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Resumo  

A presente pesquisa teve como objeto de estudo o desenvolvimento humano em seu 

aspecto psicológico, mais especificamente a passagem das funções psicológicas de sua 

condição primitiva ou reflexa para voluntária ou culturalmente organizada e a reorganização 

que sofre o córtex cerebral nesta passagem. O objetivo principal consistiu em estudar o 

desenvolvimento das funções psicologias superiores na sua interfuncionalidade, enfatizando 

os aspectos do desenvolvimento da atenção no movimento de passagem de sua condição 

reflexa à voluntária. Como objetivos secundários, pretendeu-se a conhecer como a atenção e 

seu desenvolvimento são compreendidos no âmbito científico; destacar a importância de um 

referencial teórico explicativo do desenvolvimento humano que se ancore na discussão das 

apropriações culturais em detrimento das explicações exclusivamente biológicas; destacar a 

necessidade dos processos educativos para o desenvolvimento humano, inclusive da atenção 

voluntária. Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter conceitual, alicerçada no 

referencial teórico interpretativo da Psicologia Histórico-Cultural, que tem entre seus 

fundadores os autores russos L.S Vigotski (1896-1934), A.R. Luria (1902-1979) e A.N. 

Leontiev (1903-1977), os quais são nossas fontes primárias. Como fontes secundárias, a 

pesquisa se embasou em autores continuadores desta teoria como D.B. Elkonin (19804-1984), 

V.V. Davídov (1930-1998), A. V. Zaporózhets (1905-1981), P. Ya. Galperin (1902-1988) e 

outros. Por intermédio da leitura e sistematização dos escritos dos autores mencionados, 

especialmente da proposta de periodização do desenvolvimento organizada por Vigotski, foi 

delineado um percurso explicativo com os principais estágios do desenvolvimento humano, 

tendo como aspecto central a relação da criança com o meio, denominada de situação social 

de desenvolvimento. Neste percurso, evidenciou-se como se constituem e se reorganizam os 

sistemas funcionais em cada etapa, seguindo a proposta de Luria que, ao longo de sua obra, 

destaca que também nossa organização cerebral está intrinsecamente relacionada com as 

apropriações culturais possibilitadas ao indivíduo. Como resultados alcançados, compreende-

se que este trabalho oferece subsídios para evidenciar que o comportamento humano tem um 

substrato orgânico expresso pelo cérebro e seu funcionamento, porém este funcionamento se 

dá de forma mais ou menos organizada em decorrência das apropriações culturais que são 

possibilitadas à criança por meio da educação tanto informal quanto formal. Acredita-se que 

esta proposta de estudo pode trazer contribuições para o entendimento dos casos de crianças 

que se encontram em dificuldade de focar a atenção e regular o próprio comportamento e que, 

atualmente, têm recebido o diagnóstico de portadoras de Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). A chave para a reversão de tais casos, conforme evidenciado, não 

está na administração de medicamentos, como frequentemente tem sido a principal escolha, 

mas na organização e sistematização do ensino para promover o desenvolvimento da criança. 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural; Desenvolvimento Humano; Funções 

Psicológicas Superiores; Atenção Voluntária; Sistemas Funcionais; Ações Educativas.  



 
 

Leite, Hilusca Alves. The attention in the constitution of human development: contributions 

of Historical- Cultural Psychology. PhDThesis. 200 pages. Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

Abstract 

This research had as study object the human development in its psychological aspect, 

specifically the passage from the psychological functions of its primitive or reflex condition to 

voluntary or culturally organized and the reorganization that the cerebral cortex suffers in this 

passage. The main objective was to study the development of the higher psychological 

functions in their interoperability, emphasizing the aspects of the attention development in the 

passage movement from their reflex to voluntary condition. As secondary objectives, it was 

intended to know how the attention and its development are understood in the scientific 

framework; to highlight the importance of an explanatory theoretical framework of the human 

development that anchors itself in the discussion of the cultural appropriations over the purely 

biological explanations; to point out the need of educational processes for the human 

development, including the voluntary attention. To this end, a conceptual research study was 

developed, based on the interpretative theoretical foundation of the Historical-Cultural 

Psychology, which has among its founders the Russian authors L.S. Vygotsky (1896-1934), 

A.R. Luria (1902-1979) and A.N. Leontiev (1903-1977), who are our primary sources. As 

secondary sources, the research was also based on the followers  authors of this theory as D.B. 

Elkonin (1904-1984), V.V. Davídov (1930-1998), A.V. Zaporózhets (1905-1981), P. Ya. 

Galperin (1902-1988) and others. Through the reading and systematization of the writings of 

these mentioned authors, especially from the periodization proposal  of the development 

organized by Vygotsky, an explanatory  route has been outlined with the main stages of the 

human development, taking the child's relationship with the environment as a central role, 

which is called as social situation of development. In this way, it was shown how to make up 

and to reorganize the functional systems at each stage, following the Luria proposal that, 

throughout his work, points out that also our brain organization is closely linked to the 

cultural appropriations made possible to the individual. As achieved results, it is understood 

that this paper provides background information to show that the human behavior has an  

organic substrate expressed by the brain and its functioning, but this operation takes place on 

a more or less organized way due to the cultural appropriations that are made possible to  the 

child through both informal and formal education. It is believed that this proposed study may 

help to understand the cases of children who are in difficulty to focus attention and regulate 

their own behavior and that currently have been diagnosed with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). The key to the reversal of such cases, as stresses, is not in 

medication administration, as has often been the main choice, but in the organization and in 

the systematization of education in order to promote the child development. 

Keywords: Historic-Cultural Psychology; Human Development; Higher Psychological 

Functions; Voluntary attention; Functional systems; Educational Actions.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal estudar o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores com base em sua interfuncionalidade, enfatizando os aspectos do 

desenvolvimento da atenção voluntária. A teoria que norteia este trabalho é a Psicologia 

Histórico-Cultural, elaborada no início do século XX por L.S Vigotski
1
 (1896-1934) 

juntamente com seus colaboradores A.R. Luria (1902-1979) e A.N. Leontiev (1903-1977). 

Para tanto, a proposta aqui apresentada articula o estudo do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, iniciado por Vigotski, com os estudos de Luria no campo da 

neuropsicologia.  

O estudo do desenvolvimento da atenção voluntária na perspectiva da Psicologia 

Histórico-Cultural permite compreender funcionamentos psicológicos que, ao serem 

desvelados, implicam em melhor elucidar aspectos que compõem atitudes e ações frente ao 

aprendizado que se desenvolve durante todo o percurso de vida. Este estudo se propõe, dentre 

outros aspectos, a apresentar argumentos que consideram a constituição da atenção voluntária 

em uma perspectiva histórico-cultural, os quais se contrapõem, portanto, à visão hegemônica 

que compreende dificuldades de atenção e de controle de comportamento como um transtorno 

eminentemente da ordem do orgânico. 

