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RESUMO: Este artigo objetiva expor as contribuições das teorias de Vygotsky e seus
colaboradores para a educação, abordando o processo do instrumento e do signo no
desenvolvimento da criança. Entender a função de desenvolvimento da criança e a
importância do papel do educador para estimular a interação com o outro. Compreender
o desenvolvimento da linguagem e do pensamento à luz da teoria marxista da história da
sociedade humana. A teoria vygotskyana é sócio-histórico-dialética, aborda a relação
entre os seres humanos e seu ambiente isto é, as atividades que fizeram com que o
trabalho fosse um meio fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza,
bem como as relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem.
A partir da concepção marxista ele propõe que os fenômenos sejam estudados como
processos em movimento e em mudança.

1 A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICO-DIALÉTICA: CONSIDERAÇÕES
INICIAS
Este texto aborda questões sobre o processo de aprendizagem e
desenvolvimento, enfocados pelos autores soviéticos Leontiev, Luria e Vygotsky. Esses
estudiosos, interessados em conhecer o funcionamento cognitivo do ser humano –
percepção, memória, atenção, solução de problemas, fala, atividade motora –, enquanto
parte de uma realidade histórico-cultural, se posicionaram contra as linhas teóricometodológicas, até então dominantes na área da psicologia no século XIX.
Segundo Barbosa (1997) o advento de várias correntes ideológicas, emergidas
com o avanço do capitalismo da época, auxiliaram na fomentação de um conjunto de
abordagens a respeito dos processos de aprendizagens e de desenvolvimento infantil.
Leontiev, Luria e Vygotsky iniciaram um grupo de estudos no “Instituto de Psicologia
de Moscou”. O objetivo do grupo era estudar as bases materiais do fenômeno
psicológico-humano a partir das concepções de Pavlov. Entretanto, Vygotsky acabou
liderando este grupo, propondo desafios nas bases teóricas da Psicologia como única
perspectiva para abordagem dos aspectos psicológicos humanos. Assim, Vygotsky,
bebendo na fonte do marxismo, buscou novas categorias para a construção de uma
“psicologia dialética”. Seria necessário relacionar o desenvolvimento psíquico aos
processos históricos-culturais reais que o determinavam. Como afirma Luria (2001), o
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objetivo foi o de “descobrir o meio pelo qual os processos naturais, como a maturação
física, e os mecanismos sensórios se entrelaçam aos processos culturalmente
determinados para produzir as funções psicológicas nos adultos” (2001, p. 25-6).
Vygotsky (2001) chamava a atenção para este modo de estudo da psicologia como
“cultural”, “histórica” ou “instrumental”. Cada termo1 refletia um modo diferente de
estudar a psicologia.
Segundo Barbosa (1997) os autores soviéticos estudaram a criança de forma a
considerar suas respostas ativas frente a um conjunto de situações práticas e verbais,
configurando situações complexas. Rejeitavam concepções que apontavam o
desenvolvimento cognitivo como resultado de uma acumulação gradual de mudanças.
Nesse sentido, buscavam estudar historicamente, determinadas respostas ou
comportamentos infantis em processos de mudanças, tentando fugir de formas
experimentais tradicionais do “comportamento fossilizado”. Pode-se dizer que esses
autores cultivaram interesse em fazer uma abordagem tanto quantitativa quanto
qualitativa dos fatos – análise explicativa e não descritiva –. Analisar não apenas a
operação final, mas a estrutura processual complexa, considerando variedades, ou seja,
analisar dinamicamente os objetos, observando todo o processo da pesquisa. Assim,
entenderam que as pesquisas não poderiam se resumir em laboratórios fechados, mas
nos diferentes contextos em que as crianças estavam inseridas. Era necessário
compreender processos historicamente, a partir das mudanças, isto é, configurar um
estudo dialético, que considerasse a atividade humana de forma total, mediada pela
relação homem-mundo.
Um dos temas centrais nas investigações de Vygotsky (2003b) foi o
surgimento do pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos. Para ele, este
sistema simbólico é básico de todos os grupos humanos. Este autor trabalha com duas
funções básicas da linguagem2: intercâmbio social e pensamento generalizante.
Para Leontiev (2004), “A comunicação sob a sua forma primeira, de atividade
comum ou de relação verbal, constitui portanto a segunda condição inevitável do
processo de assimilação pelos indivíduos dos progressos do desenvolvimento sóciohistórico da humanidade” (2004, p. 254). É a necessidade de comunicação que estimula
1

