problema da percepção, Vygotski (1999, 2001b, v.2) realiza uma análise 

crítica sobre as concepções apresentadas pelas psicologias associacionista e estruturalista que 

identificam a função psíquica da percepção como o conjunto associativo de sensações e como 

uma estrutura integral da vida psíquica dos indivíduos, respectivamente. 

Os diversos experimentos realizados sobre a percepção sensorial identificam que a 

mesma se relaciona diretamente ao sentido atribuído ao que é percebido no mundo objetivo. 

Evidenciam também que a percepção é uma função que se modifica, como produto do 

desenvolvimento e não é determinada desde o nascimento da criança. Outra questão atribuída 

à percepção é que a mesma se relaciona ao pensamento categorial, função psíquica que se 

desenvolve de acordo com a apropriação dos conhecimentos historicamente elaborados.  

Vygotski, ao analisar a percepção no desenvolvimento infantil, considera que: 

 
No processo do desenvolvimento infantil, surge uma conexão entre as funções de 
percepção e de memória eidética, e com isso no conjunto único, em cuja 
composição a percepção age como parte interna. Surge uma fusão imediata entre as 
funções do pensamento visual e as da percepção, e essa fusão é tal que não 

podemos separar a percepção categorial da imediata, ou seja, a percepção do 
objeto enquanto tal do sentido, do significado, desse objeto.  A experiência mostra 
que aqui surge uma conexão entre a linguagem ou a palavra e a percepção, que o 
curso normal da percepção na criança muda se olharmos para essa percepção 
através do prisma da linguagem, se a criança não se limita a perceber, mas conta 
sua percepção. Vemos, a cada passo, que estas conexões interfuncionais existem em 
qualquer lugar e que graças ao aparecimento de novas conexões, de novas unidades 
entre a percepção e outras funções, produzem-se importantíssimas mudanças, 
importantíssimas propriedades diferentes da percepção do adulto desenvolvido, 

                                                 
66 As obras utilizadas como referência para a apresentação destes conteúdos têm como finalidade resgatar os 
conceitos conforme os próprios autores os apresentam nos textos: Obras escolhidas (VYGOTSKI, 2001b, v. 2, v. 
3), O Desenvolvimento psicológico na Infância (1999), Desenvolvimento Cognitivo (LURIA, 1983) e A 
construção da mente (1992)  e O Estudo sobre a História do Comportamento (VYGOTSKY; LURIA, 1996). 
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inexplicáveis se considerarmos a evolução das percepções isoladamente e não como 
parte do complicado desenvolvimento da consciência em sua totalidade. 
(VYGOTSKY, 1999, p. 25-6, grifo do autor). 
 
 
 

A explicitação das conexões funcionais presentes na percepção resgata o conceito 

de sistema psicológico, ou sistema funcional, que atribui a conotação de integralidade das 

funções psicológicas superiores, e não a identificação de funções isoladas das demais que 

compõem a complexa constituição da mente humana.  

Nas pesquisas sobre a percepção de formas geométricas e de cores realizadas por 

Luriá (1983) com sujeitos adultos pertencentes a comunidades isoladas e a comunidades em 

processo de aproximação com a sociedade letrada, constata-se a determinante influência 

cultural e acadêmica na constituição da percepção e do psiquismo humano. O autor afirma 

que: 

 
Em outras condições sócio-históricas, nas quais a experiência de vida é basicamente 
determinada pela experiência prática e onde a influência da escolaridade ainda não 
chegou a ter um efeito, o processo de codificação é diverso porque a percepção de 
cor e forma se adapta a um sistema diferente de experiências práticas, sendo 
designada por um sistema diferente de termos semânticos e estando sujeita a leis 
diferentes. (LURIA, 1983, p. 63). 
 

 

A superação da percepção do mundo por meio das experiências práticas 

proporcionada pelas relações culturais e categoriais é determinante no processo de 

desenvolvimento da percepção como função psíquica superior. Atribui-se à influência da 

escolaridade e das relações com o conhecimento sócio-histórico como promotora da 

constituição da psique humana, no caso, a percepção dos objetos e dos significados sociais 

dos objetos na realidade objetiva.  