Na visão hegemônica, as dificuldades na constituição da atenção voluntária no 

processo de desenvolvimento infantil são interpretadas como patologias e denominadas de 

transtornos, com destaque para o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

Orientadas pela perspectiva da patologia, mensurações passam a ser realizadas, visando 

identificar na população de crianças e adolescentes aqueles que seriam “portadores” de 

supostos transtornos, chegando-se a índices alarmantes. Pesquisadores que corroboram com 

este entendimento consideram que o índice de crianças e adolescentes com TDAH no Brasil 

seja de 3 a 6% da população (Rohde, Miguel-Filho, Benetti, Gallois & Kieling, 2004) e que a 

população infantil mundial afetada pelo transtorno esteja em torno dos 8 a 12% (Biederman & 

Faraone, 2005), ou seja, considerando a taxa populacional mundial
2
, milhões e milhões de 

                                                           
1 Existem diferentes grafias para o nome deste autor, quando não estivermos fazendo referência a uma obra 

específica, utilizaremos a escrita “Vigotski” por ser a que mais se aproxima da língua portuguesa. Nos casos em 

que estivermos utilizando obras do autor, será mantida a grafia como consta na obra. 

 
2
 De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2013, a população mundial ultrapassou os sete bilhões 

de habitantes (Estadão, 2013). No caso do Brasil, conforme dados apresentados pela Unicef, a população de 

crianças e adolescentes está em torno de 60 milhões. Pensar em qualquer um dos índices de crianças afetadas 
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crianças e adolescentes apresentariam determinada patologia na aquisição da atenção 

voluntária.  

 As explicações hegemônicas, comumente apresentadas para justificar a etiologia do 

TDAH, variam entre os pesquisadores desde causas como exposição ao fumo e ao álcool 

durante a gestação, parto prematuro, danos nas regiões pré-frontais do cérebro até mesmo 

exposição ao chumbo, baixo peso ao nascer ou ainda explicações de que se trata de um 

problema de ordem genética. No campo das suposições genéticas, “falhas” comprometeriam a 

transmissão de neurotransmissores importantes para o comportamento organizado, como a 

dopamina e a norepinefrina, o que traria como consequência a incapacidade ou dificuldade 

acentuada do sujeito em prestar atenção e controlar voluntariamente seu comportamento. 

 Pesquisadores que defendem tais explicações consideram que as dificuldades 

localizam-se nos lobos frontais do cérebro que, em virtude das “falhas” com os 

neurotransmissores, teriam seu funcionamento desorganizado (Barkley, 2008; Brown, 2007; 

Mattos et. al., 2006). De acordo com autores que interpretam o desenvolvimento da atenção 

voluntária exclusivamente sob a ótica biológica, fatores que compõem o desenvolvimento 

infantil na relação de aprendizado estabelecida entre crianças e familiares, pares e demais 

experiências, denominados de fatores externos, tais como falta de manejo dos pais na 

educação dos filhos, excessiva exposição à televisão e a jogos virtuais, ou até mesmo 

alimentação, não seriam fatores desencadeantes do TDAH (Barkley & Murphy, 2008; Mattos 

et al., 2006).  

A Teoria Histórico-Cultural, por sua vez, parte de uma compreensão distinta a 

respeito do desenvolvimento humano. Seu fundador, Vygotski (1931/2000c), destaca que o 

desenvolvimento biológico no ser humano é de natureza cultural e o desenvolvimento cultural 

ocorre de um modo quase tão natural quanto o biológico. A relação entre o desenvolvimento 

natural e o comportamento da criança se embasa na maturação de seu aparato orgânico e ao 

tipo de desenvolvimento cultural a que tem acesso. Não se trata, portanto, de um simples nexo 

evolutivo, mas de um desenvolvimento que se produz por meio de mudanças graduais, lentas 

pela acumulação de pequenas peculiaridades – aprendizagens – que produzem em seu 

conjunto modificações importantes. Desde o princípio, o desenvolvimento é observado como 

sendo revolucionário. Nota-se a existência de mudanças essenciais no próprio tipo de 

desenvolvimento, nas forças motrizes do processo.  

                                                                                                                                                                                     
pelo TDAH, seja em termos nacionais ou em termos mundiais, seria considerar que vivemos uma epidemia deste 

suposto transtorno (Unicef, s/d). 
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O que nos forneceu respaldo para chamar de hegemônica a compreensão do TDAH 

que parte de um viés organicista foi um levantamento de publicações de artigos em revistas 

científicas, realizado em bancos de dados nacionais e internacionais. Os detalhes do 

levantamento estão expostos no capítulo I deste trabalho, para o momento, é interessante 

destacar que, embora nosso objetivo principal seja estudar o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores com base em sua interfuncionalidade, enfatizando os aspectos do 

desenvolvimento da atenção voluntária, ao pesquisar artigos que tratam a respeito do 

desenvolvimento da atenção, encontramos um número muito superior de publicações que 

abordavam patologias e não o desenvolvimento. Nas publicações encontradas, 78% delas 

destacaram o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade na perspectiva de analisar 

aspectos neurológicos, etiologias, diagnósticos, comorbidades e tratamentos e somente 22% 

discorriam a respeito da função psicológica Atenção. Raríssimas foram as publicações que 

ousaram qualquer movimento de crítica ao suposto transtorno e, nos poucos estudos 

encontrados que abordavam a Atenção, raros tratavam do desenvolvimento desta função 

psicológica.  

  Além disso, observamos que, dentre as publicações que se propõem discutir a 

atenção e seu desenvolvimento, não há pesquisas que abordam a modificação da atenção 

mediante experimentos formativos. Trabalhos realizados por Galperin (1987) e Perez (1982) 

indicam que é possível, dentro do aporte histórico-cultural, elaborar estratégias formativas da 

atenção e, consequentemente, das demais funções superiores. Entendemos que o essencial, 

para superar a ideia de que o problema está localizado no funcionamento cerebral do 

indivíduo e que tal funcionamento se dá em decorrência da maturação do organismo do 

sujeito, consiste, justamente, em dar uma visão de como se alcança a formação de ações de 

controle do comportamento e da atenção a partir da educação. Estudos a respeito do 

desenvolvimento da atenção ainda são muito necessários, especialmente aqueles que 

evidenciem que o desenvolvimento desta função psicológica se dá especialmente por meio 

das apropriações que a criança faz do seu ambiente cultural e das mediações que recebe dos 

seus pares superiores. Compreender a atenção por este viés nos possibilita fazer a 

contraposição ao entendimento de que “falhas” orgânicas no amadurecimento do sujeito 

implicam em déficits na sua atenção e a solução para estes supostos déficits deve ser 

encontrada na medicação. 

Este levantamento, juntamente com os altos índices de prescrição e consumo de 

medicamentos para tratar a desatenção – diagnosticada como um transtorno (TDAH) – 
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justificam a necessidade desta pesquisa. De acordo com dados da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA (2013), o consumo de metilfenidato
3
, droga mais utilizada 

para tratar casos diagnosticados como TDAH em crianças de seis a 16 anos, cresceu 75% no 

Brasil, entre os anos de 2009 e 2011. Em 2009, foram comercializadas 557.588 caixas de 

metilfenidato, enquanto que, em 2011, comercializaram-se 1.212.850 caixas do referido 

medicamento. O gasto estimado das famílias brasileiras com o produto, em 2011, foi de R$ 

28,5 milhões, o que, de acordo com agência, significa um valor de R$ 778,75 por cada mil 

crianças com idade entre 6 e 16 anos (Anvisa, 2013). Corroboram com estes dados 

informações fornecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) no relatório anual da 

Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes – JIFE (2013). Aponta que, embora 

tenha havido um decréscimo na produção e consumo mundial das anfetaminas de modo geral, 

no caso do metilfenidato, segue aumentado. A fabricação anual desta droga que, em 1992, era 

de 4,2 toneladas passou a ser de 45,2 toneladas em 2011. Em 2009, somente a produção de 

metilfenidato (quase 38 toneladas) já superava a produção de todas as anfetaminas reunidas 

(não chegou a 34 toneladas).  