Maiores detalhes ver VYGOTSKY, L. S., LURIA, A. R. E LEONTIEV, A. N. Linguagem,
desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone Editora, 2001.
2
Ver VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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o desenvolvimento da linguagem. Porém, para que haja compreensão daquilo que uma
pessoa quer com outra pessoa, por meio da linguagem, faz-se necessário a existência de
signos compreensíveis. Segundo Vygotsky (2003b):
Na ausência de um sistema se signos, lingüísticos ou não, somente o tipo de
comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. A comunicação
por meio de movimentos mais expressivos, observada principalmente entre
animais, é mais uma efusão efetiva do que comunicação. Um ganso
amedrontado, pressentindo subitamente algum perigo, ao alertar o bando
inteiro com seus gritos não está informando aos outros aquilo que viu, mas
antes contagiando-os com seu medo (2003b, p. 7).

Percebemos que o animal utiliza uma linguagem própria, porém, não tem
função de signo, visto que ela funciona como expressão emocional. Para agir
coletivamente, o ser humano criou um sistema de comunicação que possibilitou troca de
informações específicas, dessa forma, a transmissão de palavras requer um sistema
mediador. Não basta o signo – palavra ou som – para que haja verdadeira comunicação,
é preciso que esses tenham significado. Signos e palavras são para as crianças um meio
de contato social com outras pessoas. A fala na criança é tão importante quanto a ação
para atingir um objetivo e faz parte de uma mesma função psicológica complexa. A fala
e o uso dos signos incorporados é um comportamento especificamente humano. Toda
função de desenvolvimento da fala na criança aparece duas vezes: primeiro no nível
social e depois, no nível individual. Para Vygotsky (2003a):
[...] as crianças descobrem que são incapazes de resolver um problema por si
mesmas. Dirigem-se então a um adulto e, verbalmente, descrevem o método
que, sozinhas, não foram capazes de colocar em ação. A maior mudança na
capacidade das crianças para usar a linguagem como instrumento para a
solução de problemas acontece um pouco mais tarde no seu
desenvolvimento, no momento que a fala socializada (que foi previamente
utilizada para dirigir-se a um adulto) é internalizada. Ao invés de apelar
para um adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a linguagem passa,
assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal
(grifos do autor) (2003a, p. 37).

O processo de internalização da fala social é também a questão da socialização do
intelecto prático das crianças. A criança que fala tem capacidades de dirigir sua atenção
de maneira dinâmica, integrando passado, presente e futuro. Isto se propõe para a
atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Quanto mais
complexa a ação, maior a importância da fala na operação. Porém, a criança que ainda
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não domina a linguagem falada, ela utiliza de outras formas de linguagem para se
comunicar, como por exemplo, o choro, os gestos, o riso, o balbucio, os olhares, enfim,
essas linguagens possibilitam a interação e convivência entre as crianças e adultos.
É importante que o adulto estimule a interação com os outros, no entanto deve
ajudar a criança a desenvolver a função de internalização, que é um processo
primordial, o qual permite que uma função interpsicológica se torne intrapsicológica;
que uma atividade social externa se torne uma atividade individual interna. Aprender
não é só organizar e sistematizar. O aprendizado será algo novo na criança e no seu
desenvolvimento, é um processo de incorporação e de apropriação pelo sujeito de
valores, conhecimentos – conceitos –, idéias e práticas produzidas e organizadas
historicamente no bojo da sociedade e da cultura. Esse processo exige mediação, isto é,
um processo de intervenção de um elemento intermediário na relação.
O aprendizado é sempre uma atividade com um resultado desejável. A relação
do homem com o mundo não é sempre direta, mas mediada. Mediadores são
ferramentas auxiliares da atividade humana: os instrumentos e os signos,o que será
abordado na próxima parte deste texto.