O problema da memória no desenvolvimento psicológico infantil, 

semelhantemente ao estudo da percepção, assume características particulares nas 

investigações realizadas por Vygotski, Luriá e Leontiev. A construção das hipóteses de 

pesquisa sobre a memória na psicologia histórico-cultural parte da inadequação das 
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elaborações realizadas pelas psicologias idealistas e materialistas que desconsideram o 

aspecto histórico do fenômeno. De acordo com Vygotski (1999, 2001b, v.2), as pesquisas 

materialistas buscam um paralelismo psicofísico, comparando, de forma elementar e 

mecanicista, os processos fisiológicos com a memória; as pesquisas idealistas buscam uma 

relação entre a matéria e o espírito para explicitar as manifestações da memória. Segundo o 

autor, ambas as linhas de pesquisa estruturam seus resultados por meio de estudos 

experimentais densos, mas ficam evidentes as contradições entre os resultados. Este fato faz 

com que o autor explicite sua hipótese central no estudo da memória como função psíquica 

superior:  

 
Creio que não nos equivocamos se dissermos que o fator mais importante em que se 
centra toda uma série de conhecimentos, tanto de caráter teórico quanto real, sobre 
a memória é o problema de seu desenvolvimento. Em nenhum outro lugar a questão 
é tão complexa como aqui. Por outro lado, a memória já existe desde a idade mais 
precoce. E, se desenvolve-se durante esse tempo, o faz de modo oculto. 
(VIGOTSKI, 1999, p. 39). 
 
 
 

Pesquisas experimentais sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras e sobre o 

processo de apropriação da escrita realizadas com crianças em idade pré-escolar, escolar e no 

adulto permitiram que Vygotski sintetizasse as diferenças nas manifestações da memória em 

diferentes idades ao afirmar que: 

 
 [...] a criança de três anos, que aprende mais facilmente os idiomas, não consegue 
assimilar conhecimentos sistemáticos no campo da geografia e o estudante de nove 
anos, para quem os idiomas são difíceis, assimila com facilidade a geografia; o 
adulto, por sua vez, supera a criança na memorização de conhecimentos 
sistemáticos. (VIGOTSKI, 1999, p.41). 

 
 

A diversidade dos resultados e as considerações acerca das diferenças nas 

manifestações da memória nas diferentes idades possibilitam a dedução de que o 

desenvolvimento da memória é um processo complexo e não-linear.  
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Nas pesquisas realizadas, a partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural, 

são utilizados estímulos complementares para se investigarem as diferenças entre memória 

natural (ou imediata) e a memória mediada. Tais pesquisas são realizadas por Leontiev e 

Luriá com crianças e sujeitos adultos em movimento de apropriação da cultura letrada.  

Em estudo comparativo realizado por Leontiev67 entre grupos de crianças que 

realizavam uma determinada tarefa de forma a memorizar algo diretamente, sem fazer uso de 

objetos e estímulos intermediários, e de forma mediada, fazendo uso de instrumentos 

mediadores (qualquer objeto que proporcione condições de a criança estabelecer relação entre 

o objeto a ser memorizado e a ação a ser realizada) para memorizar determinado objeto ou 

lista de objetos, constata-se que “cada um dos procedimentos da memorização, imediata e 

mediada, possui sua própria dinâmica, sua curva de desenvolvimento.”(VIGOTSKI, 1999, p. 

42).  

Luriá comenta os resultados de pesquisas realizadas com crianças em idade pré-

escolar e escolar sobre as diferentes formas de usar a memória e afirma que: 

 
A criança de 6 anos lembra-se do material imediatamente, naturalmente, enquanto a 
criança em idade escolar possui grande número de técnicas [métodos – J.K.] [SIC] 
que utiliza para memorizar o material necessário; esta última relaciona esse novo 
material com sua experiência anterior, vale-se de todo o sistema de associações, às 
vezes toma algumas notas, e assim por diante. Uma como outra dessas crianças 
possuem em geral memória semelhante, mas a utilizam de modos diferentes: ambas 
possuem memória, mas a mais velha sabe como utilizá-la. É essa transição de 
formas naturais de memória para formas culturais que constitui o desenvolvimento 
da memória da criança para o adulto. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p.186). 
 

 

Essa diferença pontuada por Luriá sobre o uso da memória relaciona-se ao tipo de 

atividade principal em que a criança está inserida. A atividade principal da criança em idade 

pré-escolar é a atividade lúdica e para a criança em idade escolar, a atividade principal é a 

atividade de estudo.  

                                                 
67 A pesquisa realizada por Leontiev e citada por Vygotski (1999, p. 42) não é referendada. 
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Na criança pequena, a atividade lúdica pode ser considerada a forma por que ela 

relaciona os aspectos da realidade com a atribuição de signos que identificam o objeto. Trata-

se da relação entre a memória e a linguagem com a função nominativa, em que atribui um 

termo lingüístico ao objeto68.  