É interessante pensar que, se existe tamanha produção desta droga, há também uma 

demanda para consumi-la. Não por acaso, dos 85 artigos encontrados no levantamento que 

discorriam a respeito do tratamento, 35 eram favoráveis ao uso de algum tipo de medicação 

para tratar o problema. Para discutir esta questão, é importante resgatar um pouco da história 

do TDAH, que vem atrelada ao avanço crescente da indústria dos psicofármacos.  

Estudos que tratam sobre desatenção e dificuldades de controlar o comportamento 

não são recentes. Os primeiros estudos que envolvem crianças com estes sintomas datam do 

início do século XX (Barkley, 2008). Entretanto, enquanto, nas primeiras décadas do século 

passado, os estudos ocupavam-se de descobrir formas para educar as crianças ditas hiperativas 

e apenas desconfiava-se que apresentavam algum tipo de disfunção neurológica, desde a 

metade do século, este cenário mudou com os avanços da farmacoterapia. Por volta da década 

de 1950, ocorreu a chamada Revolução Psicofarmacológica (Rodrigues, 2003). 

Paulatinamente, nos anos que se seguiram, os tratamentos psicoterápicos perdiam terreno para 

a indústria da psicofarmacologia, já que esta última, a cada ano, aprimorava-se, 

desenvolvendo medicamentos capazes de eliminar os sintomas com maior eficiência. No 

início, a administração de medicamentos para problemas de ordem mental ocorreu de forma 

                                                           
3
 Os efeitos colaterais provocados pelo uso deste medicamento vão desde os mais brandos, como cefaleia, perda 

de apetite, náuseas; até os mais severos como problemas no crescimento, alterações de humor, problemas 

cardíacos, dependência. Em Leite (2010), exploramos com mais detalhes as consequências do uso deste 

medicamento. 
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bastante experimental, não se sabia ao certo como essas drogas funcionavam, o que se 

percebia era que embotavam sintomas mentais perturbadores. Pesquisas, na década seguinte, 

apontaram que essas drogas afetavam os níveis de certas substâncias químicas no cérebro 

(Angell, 2011). 

Quando se descobriu que as drogas psicoativas afetam os níveis de 

neurotransmissores, desenvolveu-se a teoria de que a causa dos transtornos mentais, dentre 

eles o TDAH, é uma anormalidade na concentração cerebral desses elementos químicos, 

devendo ser combatida pelo medicamento apropriado. Um exemplo do raciocínio que está por 

trás desta lógica é o seguinte: pesquisadores observaram que alguns antidepressivos 

aumentavam os níveis de serotonina no cérebro, logo, postulou-se que a depressão é causada 

pela escassez deste neurotransmissor no córtex.  Trata-se, de acordo com Angell (2011, s/n), 

de uma pirueta lógica em que, “em vez de desenvolver um medicamento para tratar uma 

anormalidade, uma anormalidade foi postulada para se adequar a um medicamento”.  

É interessante notar que foi justamente na década de 1950 que foram feitas 

investigações a respeito dos mecanismos neurológicos que estariam envolvidos nos sintomas 

comportamentais do Transtorno (possivelmente frutos deste raciocínio mencionado acima, já 

que a administração de anfetaminas, iniciada experimentalmente ainda na década anterior 

(Ross, 1979), já vinha mostrando resultados). Estudos inferiam que o problema estava na 

região talâmica, “[...] onde haveria pouca filtração dos estímulos, permitindo que um excesso 

de estimulação chegasse ao cérebro” (Barkley, 2008, p. 19).  

Dentre as transformações promovidas pela revolução farmacêutica, Conrad (2005) 

pondera que, mesmo diante de tantas controvérsias quanto à validade das pesquisas 

envolvendo medicamentos para certos transtornos mentais no âmbito da psiquiatria, as 

mudanças em algumas décadas evoluíram da psicoterapia e interação familiar para a 

psicofarmacologia, neurociência e estudos genéticos. Nas décadas de 1960 e 1970, os 

tratamentos psicoterápicos perderam terreno para a indústria da psicofarmacologia, já que esta 

última, a cada ano, aprimorava-se, desenvolvendo medicamentos capazes de eliminar os 

sintomas com maior eficiência (Rodrigues 2003).  

Tais mudanças se refletiram também no campo da classificação das doenças, onde se 

passou a considerar a patologia de acordo com o sintoma e o tipo de tratamento a ser 

oferecido, sem que houvesse muita fundamentação a respeito da etiologia da doença 

(Rodrigues 2003). No caso do TDAH, que até então era chamado de Lesão Cerebral Mínima, 

após um simpósio realizado em Oxford em 1962, passou a ser chamado de Disfunção 
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Cerebral Mínima (DCM). É importante observar que a nova proposição de nomenclatura  

ocorreu num momento em que se “certificavam” dos mecanismos neurológicos envolvidos no 

problema de desatenção e controle de comportamento, haja vista a eficácia produzida pela 

administração de medicamentos, mas não se conseguiu provar a existência de uma lesão 

cerebral – daí não caber mais o termo lesão cerebral (ainda que) mínima – contudo, o foco de 

explicação do fenômeno permaneceu no sujeito e no seu cérebro (Moysés & Collares, 1992).  

No que se refere ao TDAH, a partir deste período, há todo um esforço em 

desenvolver escalas e testes capazes de medir a atenção do sujeito para constatar a localização 

neurológica deste suposto déficit (Ross, 1979). Apresentando-se como um mercado de 

consumo promissor, o TDAH chegou a ser um dos transtornos mais estudados nos EUA por 

volta de 1980, e o seu caráter “benéfico” – uma vez que se acreditava que desaparecia com a 

chegada da adolescência –, paulatinamente, dá lugar não só à ideia de que o problema persiste 

na adolescência, mas que adultos também podem ser acometidos pelo TDAH (Barkley, 2008).  

É desse mesmo período a publicação da terceira versão do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III) que apresentou uma diferença marcante com 

relação às duas primeiras edições. Enquanto estas, publicadas respectivamente em 1952 e 

1968, refletiam a visão freudiana da doença mental, e eram pouco conhecidas fora do campo 

da psiquiatria, a terceira versão do manual é marcada pelo modelo médico aplicado aos 

problemas psiquiátricos. Trouxe 265 diagnósticos, dentre eles o de TDAH (já com esta 

denominação) e conseguiu uma abrangência para além do campo da psiquiatria, passando a 

ser usado como referência por companhias de seguro de saúde, hospitais, tribunais, prisões, 

escolas, pesquisadores, agências governamentais e médicos de todas as especialidades (Angel, 

2011).  