2 MEDIAÇÃO DA ATIVIDADE HUMANA: INSTRUMENTO E SIGNO

Um conceito fundamental para compreensão dos conceitos vygotskyano sobre
as questões psicológicas é o conceito de mediação. Segundo Vygotsky (2003a), a
estrutura de operações com signos requer um elo intermediário entre o estímulo e a
resposta. Este elo é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado no interior da
operação, preenchendo uma função especial, criando uma nova relação entre estímulo e
resposta.
Vigotsky (2003a) e seus colaboradores realizaram diferentes experimentos
para estudar o papel dos signos na atividade psicológica. Um dos experimentos tinha
como objetivo verificar a relação entre a percepção e a ação motora em crianças de
quatro e cinco anos, com e sem intenção de signos mediadores. Para Vygotsky (2003a),
o processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado,
representado da seguinte forma: entre o estímulo (S) e a resposta (R), há um elo
intermediário ou elemento mediador, representado por (X). Esse elemento mediador
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ajuda a complementação de ações por meios indiretos, sendo um elo a mais entre a
relação organismo e meio. Assim, a relação homem e mundo não é direta, porém,
mediada, e essa mediação se faz com ferramentas auxiliares da atividade humana por
dois tipos de elementos mediadores: o instrumento e o signo.
Vygotsky (2003a) compreende as características do homem por meio do
estudo da origem e do desenvolvimento da espécie humana, toma o trabalho como
processo básico que marca o homem como espécie diferenciada. Por ser este autor
teórico do marxismo, incluiu uma citação de Marx (1983) para mostrar essa distinção
entre o homem e o animal.
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha
envergonham mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de
suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor
abelha é o que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início
deste, existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. Ele não
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo que ele sabe que determina,
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar
sua vontade (1983, p. 149-150).

Vygotsky utilizou esta citação de Marx para analisar as formas superiores do
comportamento humano. Utilizaremos também desta citação como exemplo para a
reflexão a ser aqui desenvolvida. Para Marx (1983), o homem conquistou liberdade em
relação a natureza. Esta determina aos animais o comportamento necessário para
garantirem sua sobrevivência. O que ocorre com o homem é um processo diferente visto
que, por meio do trabalho, encontrou formas de dominar a natureza, não mais se
submetendo a ela. No entanto, os animais também trabalham e produzem, mas num
esquema diferenciado visto que os animais agem instintivamente e, só o homem é capaz
de projetar a atividade antes de sua realização.

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida (Marx,
1983, p. 149).
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Conforme afirma Luria (2001), Vygotsky, influenciado por Marx, conclui que
as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas
nas relações sociais que o homem mantém com o mundo exterior. Entretanto, o homem
não é somente produto de seu ambiente, mas agente ativo no processo de criação desse
ambiente.
Vygotsky (2003a) considerou esse princípio em seus múltiplos aspectos: o
trabalho humano e o uso dos instrumentos com os meios pelos quais o homem
transforma a natureza e ao fazê-lo, transforma a si mesmo. No trabalho, o homem
necessita de instrumentos, que facilita as modificações ora efetuadas. Dessa forma, o
instrumento torna um elemento inserido entre trabalhador e o objeto social e mediador
da relação entre o homem e o mundo. Os animais também utilizam os instrumentos de
forma elementar, entretanto, não são capazes de transformar o ambiente num momento
específico, visto que, não desenvolvem sua relação com o meio num processo históricocultural como o homem faz. Os instrumentos são elementos externos ao homem, com o
objetivo de provocar mudanças nos objetos.
A criança utiliza instrumentos, signos e significados para mediar sua relação
com o mundo. Ela cria sentimentos pessoais para os estímulos oferecidos nos diferentes
contextos. Assim, constrói “campos emocionais” que contagiam suas representações e
sentidos, incorporando os signos ideológicos tanto na representação, quanto no discurso.
Segundo Vygotsky (2003a), a criação social de instrumentos e de signos são
organizados pelas diferentes culturas e grupos sociais.
A invenção e o uso dos signos como meios auxiliares para solucionar um
dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, escolher) é análoga à
invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo
age como instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel
de um instrumento de trabalho (2003a, p. 70).

Eles são também chamados por Vygotsky (2003a) de “instrumentos
psicológicos”, são orientados para o próprio sujeito, para dentro do homem. São
ferramentas que auxiliam nas ações que exigem memória e atenção.
Os signos externos são imagens e representações, como por exemplo,
Quando uma pessoa ata um nó no lenço para ajudá-la a lembrar de algo, ela
está, essencialmente, construindo o processo de memorização, fazendo com
que um objeto externo relembre-se de algo; ela transforma o processo de
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lembrança numa atividade externa. [...] os seres humanos, por si mesmos,
criam um elo temporário através de uma combinação artificial de estímulos
(Vygotsky, 2003a, p. 68).