A preponderância do uso da memória natural ou imediata na idade pré-escolar 

relaciona-se também ao fato de que, para a criança pequena, pensar é recordar, conforme 

afirma Vygotski (1999, 2001b, v.2).  

 
Nos primeiros anos de vida, a memória é uma das funções psíquicas centrais, em 
torno da qual se organizam todas as outras funções. A análise mostra que o 
pensamento da criança de pouca idade é fortemente determinado por sua memória. 
Seu pensamento não é em absoluto o mesmo que o da criança de mais idade. Para a 
criança pequena, pensar é recordar, ou seja, apóia-se em sua experiência 
precedente, em sua variação. Nunca o pensamento tem uma correlação tão alta com 
a memória como na idade precoce, quando se desenvolve em função imediata desta. 
(VIGOTSKI, 1999, p. 44). 

 
 

A relação entre o pensamento e a memória na criança pequena é imediata, ou seja, 

o conceito de um objeto não se estrutura de forma lógica, correspondente à estruturação 

lógico-histórica do próprio conceito. A apropriação dos conceitos na criança pré-escolar 

ocorre a partir da lembrança e pela concretude do pensamento infantil, pelo seu caráter 

sincrético que se apóia na memória.  

Vygotski, ao atribuir à memorização o papel decisivo em todas as construções 

mentais, afirma que “em particular, as crianças desenvolvem o conceito visual, sua idéia geral 

se depreende da esfera concreta dos conceitos, de forma que mediante determinadas 

combinações surge um conceito geral, que está integralmente relacionado com a memória e 

pode ainda não ter caráter de abstração.”(VIGOTSKI, 1999, p. 45). 

As generalizações, presentes tanto nas elaborações dos adultos quanto das 

crianças, são distintas. Nos adultos, as generalizações tratam dos significados sociais 

                                                 
68 Vygotski (1999) refere-se a este momento como uma ação da criança que atribui o “sobrenome” ao objeto. O 
termo lingüístico representa para a criança um complemento do próprio objeto. 
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atribuídos aos fatos e fenômenos presentes na realidade objetiva elaborados a partir das 

relações lógico-históricas; na criança pequena, as generalizações apóiam-se integralmente na 

memória. Daí se deduz a importância das vivências
69

, proporcionadas pelas relações 

interpessoais em que a criança se envolve, para a constituição das funções psicológicas 

superiores. Tais relações são documentadas na memória e são caracterizadas por Davidov 

(1982, 1988) como abstrações iniciais. 

Para a criança em idade escolar, quando a atividade principal é a atividade de 

estudo, as relações entre o pensamento e a memória transformam-se de forma correspondente 

às mudanças que ocorrem nos significados sociais dos objetos, os conceitos. Conforme o 

pensamento assume características abstratas pela apropriação das relações sócio-históricas 

presentes no estudo dos conceitos em geral, o uso da memória transforma-se para a dimensão 

mediada, não mais imediata quanto na criança pequena. Acerca desse fato, Vygotski afirma 

que: 

Não obstante, durante o desenvolvimento da criança, produz-se uma mudança, 
decisiva, perto da adolescência. As pesquisas sobre a memória durante esta idade 
mostraram que, no final do desenvolvimento infantil, as relações interfuncionais da 
memória variam radicalmente em sentido oposto: se para a criança pequena pensar 
é recordar, para o adolescente recordar é pensar. Sua memória está tão moldada à 
lógica, que memorizar se reduz a estabelecer e encontrar relações lógicas e recordar 
consiste em buscar um ponto que deve ser encontrado. (VIGOTSKI, 1999, p. 46). 
 

 

Luriá, ao referir-se ao processo de transformação no uso da memória, afirma que 

“o desenvolvimento subseqüente não significa melhora da memória natural, mas sim 

substituição: substituição de métodos primitivos por outros, mais eficientes, que aparecem no 

processo da evolução histórica.”(VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 188, grifo do autor).  

Refere-se também, neste sentido, ao uso, por parte da criança, de objetos externos 

como instrumentos mediadores para controlar o processo interno da memória. Conforme a 

                                                 
69 O conceito de vivência é citado por Vygotski (2001b, v.4) ao referir-se à unidade entre os aspectos cognitivo e 
o afetivo no desenvolvimento infantil, especialmente no texto A Crise dos Sete Anos, e vem sendo tratado 
detalhadamente por Guillermo Arias Beatón no movimento de investigação sobre o desenvolvimento humano.  



 88 

criança se insere no processo de escolarização, faz uso de novas técnicas, como a anotação, as 

quais suprem os procedimentos anteriores. O uso de novas técnicas é considerado pelo autor 

como um processo de reequipamento da memória por meios alternativos, culturais.  