O principal objetivo era trazer confiabilidade ao diagnóstico psiquiátrico. Ou seja, 

garantir que os psiquiatras que viam o mesmo paciente concordassem com o diagnóstico. Para 

isto, cada diagnóstico passou a ser definido por uma lista de sintomas, com limites numéricos 

(Angell, 2011). No caso do TDAH, que, nesta versão do DSM (DSM III, 1980), aparece com 

a nomenclatura TDA+H e TDA-H, são listados 16 sintomas
4
, referindo-se à desatenção, à 

                                                           
4
 Na quarta versão do manual publicada na década de 1990, o número de sintomas referentes à desatenção, 

hiperatividade e impulsividade sobe para dezoito (DSM IV-TR, 2003). A quinta versão do DSM foi lançada no 

ano de 2013 e no caso do TDAH tivemos a manutenção dos dezoito sintomas, porém aparecem algumas 

alterações quanto à exigência da manifestação dos sintomas que na versão mais recente devem estar presentes 

antes dos 12 anos. Ainda nesta última versão do manual, o transtorno foi retirado do capítulo intitulado 

“Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na Infância” para ser inserido no capítulo 

“Transtornos do Neurodesenvolvimento” (DSM V, 2013), o que, em nosso entendimento, reforça a ideia de 

falhas neurológicas intrínsecas a constituição do indivíduo.  



20 
 

hiperatividade e à impulsividade e, conforme o teor das respostas o indivíduo, poderia ser 

classificado como portador do nível leve, moderado ou severo da doença.  

Angell (2011) explica que havia outro objetivo, não tão aparente, nesta 

“uniformização” dos diagnósticos: justificar o uso de drogas psicoativas. A autora enfatiza, 

em seu texto, a explicação da então presidente da Associação Americana de Psiquiatria 

(APA), Carol Bernstein, a respeito das modificações feitas no novo manual ao afirmar que 

“(...) foi preciso facilitar um acordo sobre diagnósticos entre clínicos, cientistas e autoridades 

reguladoras, dada a necessidade de ligar os pacientes aos novos tratamentos farmacológicos” 

(Bernstein, citado em Angell, 2011, s/n).  

Esta autora ainda explica que, ao abraçar o modelo biológico de doença mental e o 

uso de drogas psicoativas para tratá-la, a psiquiatria apresentou-se como uma disciplina 

científica e conquistou preponderância na prestação de serviços de saúde mental. Mas o mais 

importante, segundo a autora, é que, ao enfatizar o tratamento medicamentoso, a psiquiatria 

tornou-se forte aliada da indústria farmacêutica. Portanto, parece ser conveniente (para 

aqueles que lucram) minimizar ou até mesmo deixar de fora análises que discutam o caráter 

social do problema do TDAH e lançar luz apenas às características sintomáticas, biológicas e 

as formas de tratamento – medicamentos –, porque não apenas exclui discussões importantes, 

como as relações de trabalho na atualidade e o impacto destas na constituição dos sujeitos, 

como favorece o acúmulo e a manutenção desse sistema ao produzir cada vez mais 

consumidores para os produtos comercializados (no caso, medicamentos para tratar TDAH). 

Os dados a respeito da crescente produção mundial de metilfenidato, evidenciados mais 

acima, corroboram este raciocínio.   

Numa espécie de parceria indústria farmacêutica/medicina/DSM (Angell, 2011), não 

apenas o medicamento se constitui como uma mercadoria nesse processo, mas a própria 

doença que, ao que tudo indica, é pensada, criada para garantir a venda do fármaco 

desenvolvido. Observa-se, então, uma inversão no processo de cuidado com a saúde mental 

dos indivíduos, em vez de um aprofundamento no estudo de problemas que comprometem a 

psique do sujeito, no sentido de desvelar os vários determinantes que causam esse problema e 

pensar formas de tratá-lo, a ciência que se ocupa desse estudo propõe manuais que vêm, ao 

longo dos anos, superficializando critérios diagnósticos e explicações causais. Ou seja, na 

atual forma de organização da sociedade pautada no consumo de mercadorias, os homens não 

somente criam os produtos, mas também criam a necessidade de consumo para tais produtos 

(Marx, 1988). No caso em pauta, criou-se a necessidade dos medicamentos que tratam 
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TDAH, por se afirmar que casos de desatenção e hiperatividade são entendidos como 

transtornos psiquiátricos. 

Trazendo esta discussão para o campo da psicologia da educação, é importante 

ponderar que não é atual a relação entre cuidados médicos e problemas de escolarização. 

Pesquisas como as de Boarini (1993), Collares e Moysés (1996) e Patto (1990) trazem dados a 

respeito das tentativas de se encontrar no organismo da criança as causas para a não 

aprendizagem. Movimentos que tiveram início na década de 1930 já traziam a figura do 

médico ou de outros especialistas para o interior da escola com o intuito de identificar e 

corrigir comportamentos “desajustados” (Boarini, 1993; Patto, 1990). Ocorre que, em questão 

de algumas décadas, passou-se dos cuidados técnicos, que visavam controlar o 

comportamento, os hábitos de higiene e a conduta – entendidos como causadores das 

dificuldades de aprendizagem – da criança que apresentava algum desajuste (Boarini, 1993), à 

medicalização desses problemas, ao entendimento quase que unânime, como revelou a 

pesquisa nas bases de dados, de que determinantes biológicos respondem por problemas de 

aprendizagem e que estes podem ser corrigidos via medicação, como se um medicamento 

fosse capaz de promover incremento na capacidade de aprender.  

Com base no exposto, entendemos ser necessário, para tratar dos supostos déficits de 

atenção, discutir, primeiramente, como esta função se desenvolve e não tomar como premissa 

que o desenvolvimento humano está pautado de modo exclusivo no amadurecimento de suas 

funções, mas que decorre, sobremaneira, das apropriações dos instrumentos e signos de sua 

cultura. Partimos da concepção de que, embora o cérebro humano seja o órgão regulador de 

nossas ações, este cérebro, ou melhor, sua constituição também é cultural. O interesse em 

realizar tais estudos resultou, por um lado, da pesquisa realizada por Leite (2010), na qual se 

estudou o desenvolvimento da atenção voluntária fundamentada na Psicologia Histórico-

Cultural, e que, apesar de avanços importantes para a contraposição às concepções 

hegemônicas do TDAH, sentimos necessidade de aprofundar mais essa compreensão. 

Atividades com grupos de formação de professores também estimularam o desejo de 

aprofundamento sobre esta temática. Tais estudos possibilitaram a compreensão da 

importância em resgatar o papel da educação na constituição do indivíduo, seja ela cotidiana 

ou escolar. Para se chegar a uma definição sobre o que pesquisar, foram muitas leituras e 

conversas com profissionais mais experientes. 

Sabíamos que não seria possível tratar apenas da atenção como uma função isolada 

que se desenvolve (ou não) apartada das demais (memória, pensamento, percepção, sensação, 
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etc). Destacava-se, então, uma questão: Como tratar da interfuncionalidade das funções 

psicológicas? A leitura dos estudos de Luria a respeito da constituição dos sistemas funcionais 

nos pareceu um caminho interessante, uma vez que tais estudos conferem materialidade aos 

que Vigotski assinalou nas primeiras décadas do século XX. Traçar um paralelo entre a 

periodização do desenvolvimento delineada por este autor e a constituição dos sistemas 

funcionais pode nos oferecer condições de pensar o desenvolvimento, suas principais etapas e 

transformações (sejam elas físicas e/ou psíquicas), porém sempre levando em consideração o 

movimento dialético entre as apropriações externas e as transformações internas que isto 

acarreta. 