Nesse sentido, a memória é mediada por signos. Ao longo da história, o homem tem
utilizado signos como instrumentos psicológicos em diversas situações. O homem
primitivo usava varetas ou pedras para registro e contagem de cabeça de gado. Sua
função era armazenar informações, representar a realidade e permitir comparação. A
memória mediada por signos é, pois, mais capaz de lembrar algo, que a memória não
mediada.
Os

processos

de

mediação

sofrem

transformações

ao

longo

do

desenvolvimento do indivíduo. Nos adultos ocorre a mediação internamente,
independente do objeto concreto estar presente. Os signos internos são representações
mentais que substituem os objetos do mundo real. A linguagem é o sistema simbólico
básico, socialmente construído. O grupo fornece meios de perceber o real e nomeá-lo.
A utilização de signos, que vai transformando em processos internos de
mediação, é chamada por Vygotsky (2003a) de processo de internalização das funções
psicológicas superiores. Esse sistema simbólico é essencial para o desenvolvimento dos
processos mentais superiores e evidenciam a importância das relações sociais entre
indivíduos na construção dos processos psicológicos. Segundo Barbosa (1997), os
signos externos servem de apoio para a construção de uma rede de conhecimento –
interno –. Em muitos momentos reconhecemos um signo, interpretamos e estes são
utilizados como função simbólica, como por exemplo, uma placa de trânsito.
A capacidade de lidar com representações mentais substitui o próprio real e
possibilita o homem libertar-se do espaço e do tempo presentes, fazer relações mentais,
imaginar, fazer planos e ter intenções na ausência das próprias coisas. Essas
representações mentais são os princípios mediadores a serem considerados por
Vygotsky (2003a) na relação do homem com o mundo, as quais estão ligadas ao uso dos
instrumentos e de signos como mediadores da atividade humana, carregados de
significado cultural.
Na relação homem e mundo, o ser humano cresce num ambiente social, sendo
a interação com o outro de extrema importância para seu desenvolvimento. Essa
importância que Vygotsky (2003a) dá ao papel do outro no desenvolvimento do
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indivíduo é formulado por um conceito essencial em sua teoria: conceito de zona de
desenvolvimento proximal, que será o tema tratado na parte que se segue.

3 O CONCEITO DE ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL

Qualquer situação de aprendizagem com a qual a criança se defronta na
instituição escolar ou em outro ambiente educativo tem sempre uma história prévia.
Quando se refere ao desenvolvimento de uma criança, o que se busca compreender é até
onde esta já chegou, observando seu desempenho em diferentes tarefas e atividades.
Esse modo de avaliar o desenvolvimento de um indivíduo está presente nas situações da
vida real. Vygotsky (2001) denomina a capacidade de realizar tarefas de forma
independente de nível de desenvolvimento real, – o que a criança é capaz de fazer sem
auxílio –. Não se pode pensar nesse real como algo estático e automático, mas como
processo em movimento. Este pode ser individual e coletivo ao mesmo tempo, com
determinantes diversos, ou seja, tem passado e cultura, não é um caminho linear,
compõem-se de vários aspectos, sentidos e atitudes.
Vygotsky (2001) chama a atenção para o fato de que para compreender
adequadamente o desenvolvimento, deve-se considerar não apenas o nível de
desenvolvimento real da criança, mas também seu nível de desenvolvimento potencial,
que são as funções que estão em construção, isto é:
o que uma criança é capaz de fazer com o auxílio deste método, podemos
medir não só o processo de desenvolvimento até o presente momento e os
processos de maturação que já se produziram, mas também os processos que
estão ainda ocorrendo, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se
(Vygotsky, 2001, p. 112).

Essa possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela interferência de
outra é fundamental na teoria desse autor. Dessa forma, não há zona de
desenvolvimento individual. Ele atribui extrema importância à interação social na
construção das funções psicológicas humanas.
Barbosa (1997) afirma que, Vygostsky, ao defender o pressuposto da origem
social da cognição, mostra a indissociabilidade entre interação social e os processos de
ensino aprendizagem e desenvolvimento, postulando a existência de dois níveis de
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desenvolvimento: real e potencial, definindo a diferença entre esses níveis como Zona
de Desenvolvimento Proximal (ZDP):
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (Vygotsky,
2003a, p. 112).