 
[...] a criança não só treina a memória, mas também a reequipa, mudando para 
novos sistemas, bem como para novas técnicas de rememorização. Se no correr 
desse período a ‘função de lembrar’ natural permanece na média a mesma, os 
dispositivos mnemônicos desenvolvem-se continuamente, resultando em eficiência 
máxima. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 189). 
 

 

O movimento de transformação da função psíquica superior – a memória – não 

pode ser entendido, segundo os pressupostos do enfoque histórico-cultural, como simples 

maturação estrutural, mas sim como “metamorfose” cultural, decorrente do processo de 

reequipamento cultural possibilitado pelo conteúdo das relações interpessoais apropriadas 

pelos indivíduos.  

A transformação da memória ao longo do desenvolvimento infantil deve ser 

entendida em relação ao desenvolvimento de outras funções psíquicas, como a do 

pensamento. No movimento de transformação do pensamento, concomitantemente, 

transformam-se as relações vinculadas à memória, assumindo dimensão cultural, não apenas 

natural.   

O aspecto interfuncional presente na memória é mediado pelo papel da linguagem 

(especialmente a fala) como instrumento semiótico entre a realidade objetiva, captada pela 

percepção sensorial, e a apropriação dos conceitos expressos pelos signos.  

A relação entre a linguagem e o pensamento é considerada reestruturadora da 

mente humana. Devido à grande importância na formação das funções psicológicas 

superiores, a relação entre o pensamento e a linguagem constitui-se num problema que vem 

sendo investigado pela psicologia a partir de diferentes linhas teóricas. Desde o final do 

século XIX e início do século XX, muitas foram as teorias psicológicas que apresentaram 
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relação entre o pensamento e a palavra, porém, na particularidade do enfoque histórico 

cultural, destacam-se as sínteses teóricas e os experimentos clínicos realizados por Vygotski e 

colaboradores a respeito desse problema.  

Vygotski, na conferência sobre o pensamento e seu desenvolvimento na idade 

infantil, assim como no artigo pensamento e palavra, entre outros, realiza sínteses históricas 

sobre as elaborações psicológicas a respeito da inter-relação de tais princípios constitutivos da 

consciência humana. Identifica a inconsistência teórica dos enfoques associativo e 

perseverante sobre o estudo do pensamento relacionado à consciência. O princípio explicativo 

desses estudos psicológicos fundamenta-se, segundo Vygotski (2001b, v.2), na somatória de 

idéias antecedentes, e pela situação oposta, caracterizada pela perseverança, que rompe com o 

curso associativo e promove o retorno às associações anteriores.70   

Mediante o questionamento das tendências psicológicas para a explicitação da 

relação entre pensamento e linguagem, a psicologia estrutural é resgatada. O foco da 

psicologia estrutural consiste em superar a psicologia associativa e, segundo Vygotski (1999), 

tornar possível a pesquisa científica. Esse enfoque da pesquisa sobre o pensamento e a 

linguagem procura investigar a constituição das funções psíquicas no gênero humano a partir 

da sua evolução histórica.  

Nos estudos sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem realizados 

segundo o enfoque histórico-cultural, buscam-se, nos aspectos filogenéticos e ontogenéticos, 

explicações sobre o processo de constituição e da conduta do gênero humano. A influência do 

trabalho e da linguagem é considerada preponderante para o processo evolutivo do 

pensamento e da consciência.  

                                                 
70 A inconsistência teórica para a explicação dos fenômenos relacionados ao desenvolvimento da psique infantil 
tem lugar em outras três correntes psicológicas de investigação sobre o pensamento: o behaviorismo, o 
determinismo e o idealismo. 
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A complexidade que envolve a constituição das funções do pensamento e da 

linguagem exige que esses fenômenos sejam tratados com detalhamento e profundidade, fato 

realizado no capítulo 4 desta tese, quando são apresentadas as bases teóricas da constituição 

do pensamento e da linguagem na aprendizagem de conceitos. No entanto, torna-se 

necessário, neste momento, evidenciar algumas questões teóricas sobre a transformação 

dessas funções psíquicas. 

No estudo sobre o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, Vygotski 

(1999, 2001b, v.2) identifica que tais funções têm raízes distintas e que a evolução das 

mesmas não ocorre de forma paralela, ou seja, apresentam alguns momentos de convergência, 

mas este fato não pode ser considerado como regra geral. Identifica que existem momentos 

em que a linguagem é considerada pré-intelectual e o pensamento pré-linguístico, porém o 

grande salto no processo de desenvolvimento da criança ocorre quando a linguagem se torna 

intelectual e o pensamento lingüístico.  