Temos, portanto, um embate teórico-metodológico, visto que, de um lado, existe uma 

ampla gama de publicações e estudos que defendem certa organização da constituição 

cerebral e, se esta não se der de forma a responder a determinados critérios pré-estabelecidos, 

implica em diagnóstico de sintomas como os classificados para o TDAH. A adesão a estes 

estudos é facilitada pela linguagem pragmática com que complexas questões do 

desenvolvimento da atenção no desenvolvimento humano são abordadas: identifica-se um 

sintoma em um sujeito ou grupo de sujeitos e, em seguida, procura-se inseri-lo em um rol 

classificatório com base em descrições de comportamentos que compõem aquele conjunto de 

sintomas. O foco de análise centra-se em aspectos comportamentais do funcionamento do 

organismo interpretados pelos profissionais que avaliam tais comportamentos como algo 

inerente ao indivíduo, constituindo-o como tal.  Por outro lado, os estudos de Luria sobre a 

neuropsicologia defendem um outro ponto de vista sobre o desenvolvimento do cérebro: um 

órgão que, apesar de regulador da vida e dos processos psíquicos, tem seus sistemas 

funcionais (que garantem tal regulação) constituídos em unidade biológico/cultural, ou seja, o 

simples amadurecimento deste órgão não garante uma conduta organizada ao sujeito, sendo 

necessárias, portanto, ações educativas para que isto aconteça. Sob esta perspectiva, o 

comportamento humano é constituído por meio de processos históricos e culturais, cujos 

produtos são explicados pela compreensão dos aspectos que o constituem, bem como 

passíveis de mudança, de transformação por meio de infindáveis ações que ocorrem nas 

inúmeras experiências vividas no cotidiano, na escolarização, no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. 

Temos, então, para a elaboração desta pesquisa, uma questão que é eminentemente 

teórico-metodológica, propomos responder que relação há entre o psiquismo e o 

funcionamento cerebral/neurológico, tomando o desenvolvimento da atenção como tema 
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central de análise. Enquanto para os autores organicistas o motor do desenvolvimento é o 

amadurecimento orgânico e biológico, no qual se alicerçam as bases das funções psíquicas, 

para a Psicologia Histórico-Cultural, o processo ocorre “na mão inversa”. Como mencionado, 

a dimensão biológica não é descartada, mas a teoria parte de outro princípio explicativo, qual 

seja: o de que a constituição do indivíduo, incluindo aqui sua organização cerebral, ocorre da 

dimensão extracortical para a intracortical. Embora haja um substrato orgânico nos casos de 

desatenção e dificuldade de controle das ações voluntárias, a chave para a reversão de tais 

casos não está na administração de medicamentos como frequentemente tem sido a principal 

escolha, mas sim na organização e sistematização do ensino para a criança em 

desenvolvimento. 

Destacamos e defendemos que, embora aparentemente possa haver certa 

convergência entre Luria e os autores organicistas quando afirmam a importância dos lobos 

frontais para as funções de atenção e do comportamento organizado (voluntário), o princípio 

explicativo é radicalmente oposto. Para os autores organicistas, a maturação do organismo irá 

dizer se o indivíduo tem ou não tem tais capacidades. Para a Psicologia Histórico-Cultural, 

são as ações educativas recebidas por uma figura que realiza o papel de par superior – aquele 

que está mais desenvolvido, portanto em condições de auxiliar a criança a se desenvolver 

(Vigotskii, 2006) –, bem como a situação social de desenvolvimento – sistemas de relações 

que a criança estabelece em cada etapa – que irão determinar o caráter do seu 

desenvolvimento e da constituição dos seus sistemas funcionais.  

Para sua efetivação, esta pesquisa está organizada em quatro capítulos. O primeiro 

deles apresenta o resultado do conhecimento produzido sobre a temática desenvolvimento da 

atenção em bancos de dados nacionais e internacionais. Subdividimos este capítulo em dois 

itens, no primeiro, apresentamos os resultados da pesquisa realizada e analisamos, sob a 

orientação da perspectiva Histórico-Cultural, como o desenvolvimento da atenção comparece 

nos artigos encontrados. O item seguinte discute a concepção de ciência que embasa a 

compreensão do material encontrado e alguns limites que tal compreensão impõe quando o 

que está em pauta é o desenvolvimento humano.  

O segundo capítulo apresenta a chave interpretativa de desenvolvimento humano 

proposta pela Psicologia Histórico-Cultural. Primeiramente, discorremos a respeito da 

elaboração da Psicologia Histórico-Cultural e seus fundamentos teórico-metodológicos. No 

item seguinte, abordamos a constituição dos sistemas funcionais conforme Luria propôs ao 
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longo de sua carreira e, por último, trazemos a compreensão de Vigotski a respeito de como 

deve ser entendida a periodização do desenvolvimento humano.  

O terceiro capítulo abarca todos os períodos do desenvolvimento, propostos por 

Vigotski, com suas peculiaridades, crises e transformações, entrelaçando cada um deles com a 

constituição dos sistemas funcionais. Ou seja, em cada período, procuramos destacar qual a 

função psicológica predominante, como a atenção se relaciona com esta função e de que 

forma se expressa em termos de organização cortical. 

Por fim, o último capítulo destaca a importância dos processos educativos para o 

desenvolvimento humano. Exploramos tanto os processos educativos cotidianos quanto os do 

ensino formal, defendendo que a educação, quando intencionalmente dirigida, promove 

desenvolvimento qualitativamente superior àquele que se dá quando se trabalha com a ideia 

de espontaneidade do desenvolvimento. 

Esperamos que esta pesquisa ofereça contribuições àqueles que, como nós, se 

inquietam diante dos altos índices de diagnósticos e prescrição de medicamentos controlados 

para crianças que estão saudáveis, mas não deixam de sentir o impacto do atual modo de 

produzir a vida.  
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I 

 

A ABORDAGEM DA ATENÇÃO NO ÂMBITO CIENTÍFICO  

 

Neste Capítulo I, apresentamos o resultado do conhecimento produzido sobre a 

temática desenvolvimento da atenção em bancos de dados nacionais e internacionais. Para 

tanto, subdividimos este capítulo em dois itens, sendo que, no primeiro, sistematizamos os 

resultados da pesquisa realizada e analisamos, pela via da perspectiva histórico-cultural, como 

o desenvolvimento da atenção comparece nos artigos encontrados. O seguinte discute a 

concepção de ciência que embasa a compreensão do material encontrado e alguns limites que 

tal compreensão impõe quando o que está em pauta é o desenvolvimento humano. A intenção 

do levantamento e de sua apresentação e discussão no início desta tese decorre da constatação 

dos altos índices de diagnósticos e prescrição de medicamentos para tratar TDAH, conforme 

mencionado na introdução deste trabalho.  

Tendo em conta tais dados, é importante obtermos a compreensão da forma como a 

atenção é entendida no âmbito científico. Para nós, a maneira como o objeto de estudo é 

abordado, no presente caso, a atenção, leva-nos à compreensão de sua etiologia, 

desenvolvimento, bem como dos encaminhamentos. Entendemos que seria importante realizar 

esta discussão, uma vez que, atualmente, predomina, a respeito do TDAH, uma concepção de 

que o portador deste suposto transtorno tem algum desajuste biológico que o deixa desatento 

e/ou hiperativo, porém pouco se discute a respeito do desenvolvimento da atenção e da 

importância desta função psicológica no controle voluntário do comportamento. 