É o contexto e o concreto das relações interpessoais, as quais não podem ser medidas. A
ZDP refere-se, assim, a solução de problemas que a criança não vai resolver de forma
independente, são as funções que estão em processo “embrionário” e que tornarão
funções consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. Como afirma
Vygotsky (2003a) “essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do
desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento (p. 113). Podem ser
consideradas como um domínio psicológico em constante transformação. A concepção
desse autor sobre a ZDP, estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e
a relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural, o que não desenvolve
satisfatoriamente sem o auxílio de outro indivíduo de sua espécie. Assim, o processo da
intervenção do outro é muito significativo para o desenvolvimento e a aprendizagem.

4 O PROCESSO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Segundo Barbosa (1997), quando uma pessoa dispõe apenas de seus próprios
recursos cognitivos, trabalha com instrumentos materiais e simbólicos dos quais já
conseguiu se apropriar no processo de seu desenvolvimento, ao tentar resolver um
determinado problema, ela fica limitada, nem sempre conseguindo realizá-lo de forma
adequada. Assim, ao invés de rotulá-la como com “dificuldades/problemas de
aprendizagem”, seria interessante analisar a natureza da tarefa e comparar seus
resultados com outros que contaram com ajuda de outros colegas ou adultos mais
“capazes”. Para esta autora, o conceito de ZDP, desenvolvida por Vygotsky, aponta para
uma transformação significativa no processo da atenção, visto que da atividade mediada
por signos passa para a atividade mediada socialmente.
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Assim, a mediação da aprendizagem não se dá sozinha, por uma simples tarefa
de ensinar. Para que a criança aproprie do conhecimento faz-se necessário a
interferência de vários elementos, e essa interlocução é levada por meio do desafio da
atividade, esta, por si só, não tem muito significado. Não se pode negar que a escola e a
família também estão ligadas à ZDP. A constituição dessa zona envolve vários
interlocutores, os determinantes podem variar: pode ser os pais, ou o professor. Por
exemplo, quando a criança faz uma tarefa em casa ela não abandonou a interlocução da
escola, e vice-versa. As atividades precisam da interlocução dos outros. Vygotsky
valoriza o papel do professor e do conhecimento. Nesse sentido, o papel desses agentes,
seria trabalhar com a criança não naquilo que ela já domina, mas provocando avanços
que não ocorreriam espontaneamente.
A aprendizagem e o desenvolvimento são processos diretamente interrelacionados, mas não simétricos ou paralelos. É como se o desenvolvimento
progredisse lentamente ou juntamente com a aprendizagem, evidenciando uma unidade,
mas não uma identidade. Segundo Vygotsky “o processo de desenvolvimento não
coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da
aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento potencial” (2001, p. 116). A
interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel fundamental na
construção do ser. É na relação interpessoal concreta com outros homens que o
indivíduo vai interiorizar formas culturalmente estabelecidas de funcionamento
psicológico. Segundo Barbosa (1997), a aprendizagem e o desenvolvimento ligam-se
desde o nascimento da criança, momento, a partir do qual, ela constrói seus
comportamentos, seus conteúdos e processos psíquicos sobre a constante influência dos
objetos e situações históricas.
A interação social é matéria prima para o desenvolvimento social do
indivíduo. Nela, o indivíduo sai daquilo que já sabe e alcança algo novo: aquilo que tem
sido assimilado e aquilo que consegue com ajuda de outro, assim sendo, beneficia-se da
colaboração de alguém. O ensino-aprendizagem deve-se dar neste intervalo entre o
retrospectivo (assimilado) e o novo que desafia, que requer auxílio, ajuda de alguém
mais “experiente”. Como a aprendizagem é um resultado desejável de uma instituição
educativa, faz-se necessário que haja intervenção pedagógica para que esse resultado
aconteça. A criança não é capaz, por si só, de percorrer o caminho do aprendizado.
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Assim, a intervenção de outras pessoas, de outras crianças, dos pais, dentre outros, é
fundamental para o desenvolvimento desta. Entretanto, isso não significa dizer que a
aprendizagem se dará a partir do momento que a criança inicia o processo escolar. Para
Vygotsky (2001), o aprendizado das crianças começa antes da criança freqüentar a
escola. Segundo ele:
A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da criança
na escola tem uma pré-história. Por exemplo, a acriança a estudar a
aritmética, mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada
experiência referente à quantidade, encontrou várias operações de divisão e
adição, complexas, simples; portanto, a criança teve uma pré-escola
aritmética [...] (2001,p. 109).