Luriá (1987), ao reportar-se aos experimentos realizados com símios e crianças, 

registra as diferenças substanciais que ocorrem quando a linguagem e o pensamento 

convergem e torna-se possível o estudo dos diferentes aspectos psicológicos da linguagem e 

do pensamento. Semelhantemente ao estudo dessas funções no desenvolvimento infantil, o 

autor explicita como ocorrem tais funções no adulto, e afirma que: 

 
[...] a fala e o pensamento podem ocorrer separadamente no adulto, mas isso não 
significa absolutamente que esses dois processos não se encontrem e se influenciem 
reciprocamente. Pode-se dizer exatamente o contrário: a convergência entre 
pensamento e fala constitui o momento mais importante no desenvolvimento de um 
indivíduo e é exatamente essa conexão que coloca o pensamento humano numa 
altura sem precedente. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 209, grifo dos autores). 
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Vygotski (1989, 1999, 2000, 2001b, v.2), ao explicitar o movimento de 

interiorização da linguagem71 pela criança, identifica diferentes tipos de linguagem que 

culminam na constituição do pensamento que não precisa, necessariamente, da palavra para 

cumprir sua função realizadora. Inicia-se pela linguagem social na forma de linguagem 

externa, a qual tem a função primordial de possibilitar que a criança pequena tenha acesso aos 

códigos lingüísticos que permitem a comunicação entre os membros de uma mesma cultura. 

No movimento de interiorização, a linguagem externa passa a se organizar de forma 

diferenciada devido à sua nova estrutura e função. Esta nova etapa da linguagem é 

identificada como linguagem egocêntrica
72, que tem, essencialmente, a função de organizar as 

ações da própria criança, mas ainda é manifestada na forma de linguagem social. 

Posteriormente, a linguagem torna-se interna, com estrutura e função próprias. Na linguagem 

interna identifica-se a predominância do sentido sobre o significado da palavra, fato que a 

caracteriza como tendo uma função de dirigir-se para si mesma, não assumindo função 

comunicativa, mas organizadora das ações. 

Nas etapas iniciais do desenvolvimento e da apropriação da linguagem pela 

criança, Vygotski (1999) identifica uma aproximação acentuada no desenvolvimento da 

memória da criança. Quando a criança está no movimento de apreensão dos signos, os quais 

expressam os conceitos dos objetos da realidade objetiva, também se identifica que a memória 

é essencialmente imediata, ou seja, a memória se manifesta pela identificação dos nomes que 

os objetos recebem dentro dos códigos lingüísticos. Na medida em que a linguagem vai sendo 

transformada pela apropriação dos conceitos, a memória também se modifica, assumindo 

dimensão lógico-histórica. Esse processo caracteriza a memória mediada por signos que 

                                                 
71 O movimento de interiorização da linguagem é explicitado no capítulo 4 desta tese com o aprofundamento 
necessário para se compreender as características próprias de cada um dos tipos de linguagem identificados por 
Vygotski. 
 
72 As particularidades da linguagem egocêntrica, segundo o enfoque histórico-cultural, são detalhadas no 
capítulo 4 desta tese. 
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assumem dimensões diferentes a partir do significado social atribuído a eles, ou a partir do 

sentido pessoal utilizado no processo de comunicação.  

Sobre a relação entre linguagem, pensamento e memória, Luriá atribui ao 

processo de ensino na escola uma importância significativa. Afirma que: 

 
O treinamento escolar que proporciona intensa estimulação para o desenvolvimento 
da fala produz também, ao mesmo tempo, uma série de mudanças essenciais na 
mente da criança. Enriquecendo o vocabulário, a fala que foi aprendida, e por meio 
da qual se construíram os conceitos, também alterou o pensamento da criança; deu-
lhe maior liberdade; permitiu-lhe operar com uma série de conceitos que 
anteriormente eram-lhe inacessíveis. A fala tornou possível maior desenvolvimento 
de uma nova lógica que, até então, só existia na criança em estágios iniciais. Além 
disso, funções tais como a memória mudaram acentuadamente a partir do momento 
em que a fala começou a dominar o comportamento da criança. Tem sido 
constatado com bastante precisão que, na idade escolar, a memória visual pictórica 
evolui para memória verbal. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 213).    
 

 

O processo de transformação da memória, da fala e do pensamento é identificado 

também pelo movimento que o significado da palavra assume quando são alteradas as 

relações sociais em que os indivíduos se envolvem. No caso da criança, as pesquisas sobre o 

desenvolvimento infantil apontam a escola como o agente preponderante no processo de 

transformação.  