Além de apresentar os resultados da referida pesquisa, este capítulo faz uma 

discussão a respeito das definições de desenvolvimento como sinônimo de amadurecimento 

orgânico. Tais definições embasam não apenas a compreensão do desenvolvimento da 

atenção, mas sustentam a compreensão de que o suposto transtorno de déficit de atenção 

consiste ainda em uma falha nesse amadurecimento. Procuramos elucidar a concepção de 

ciência e de conhecimento subjacente a tais concepções.  

 

 

1.1 Os resultados do levantamento: a atenção pelo seu aspecto não desenvolvido. 
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Tendo em vista que o objeto a ser estudado refere-se ao desenvolvimento da atenção, 

consideramos importante realizar o levantamento da produção científica sobre o tema em 

periódicos tanto da área da saúde quanto da educação. Como marco para este levantamento, 

definimos o período que se estende do ano de 1994, quando é publicada a quarta versão do 

Manual Diagnóstico e Estatístico para Transtornos Mentais, até 2012. Para isto, consultamos, 

entre os meses de maio e setembro de 2012, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que 

possibilita acesso a várias bases de dados da área da saúde, dentre elas o MEDLINE e o 

LILACS, que escolhemos por apresentarem periódicos da área da medicina e da psicologia. 

Como não encontramos uma base de dados específica sobre educação, investigamos, na base 

de dados Scielo, dentre os periódicos indexados na área das ciências humanas, aqueles que 

traziam artigos com as seguintes palavras chaves: desenvolvimento da atenção, atenção, 

development of attention, attention. É importante destacar que, nesta base de dados, também 

encontramos periódicos da área de Psicologia – indexados na área de Ciências Humanas – que 

traziam artigos referentes ao tema escolhido.  

No que se refere aos resultados da busca, encontramos um total de 772 artigos, sendo 

a maior parte deles, 648, indexados na base de dados Medline. Nas demais bases, 

encontramos 69 artigos na LILACS e 56 na Scielo. No entanto, o ponto de destaque deste 

levantamento é que a grande maioria dos artigos encontrados não tratava propriamente da 

atenção ou dos aspectos relativos ao seu desenvolvimento, mas apreendia tal função 

psicológica pelo seu aspecto não desenvolvido, ou seja, pelo Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade. O número de artigos discorrendo sobre TDAH foi de 595 (ou 78%) 

enquanto que 177 (ou 22%) discorriam sobre a atenção
5
.  

Do montante encontrado, foram separadas duas grandes categorias – TDAH e 

Atenção – e lidos todos os resumos, tanto dos artigos que referiam-se ao TDAH quanto os que 

tratavam apenas da função psicológica Atenção e, em seguida, separados em categorias 

menores dentro daquela mais geral. As categorias foram criadas por um esforço de 

delimitação do tema principal de cada resumo. Dentre as principais temáticas encontradas nos 

artigos que se referiam ao TDAH, estão: Formas de tratamento do TDAH, com 83 artigos; 

Diagnóstico do TDAH, com 62 artigos; Etiologia do TDAH, com 33 artigos; Comorbidades 

entre TDAH e outros transtornos, com 88 artigos; Estudos comparativos entre TDAH e 

outras doenças com sintomas semelhantes, com 61 artigos; e uma categoria mais ampla que 

denominamos Características do TDAH, com 268 artigos,  englobando artigos que explicam 

                                                           
5
 Os gráficos ilustrativos a respeito deste levantamento de dados podem ser encontrados no Apêndice A e a 

relação completa dos nomes dos periódicos consultados, consta no Apêndice B deste trabalho. 
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o transtorno de maneira geral, mas trazem algum ponto específico a ser apresentado, como, 

por exemplo, os aspectos neurológicos do problema, aspectos das funções psicológicas, os 

fatores desencadeadores, o impacto do TDAH na vida e desenvolvimento do sujeito, estudos 

epidemiológicos e de prevalência, estudos de gênero, explicações a partir de diferentes 

concepções teóricas e períodos do desenvolvimento.   

É importante informar que, por abranger um período de mais de vinte anos de 

publicações, foi necessário que considerássemos o uso de terminologias mais antigas na 

delimitação das categorias dos artigos referentes ao TDAH. Especialmente nos artigos do 

início da década de 1990, ainda encontramos terminologias como “Transtorno Hipercinético”, 

“Síndrome Hipercinética” e “Disfunção Cerebral Mínima”, os quais foram considerados como 

pertencentes à categoria mais geral TDAH, por sabermos serem, em épocas anteriores, estas 

nomenclaturas eram usadas para classificar casos de déficit de atenção e hiperatividade
6
.  

Também importa explicar que a categorização feita dentro desta categoria mais 

ampla – TDAH – foi pensada não no sentido de quantificar o que se publica a respeito de cada 

temática do TDAH (diagnóstico, etiologia, comorbidades, etc.), e sim tentando apreender o 

que os resumos traziam como ponto central da discussão do texto. Assim, em alguns casos, 

observamos que as categorias se entrecruzavam, como exemplo, estudos que procuravam 

formas de diagnosticar TDAH e um dado Distúrbio de Aprendizagem mediante determinado 

instrumento, verificando sua validade ou não. Em casos como o mencionado, consideramos 

válida a categoria diagnóstico para incluir o artigo. Já casos em que os aspectos neurológicos 

eram enfatizados, fossem eles abordados por meio da fisiologia, da anatomia ou do 

neurodesenvolvimento, todos foram considerados na categoria Características do TDAH. Esta 

decisão foi tomada levando em conta o volume de resumos com o qual trabalhamos e tendo 

em vista que o objetivo era discutir o que se fala sobre desenvolvimento da atenção. 

Ainda sobre os artigos alocados na categoria TDAH, vale destacar os dados 

encontrados em algumas das categorias. Dentre os que debatiam a respeito da etiologia do 

transtorno, a grande maioria (30 artigos) trazia estudos que indicavam fatores genéticos como 

principais responsáveis pelas causas do transtorno. Dentre as características do TDAH, o que 

mais se abordou (44 artigos) foram os aspectos neurológicos – atividade cerebral, diferenças 

entre hemisférios, volume cerebral, etc. – dos sujeitos diagnosticados com TDAH. Em alguns 

dos artigos que discorriam sobre os aspectos neurológicos, foi possível encontrar afirmações 

sobre a etiologia genética do transtorno. A respeito da categoria tratamento, 30 artigos faziam 
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 O leitor poderá encontrar referências sobre as diferentes denominações para o TDAH em Moysés e Collares 

(2011) e em Werner Junior (1997). 
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referência explícita ao uso de medicamentos como forma de tratamento. Os demais artigos 

mencionavam outras técnicas ou abordagens psicológicas, mas não deixavam clara a posição 

dos autores quanto ao uso de medicação como forma de tratamento. No que se refere às 

comorbidades, a que apareceu com mais frequência (31 artigos) foi a comorbidade entre 

TDAH e Distúrbios de Aprendizagem, sobretudo na aquisição da leitura e da escrita. Estes 

dados corroboram nossa afirmação anterior de que predominam explicações amparadas 

especialmente no viés biológico e maturacionista para explicar casos de desatenção e de 

comportamentos hiperativo/impulsivos.   

Dentre os artigos que abordavam a função psicológica Atenção, delimitamos como 

principais categorias: Correlação entre atenção e outras funções, com 14 artigos; Estratégias 

de direcionamento ou incremento da atenção, com 21 artigos; Fatores de interferência ou 

desencadeadores de problemas de atenção, com 67 artigos; Instrumentos para medir a 

atenção, avaliação da atenção, com 51 artigos; Concepção teórica específica para explicar a 

atenção; com apenas 1 artigo; e, Desenvolvimento da atenção, com 23 artigos.  