Vygotsky (2001) chama a atenção para essa questão, afirmando que o
profissional que ignorar o fato dos conhecimentos anteriores está cego. A diferença
entre o aprendizado pré-escolar do escolar é que, além do primeiro não ser um
aprendizado sistematizado, e o segundo ser um aprendizado sistematizado, há também o
fato de que o aprendizado escolar produz algo fundamentalmente novo na criança – o
papel do outro social no desenvolvimento.
A interação social é um processo ao mesmo tempo pedagógico, social e
político, visto que possibilita as trocas entre as diversas culturas e diferentes concepções
de mundo; amplia o universo de cada um; estimula o conflito e a percepção de teses,
antíteses e a busca da síntese, ainda que precária; possibilita junção de fragmentos de
conhecimento e o resgate de uma visão mais globalizante; permite ao grupo operar:
trocar, expor, argumentar, contra-argumentar, defender pontos de vista, saber ouvir,
saber falar, perceber os recortes das visões parciais entre outros; enfraquece visões
hegemônicas e dogmáticas, desenvolve a humildade e estimula o diálogo. Como
percebemos, Vygotsky trabalha com o significado da interação pedagógica nos
processos de aprendizagem e desenvolvimento escolar. Esse autor enfoca também outro
domínio da atividade infantil que tem muitas relações com o desenvolvimento, que é o
brinquedo. A seguir abordaremos o papel do brinquedo no desenvolvimento da criança.

5 O PAPEL DO BRINQUEDO NO DESENVOLVIMENTO
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Vygotsky aborda o papel do brinquedo referindo-se especialmente à
brincadeira imaginária – faz-de-conta –. O brinquedo provê uma situação de transição
entre ação da criança com objetos concretos e suas ações com significados, criando
também uma ZDP na criança contribuindo para seu desenvolvimento.
Lentiev (2001) ao trabalhar sobre a teoria do desenvolvimento da psique
infantil, afirmou que: “durante o desenvolvimento da criança, sob a influência das
circunstâncias concretas de sua vida, o lugar que ela objetivamente ocupa no sistema
das relações humanas se altera” (2001, p. 59). Essa alteração das atividades na criança
para a realidade humana pode acontecer de muitas formas, dentre elas, por meio do
brinquedo. Conforme esse autor, a criança penetra num mundo mais amplo,
assimilando-o de forma eficaz.
O brinquedo é uma situação imaginária e uma atividade regida por regras.
Mesmo no universo da brincadeira imaginária, há regras que devem ser seguidas, são
essas regras que fazem com que a criança comporte de forma mais avançada do que
aquela habitual para sua idade, e também, aprende separar objeto de significado. Como
aponta Leontiev (2001):
Uma criança reconhece sua dependência das pessoas que a cercam
diretamente. Ela tem de levar em conta as exigências, em relação a seu
comportamento, das pessoas que a cercam, porque isto realmente determina
suas relações pessoais, íntimas, com essas pessoas. Não apenas seus êxitos e
seus malogros dependem dessas relações, como suas alegrias e tristezas
também estão envolvidas com tais relações e têm a força de motivação
(2001, p. 60).

Dessa forma, a promoção de atividades que favorecem o envolvimento da
criança em brincadeiras, principalmente àquelas que promovem à criação de situações
imaginárias, tem nítida função pedagógica. Segundo Luria (2001) “Em jogos subjetivos
ou de enredo, a criança que brinca atribui-se uma função humana, a qual ela
desempenha em suas ações” (2001, p. 133).
Nem todo brinquedo é fantasia, há vários elementos inseridos nele, inclusive o
histórico. A brincadeira pode ser criação do sujeito, mas também pode ser tendência do
meio, não é mera transposição da realidade. Para Barbosa (1997):
[...] o jogo, também chamado de brincadeira [...], seria outra atividade
fundamental para esse processo, implicando não apenas em domínio corporal e
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construções simbólicas, mas também no domínio de instrumentais concretos
que serão úteis para a criança nas relações que estabelece com sua realidade.
Brincar, nesse caso, não apenas se mostra importante para a construção da
imaginação e da fantasia, como também é um meio de apropriação das formas
culturais de pensar e de atuar pela criança (1997, p. 131).