Tendo como referência que o significado da palavra evolui, Vygotski (1989, 

1999, 2001b, v.2) considera que, diante desse fenômeno, alteram-se também os processos 

psicológicos que orientam o uso da palavra. As funções de generalização e de abstração no 

pensamento assumem características distintas neste processo de transformação. 

Na idade pré-escolar, quando a memória e o pensamento são diretamente ligados à 

percepção do objeto material, a classificação dos objetos e a identificação de conceitos 

baseiam-se no pensamento situacional “[...] no qual os objetos são agrupados não de acordo 

com algum princípio geral de lógica, mas por razões idiossincráticas várias.”(LURIA, 1983, 

p. 66). Possibilita a classificação dos objetos por complexo que tem como fator determinante 

“[...] a percepção gráfica ou a recordação gráfica das várias inter-relações entre os objetos. A 
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operação intelectual fundamental para essa classificação ainda não adquiriu a qualidade 

lógico-verbal do pensamento maduro, mas é por natureza, gráfica, baseada na memória.” (p. 

69).  

Para o enfoque histórico-cultural, a influência da linguagem é decisiva na 

transformação do pensamento situacional para o pensamento conceitual
73. Enquanto o 

pensamento é situacional, a classificação dos objetos é considerada por complexo; no 

pensamento categorial, a classificação dos objetos baseia-se no significado social que o objeto 

assume como termo lingüístico - o conceito. Vygotski (2001b, v.2) faz uma análise minuciosa 

do processo de formação de conceitos74, evidenciando a complexidade do movimento de 

transformação do pensamento, da formação de conceitos e do processo de abstração. Tal 

complexidade é comentada por Luriá ao afirmar que: 

 
O processo de abstração só se desenvolve com o crescimento e com o 
desenvolvimento cultural da criança; o desenvolvimento desta [a abstração] está 
intimamente ligado ao início do uso de ferramentas externas e à prática de técnicas 
complexas de comportamento. Neste caso, a própria abstração pode ser estudada 
como uma das técnicas culturais implantadas na criança durante o processo de seu 
desenvolvimento. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 202).  
 

 

A análise realizada pelo autor refere-se à mudança básica no tipo de atividade em 

que os indivíduos se envolvem. Quando a atividade está pautada em operações gráficas, 

práticas, o pensamento é considerado situacional; quando a atividade se relaciona às 

operações teóricas próprias do uso de instrumentos culturais, o pensamento assume dimensão 

conceitual.  

                                                 
73 Em Luriá (1983), o termo “pensamento conceitual” também é identificado como “pensamento abstrato” ou 
“comportamento categorial”. 
 
74 O processo de formação de conceitos será tratado com clareza no capítulo 5 desta tese. Neste momento, o 
objetivo, ao tratar deste tema, é identificar as relações entre as diferentes funções psicológicas superiores.  
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A atividade mediada por instrumentos também é considerada relevante quando se 

trata da função da atenção voluntária. Esta função diferencia-se da atenção natural, 

considerada uma das funções mais importantes para a manutenção da vida do organismo.  

A atenção natural, também chamada por Luriá como atenção instintivo-reflexa, 

caracteriza-se pelo caráter não-intencional e não-volitivo presente na etapa inicial do 

desenvolvimento infantil, quando: 

 
[...] qualquer estímulo forte e repentino atrai imediatamente a atenção da criança e 
reconstrói seu comportamento. Por outro lado, assim que o estímulo (p.ex., um 
estímulo interno, instintivo) se enfraquece, o papel organizador da atenção 
desaparece e o comportamento organizado abre caminho novamente para o 
comportamento caótico e indiferenciado. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 195). 

 
 

No entanto, a atenção natural não atende às necessidades do comportamento 

organizado a partir das exigências sociais, coletivas e do trabalho. Nessas condições, são 

necessárias formas diferentes de atenção. A esse respeito, Luriá afirma que: 

 
Nos estágios iniciais de desenvolvimento, cada forte estímulo podia organizar o 
comportamento introduzindo determinado contexto, enquanto nos estágios 
posteriores essa capacidade tem que ser estendida também aos estímulos mais 
fracos que podem ser biológica ou socialmente importantes e que requerem uma 
cadeia de longo prazo de reações ordenadas. As formas naturais de atenção não 
conseguem satisfazer a essa condição e é evidente que, paralelamente a essas 
formas, é preciso desenvolver alguns outros mecanismos, que seriam agora 
adquiridos artificialmente, em respostas ao requisito acima exposto. É preciso que 
surja a atenção artificial, voluntária, ‘cultural’, que é a condição mais necessária 
para qualquer trabalho. (VYGOTSKY, LURIA, 1996, p. 196).  