Nesta última categoria, que era o alvo de nosso interesse, dos 23 artigos encontrados, 

a maioria deles trazia como compreensão predominante aquela que entende o 

desenvolvimento como decorrente, sobretudo, do amadurecimento orgânico, 

independentemente do intercâmbio social neste processo. Apenas um artigo trazia como 

concepção teórica a Psicologia Histórico-Cultural para explicar o desenvolvimento da 

atenção, para a qual o intercâmbio social é fundamental para o desenvolvimento das funções 

psicológicas. 

Ponto importante a ser considerado na categoria Atenção é que, para a delimitação da 

subcategoria desenvolvimento da atenção, num primeiro momento, consideramos apenas 

artigos que claramente utilizassem este termo. Porém, após uma revisão nos dados e uma 

releitura dos resumos, percebemos que muitos resumos traziam termos como 

desenvolvimento cognitivo e, nesta terminologia, estava incluída a concepção de 

desenvolvimento da atenção. Esta revisão trouxe uma pequena alteração no resultado de nossa 

contagem, passando de dezesseis para vinte e três o número de artigos que tratavam do 

desenvolvimento da atenção. De qualquer maneira, quando comparamos a quantidade geral de 

artigos que tratam da atenção (177) ou do TDAH (595), o número de publicações que se 

propõem a discutir o desenvolvimento da atenção segue sendo inexpressivo.  

Considerando os dados encontrados, entendemos que estudos sobre o 

desenvolvimento da atenção ainda são muito necessários, especialmente aqueles que 
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compreendam que o desenvolvimento desta função psicológica se dá especialmente por meio 

das apropriações que a criança faz do seu ambiente cultural e das mediações que recebe dos 

seus pares superiores. Compreender a atenção por este viés nos possibilita fazer a 

contraposição ao entendimento de que “falhas” orgânicas no amadurecimento do sujeito 

implicam em déficits na sua atenção e a solução para estes supostos déficits deve ser 

encontrada na medicação. 

Detalhando um pouco mais os dados a respeito dos artigos que discutiram o 

desenvolvimento da atenção, observamos que, ao longo do intervalo de vinte e dois  anos que 

utilizamos na pesquisa, as publicações não se distribuem de modo muito uniforme, sendo que 

nos anos de 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2012 não encontramos publicações a 

respeito do tema em questão. Nos demais anos, há entre um e dois artigos para cada ano. As 

revistas que publicaram tais artigos eram da área da psicologia e da medicina, especialmente 

das neurociências. Não encontramos publicações sobre esta temática nas revistas da área da 

Educação, apenas em uma revista de Psicopedagogia.   

Quanto ao tipo de pesquisa, quatorze artigos apresentavam resultados de pesquisas 

empíricas
7
, e, destes, dois traziam os resultados de pesquisas empíricas longitudinais. De 

maneira geral, estas pesquisas investigaram, entre crianças de faixas etárias variadas, o 

desenvolvimento da atenção e como isto se expressa em termos de ativação neuronal. 

Nenhum deles traz em seu resumo a concepção teórica que norteia as análises e, em virtude 

das afirmações de que a atenção atinge seu ápice de desenvolvimento em determinada idade, 

permite-nos inferir que partem de uma concepção maturacionista de desenvolvimento.  

Observamos falta de referências aos fatores desencadeadores do desenvolvimento da 

atenção. Embora algumas pesquisas que se propunham a investigar os processos de atenção 

diante das dificuldades ou das novidades, reconhecendo que há um desenvolvimento desta 

função psicológica, pareciam vincular o ocorrido mais ao fato de ter havido amadurecimento 

neuronal que permitiu ao sujeito ter a devida atenção ao problema proposto, em vez de 

discutir o processo de desenvolvimento em si. Encontramos ainda, dentre estas pesquisas 

empíricas, a tentativa de correlacionar o desenvolvimento da atenção a fatores genéticos, 

partindo de estudos com pares de gêmeos ou com bebês. 

Sete dos artigos encontrados traziam pesquisas teóricas ou de revisão bibliográfica. 

Da mesma forma que nos estudos empíricos, a discussão ficou centralizada na manifestação 
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 De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa empírica tem como finalidade principal delinear ou 

analisar características de fatos ou fenômenos, avaliar programas e isolar principais variáveis. Utiliza, em geral, 

métodos formais, que se aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle 

estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses.  
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da atenção ou de alguns subtipos de atenção vinculados a determinadas faixas etárias. Cabe 

destacar que, dentre os artigos que traziam pesquisas teóricas ou de revisão bibliográfica, dois 

deixavam claro o viés teórico em que se respaldavam e a concepção de desenvolvimento que 

subjaz na teoria em questão. 

Somente um artigo não apresentava resumo suficientemente claro para que 

identificássemos se se tratava de pesquisa empírica ou conceitual, apenas trazia afirmações de 

que a atenção tem seu período de desenvolvimento compreendido até os dez anos de idade e 

que este fator pode ser visualizado nos exames de eletroencefalograma. 

Observamos que a ênfase nos aspectos neurológicos está presente tanto nos artigos 

que se encaixam na categoria TDAH quanto na de desenvolvimento da atenção e, em virtude 

disso, entendemos ser interessante apresentar algumas das ideias encontradas nos artigos que 

tratam tanto do desenvolvimento da atenção quanto do TDAH. Em nossa seleção, demos 

destaque aos que, nos resumos, traziam dados correlacionando atenção ou TDAH e 

neurofuncionamento. Cabe dizer que nem sempre os artigos eram disponibilizados 

gratuitamente nos casos de publicações de artigos científicos indexados na base de dados 

Medline.  

 

1.2.  A Abordagem biológica da atenção e da desatenção 

 

Este item traz as principais ideias que permeiam alguns dos artigos que encontramos 

no levantamento em bancos de dados e que estavam disponíveis para leitura. Demos 

preferência às publicações que enfatizam os aspectos neurológicos do desenvolvimento da 

atenção e os que estavam inseridos na categoria TDAH que procuravam evidenciar a 

atividade cerebral neste transtorno e suas supostas falhas. A opção por artigos que abordavam 

aspectos neurológicos da atenção e do TDAH se deu em virtude da temática proposta por este 

trabalho, uma vez que nossa intenção é evidenciar que a constituição e organização cerebral 

estão intrinsecamente vinculadas às apropriações culturais e não somente ao amadurecimento 

do organismo.  

Dentre os artigos que conseguimos ter acesso na íntegra, o mais antigo deles que 

aborda o tema da participação dos lobos frontais nos casos de TDAH é o de Lazar e Frank 

(1998). Os autores trabalham com a ideia de sistema frontal e não propriamente só dos lobos 

frontais, por não estar definida anatomicamente a localização de todos os sintomas do TDAH 

nos lobos frontais. Explicam que os lobos frontais são parte de uma rede ampla e com 
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conexões para quase todas as partes do sistema nervoso. Portanto, possivelmente, todo o 

sistema cognitivo seja sensível a patologias nos lobos frontais. O envolvimento dos lobos 

frontais ocorre em termos de controle executivo, por exemplo, na habilidade para explorar, 

monitorar e mudar a direção da atenção, iniciar e conduzir a linguagem, organizar métodos de 

memorização, discriminar temporariamente itens da memória, ignorar estímulos externos 

durante uma atividade.  