Entendemos, assim, que o brinquedo não é só situação de prazer, mas meio de
aprendizagem, visto que a criança não só repete algo no brinquedo, mas ela inventa,
recria, perde, adia satisfações das necessidades, subjuga a vontade do outro, dentre
outras aprendizagens. Entretanto, faz-se necessário compreender que a brincadeira não é
imanente da infância. Existe um estereótipo de que a criança brinca desde o nascimento
porque é criança. Porém, a brincadeira é construída e desenvolvida, mesmo sendo
algumas repetições, imitações. Enfim, o brincar pode ser uma atividade inserida de
conhecimentos a serem apreendidos e dominados pela criança, proporcionando o
desenvolvimento de sua intelectualidade e afetividade.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que ainda se faz significativo estudar as concepções dos autores
soviéticos – Leontiev, Luria e Vygotsky –, na medida em que esses contribuem para
uma nova maneira de compreender questões psicológicas e pedagógicas, como por
exemplo, o processo de aprendizagem e desenvolvimento, a valorização do
conhecimento a partir de mecanismos que se processam por meio de variados estímulos;
bem como compreender melhor a sociedade, ao propor uma abordagem sócio-históricodialética, visto que eles consideram importante entender como os estímulos externos e
as respostas internas se processam a partir de descrições introspectivas, tendo como
princípio a compreensão dos processos constituídos historicamente, a partir de
mudanças e em movimento.
Segundo essa perspectiva a relação com o outro é fundamental para o
desenvolvimento humano. Para Vygotsky (2003a) o jogo e a linguagem são atividades
privilegiadas, por seu potencial interativo, para o processo de desenvolvimento e de
aprendizagem de conhecimentos. A linguagem permite visualizar com clareza a
interpretação marxista de Vygotsky para o desenvolvimento: inicialmente a participação
nessas atividades é, de uma forma ou de outra, regulada/controlada pelas indicações,
diretrizes e sentidos propostos pelos outros – adultos, crianças mais velhas ou mais
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experientes –. “A linguagem surge inicialmente como um meio de comunicação entre as
crianças e as pessoas de seu ambiente. Somente depois, quando da conversão em fala
interior, ela vem organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função
mental interna” (2003a, p. 117). Dessa forma, por meio do processo de interiorização,
ocorre uma transformação da atividade que, agora é dirigida e controlada pela própria
criança. Este processo de fora para dentro vai modificar totalmente o comportamento
infantil estruturando a sua consciência. Esse caráter aparentemente duplo do
desenvolvimento

poderia

levar

a

concepções

equivocadas

de

dicotomia

–

externo/interno, objetivo/subjetivo, afetividade/cognição –, entretanto, esta aparente
duplicidade indica as particularidades estruturais da atividade humana que se amplia em
uma ação partilhada, remetendo a unidade objeto/sujeito, e consolidando formas de
superação de explicações que indicam ora o objeto, ora o sujeito, como pólo gerador de
conhecimento. Assim, a força principal do desenvolvimento vem das contradições
internas entre as novas experiências que se colocam para o aprendiz e os meios que ele
dispõe para responder a elas. A interação social com pessoas mais “experientes”
culturalmente é que provocará saltos qualitativos para a linguagem e o pensamento
verbal mais estruturado na criança.
Como afirma Barbosa (1998) uma proposta pedagógica para a infância,
baseada nas orientações sócio-histórico-dialética, deve voltar-se à educação
multifacetária das crianças. Isto é, integrá-las à vida social, às problemáticas da ciência,
da técnica, da arte, desenvolvendo simultaneamente, os aspectos físico, afetivo,
intelectual, estético e técnico. A instituição educativa, além de socializar conhecimentos
historicamente acumulados e aperfeiçoar habilidades, hábitos e atitudes, é preciso
ensinar as crianças a lidar com as contradições e conflitos. É com base nas questões
abordadas na tecitura deste texto que defendemos a possibilidade de utilizar as obras
dos teóricos, que embasaram esse trabalho, para pensar na construção de propostas
pedagógicas para a educação.
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