 
 
 

Mediante influências culturais, a criança altera seu comportamento em virtude das 

necessidades que são postas pela atividade dominante. A atenção, como função psíquica 

superior reguladora do comportamento social, assume a condição de ser mediada por outras 

funções como a percepção, a memória e o pensamento eidético, na forma de técnicas 

auxiliares internas.  

Assim, o uso de instrumentos mediadores externos e internos (objetos que sejam 

utilizados como estímulos para que a criança em idade escolar consiga realizar tarefas com 
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atenção) é considerado determinante no desenvolvimento da atenção cultural. Luriá pontua 

dois fatores importantes que promovem a transformação dos estímulos externos em internos 

referentes à atenção: 

Dois importantes fatores nos levam a encarar esse quadro da transformação de 
processos externos em processos internos como o mais plausível: a transformação 
análoga da memória mnemônica observada em nossos experimentos, e o 
comportamento da criança mais velha que ao resolver o mesmo problema, substitui 
a manipulação externa dos cartões [ou outro objeto qualquer] por uma conexão 
interna. Precisamente essas técnicas, esse caráter mediado de fixação interna, 
também são específicas do processo de ‘atenção cultural’, tão pouco compreendido 
durante tanto tempo. (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 200). 
 

 

Tanto a mediação promovida pela memória, quanto a mediação decorrente do uso 

de objetos externos, que se transformam em instrumentos internos pelos indivíduos, são 

consideradas fatores determinantes (estímulos) no desenvolvimento da atenção enquanto 

função psíquica superior. Tais estímulos ocorrem, preponderantemente, a partir das relações 

culturais que, pelo uso de signos, possibilitam a transformação de formas primitivas e naturais 

da atenção para formas culturais, portanto, essencialmente humanas.  

Assim como no desenvolvimento das funções psicológicas superiores explicitadas 

anteriormente, o problema da imaginação também faz parte da investigação do enfoque 

histórico-cultural sobre o processo de constituição do sistema funcional do psiquismo 

humano.  

Vygotski (1999), ao referir-se à imaginação e o seu desenvolvimento na infância, 

afirma que tal função psíquica está diretamente ligada ao desenvolvimento da linguagem e ao 

desenvolvimento do pensamento conceitual. As pesquisas realizadas pelo autor evidenciam 

que a imaginação infantil acompanha o processo de desenvolvimento de outras funções 

psicológicas superiores pertencentes ao sistema como unidade integrada: 

 
As pesquisas mostraram que não só a linguagem, mas a vida posterior da criança 
está a serviço do desenvolvimento de sua imaginação; tal papel é desempenhado, 
por exemplo, pela escola, onde a criança pode pensar minuciosamente sobre algo 
de forma imaginada, antes de levá-lo a cabo. Isto sem dúvida constitui a base do 
fato de que, precisamente durante a idade escolar, se estabeleçam as formas 
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primárias da capacidade de sonhar no sentido próprio da palavra, ou seja, a 
possibilidade e a faculdade de se entregar mais ou menos conscientemente a 
determinadas elucubrações mentais, independentemente da função relacionada com 
o pensamento realista. Por fim, a formação de conceitos, que representa o começo 
da idade de transição, é um fator de extrema importância no desenvolvimento das 
mais diversas, mais complexas combinações, conexões e relações que, no 
pensamento conceitual do adolescente, podem ser estabelecidas entre diferentes 
elementos da experiência. (VIGOTSKI, 1999, p.122).  

 

 
Além da relação estabelecida com as vivências anteriores possibilitadas pelas 

relações interpessoais da criança, da linguagem como instrumento mediador na constituição 

do pensamento conceitual, Vygotski (1989, 1999, 2001b, II) aponta para a relevância do papel 

da escola no processo do desenvolvimento do psiquismo infantil como um todo.  

As pesquisas realizadas por Luriá (1983) com camponeses analfabetos e 

alfabetizados e jovens em processo de escolarização identificam que o desenvolvimento da 

imaginação está diretamente relacionado à inserção dos sujeitos no processo de sistematização 

da vida social. O autor verifica que a imaginação dos sujeitos pesquisados assume dimensões 

mais claras e mais objetivas à medida em que os mesmos se apropriam do conhecimento 

sistematizado pelas relações sócio-históricas. 

Vygotski (1999) salienta, também, que existe uma relação direta entre a 

imaginação e a emoção, fato presente na construção das fantasias e situações próprias criadas 

pela criança pequena no movimento de apropriação da realidade objetiva. A relação entre a 

imaginação e a emoção com o pensamento e a linguagem, memória, percepção e atenção 

como sistema integrado é objeto que necessita ser investigado nas pesquisas educacionais. 

Neste momento, o direcionamento desta pesquisa é dado aos aspectos cognitivos do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, não sendo possível fazer o 

aprofundamento necessário para o estudo científico dos aspectos emocionais e volitivos 

pertinentes à constituição do psiquismo infantil. Porém, há de se considerar a impossibilidade 

de os destacar do processo de constituição das funções psicológicas superiores como sistema 

integrado. 
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O que de fato se evidencia no estudo das funções psicológicas superiores em geral 

é que tanto Vygotski quanto Luriá identificam a influência determinante do acesso 

sistematizado ao conhecimento elaborado sócio-historicamente no desenvolvimento infantil e 

dos sujeitos em geral. De forma particular, ambos os autores, e também Leontiev ([1970?], 

1983), pontuam a importância do ensino escolar como um contexto que cria situações que 

possibilitam à criança vivências diferenciadas que a levam à apropriação do conhecimento 

científico, como herança cultural pertencente ao gênero humano. Afirmam que o ensino 

escolar pode ser considerado o instrumento adequado para que a criança obtenha estímulos 

para desenvolver as habilidades e capacidades essencialmente humanas, desde que o mesmo 

seja devidamente organizado.  

Torna-se necessário, no entanto, explicitar em que condições e circunstâncias o 

ensino escolar pode ser considerado efetivamente como um instrumento mediador do 

processo de humanização da criança como pertencente ao gênero humano e herdeira da 

cultura elaborada historicamente, objeto particular de investigação desta pesquisa. A partir das 

relações teóricas apresentadas, considera-se que o ensino deve ser entendido como o 

instrumento mediador da apropriação da genericidade humana que, por sua vez, se efetiva por 

meio da aprendizagem das elaborações sócio-históricas, e deve ser tratado no contexto escolar 

de forma sistematizada e devidamente organizado para garantir a dimensão ontogenética da 

constituição humana.  

O ensino como instrumento mediador e a aprendizagem como produto são 

entendidos, segundo o enfoque histórico-cultural, como um sistema integrado presente nas 

atividades humanas em geral. Vygotski, Luriá e Leontiev e outros pesquisadores das novas 

gerações do enfoque histórico-cultural entendem que tal sistema integrado possibilita a 

transformação da constituição do psiquismo humano e do desenvolvimento geral dos 

indivíduos. 
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A unidade entre o instrumento e o produto é salientada por Newman e Holzman 

(2002) ao afirmarem que as ações envolvidas no processo que promove a constituição da 

psique humana são sintetizadas no esquema instrumento-e-resultado, como o método da 

práxis. Sobre a relação entre o produto (resultado) e o seu agente mediador75 (instrumento), os 

autores afirmam que Marx e Vygotski entendem que tal método deve ser praticado, e não 

simplesmente aplicado às relações humanas em geral e em situações de pesquisa que 

investiguem as relações humanas.  

Contudo, questiona-se até que ponto a relação instrumento-e-produto, ao referir-se 

ao processo educacional atual, que envolve ações de ensino e de aprendizagem escolar, pode 

ser garantido em virtude da organização da sociedade contemporânea. Entende-se que a 

unidade prevista entre as ações de ensino e as ações de aprendizagem somente pode ser 

efetivada mediante condições particulares que envolvam os sujeitos participantes do processo 

em atividades produtivas especificas organizadas intencionalmente. 

Na particularidade desta tese, faz-se necessário investigar as condições e 

circunstâncias em que esta dimensão integrada se efetiva, analisando a práxis da atividade de 

ensino como categoria de análise das relações entre o ensino e a aprendizagem no contexto 

escolar76. Assim, torna-se necessário explicitar a base filosófica e a definição de práxis que 

organizam as ações de pesquisa no contexto escolar e que promovem a criação de situações 

que possibilitem a apropriação da dimensão da generecidade humana por meio da atividade 

pedagógica. 

                                                 
75 Newman e Holzman (2002) não utilizam no texto original o termo agente mediador, mas sim pré-requisito 
como instrumento. Tal termo não é utilizado neste momento por se entender que o significado social atribuído ao 
termo lingüístico em nossa sociedade não corresponde ao significado do conceito de mediação na atividade 
humana. 
 
76 A práxis na atividade de ensino apresentada conceitualmente no capítulo 3 é analisada a partir das relações 
objetivas obtidas por meio do estudo experimental no capítulo 5 desta tese. 