Os autores criticam que, embora pesquisas em laboratório investiguem a capacidade 

de inibição das respostas e outras funções do sistema frontal, as diferenças sempre são 

tomadas em relação às crianças normais. É necessário, na opinião dos autores, incluir outros 

grupos clínicos, especialmente distúrbios de aprendizagem, por ser esta a comorbidade mais 

comum. A associação sugerida entre os sistemas frontais e o TDAH pode, na verdade, estar 

relacionada ao distúrbio de aprendizagem e suas anormalidades cognitivas e não ao TDAH 

(Lazar & Frank, 1998). A proposta dos autores é examinar possíveis disfunções do sistema 

frontal em crianças com TDAH e avaliar se tais disfunções são específicas do TDAH ou se 

estão igualmente presentes em crianças com transtornos da aprendizagem
8
. Para isto, aplicam 

bateria de testes cognitivos e neuropsicológicos em três grupos de crianças: TDAH+TA; só 

TA e só TDAH. Os critérios definidos pelo DSM III-R foram utilizados para diagnosticar 

TDAH e os transtornos da aprendizagem (Lazar & Frank, 1998).  

Dado que os três grupos não se saíram bem nos testes que avaliaram funções 

executivas e outras funções do sistema frontal e que não houve diferença significativa na 

inteligência para os três grupos, os autores entendem que a anormalidade no sistema frontal 

não pode ser considerada específica para o TDAH. Os grupos de crianças com distúrbio de 

aprendizagem e TDAH + distúrbio de aprendizagem tiveram as piores performances, 

permitindo aos autores inferir que os efeitos dos distúrbios de aprendizagem nos sistemas 

frontais são mais impactantes que nos casos de TDAH. Os resultados encontrados sugerem 

que testes que avaliam apenas sistemas frontais e funções executivas não podem ser usados 

para diferenciar TDAH e distúrbio de aprendizagem (Lazar & Frank, 1998). 

Estudos posteriores, como os de Makris, Biederman, Monuteaux e Seidman (2009) e 

de Shafritz, Marchione, Gore, Shaywitz e Shaywitz (2004), igualmente fazem referência ao 

papel do córtex cerebral no TDAH. Porém ambas as pesquisas sugerem a participação de 

                                                           
8
 Os autores usam como referência o DSM III-R que, na sua versão original, traz o termo Learning Disabilities. 

Na versão traduzida do manual, temos o termo Transtornos da Aprendizagem que engloba transtorno da leitura, 

transtorno da matemática, transtorno da escrita e transtorno da aprendizagem sem outra especificação.  
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outras áreas cerebrais na expressão do TDAH, bem como se utilizam de recursos mais 

sofisticados, como os exames de neuroimagem
9
, para evidenciar tal participação.  

Ambos os estudos mencionam as áreas do córtex pré-frontal dorsolateral, córtex 

cingulado, cerebelo, córtex parietal e junções têmporo-parieto-occipital. Para Makris et al. 

(2009), embora a etiologia do TDAH permaneça obscura, a herança genética é o fator que 

melhor explica o transtorno. Estes autores entendem o TDAH como resultado de fatores 

genéticos e perinatais que se desdobram ao longo do desenvolvimento. Desse processo, 

resulta uma fisiopatologia marcada pela desregulação dopaminérgica e noroadrenérgica, bem 

como anormalidades estruturais e funcionais nos caminhos corticais. Baseando-se em exames 

de neuroimagem, sugerem que há danos ou disfunções nos circuitos ou redes que interligam 

as diferentes áreas responsáveis pela atenção, controle, motricidade, humor, etc. 

Valendo-se de um estudo de neuroimagem realizado com 223 crianças com TDAH e 

223 controles saudáveis, no qual usaram o ápice da espessura cortical como medida de 

maturação do córtex, os autores defendem que crianças com TDAH atingem pico de 

espessura cortical aos 10,5 anos enquanto que as crianças normais atingem aos 7,5. O atraso é 

mais forte na região pré-frontal e algumas regiões do cerebelo apresentam volume menor. 

Além disso, afirmam que danos no corpo estriado (estrutura composta pelo corpo caudado, 

núcleo acumbens, putamen e glóbulo pálido) podem ser associados com a etiologia do 

TDAH. Os autores explicam que esta é uma zona de abastecimento arterial, portanto exposta 

a comprometimentos da circulação sanguínea, como a baixa concentração de oxigênio no caso 

de complicações perinatais. O corpo estriado também é fonte das sinapses dopaminérgicas e, 

nos casos de TDAH, foi possível observar corpo caudado menor e globo pálido menor, o que 

poderia comprometer tais sinapses (Makris et al., 2009). 

No entendimento dos autores, os diferentes sistemas neurais podem ser afetados 

devido à heterogeneidade genética, interação genética e meio ambiente (exposição ao álcool e 

fumo, por exemplo), o tempo de ocorrência desses eventos e o momento em que ocorreram 

(qual período da gravidez). Heterogeneidade genética pode levar a variações fenotípicas que 

                                                           
9
 Os principais exames de neuroimagem, de acordo com Machado (2006, p. 319), na atualidade, são: a 

tomografia computadorizada, que emprega fontes múltiplas de raios X capazes de produzir feixes muito estreitos 

e paralelos que percorrem ponto a ponto o plano que se pretende visualizar no encéfalo ou medula; a tomografia 

por ressonância nuclear magnética, que se baseia na emissão de sinais de radiofrequências de certos núcleos 

atômicos quando colocados em determinados campos magnéticos (Esta técnica consegue distinguir tecidos com 

base em seu teor de água.); e, tomografia por emissão de pósitrons (PET), que permite estudar aspectos 

morfológicos e funcionais das áreas cerebrais (Localiza com precisão as áreas corticais que são ativadas quando 

o indivíduo é submetido a diversos estímulos sensoriais, quando executa um ato motor ou até mesmo quando 

está planejando este ato.). As três técnicas têm como características comuns o fato de não serem invasivas, ou 

seja, não exigem introdução de qualquer substância no sistema nervoso central e permitirem distinguir diversas 

estruturas do sistema nervoso central. 
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podem ser observadas no endofenótipo medido via neuroimagem. Citam exemplo de estudo 

que envolve genes DAT1 e DRD4. O primeiro se expressa nos gânglios basais e o segundo no 

córtex pré-frontal. No estudo com sujeitos com TDAH, irmãos não afetados e controles, o 

gene DAT1 influenciou o volume caudado enquanto o DRD4 ficou associado com o volume 

da massa cinzenta pré-frontal. No entanto, os autores não explicam como estes estudos são 

feitos, apenas mencionam sua expressão no fenótipo dos sujeitos com TDAH (Makris et al., 

2009). 

Fazemos ressalva aqui quanto a isto, porque, em outro estudo que pretendia fazer o 

vínculo entre genética e TDAH, Zhou et al. (2008) fazem uma testagem para achar se existe 

um traço quantitativo num determinado cromossomo (QTL) que possa explicar a expressão 

fenotípica do TDAH. Os autores pesquisam um grupo específico: famílias europeias, 

caucasianas com crianças de 5 a 17 anos, procurando correlacionar o mapeamento genético 

com diagnósticos de TDAH e questionários respondidos por pais e professores. Partem do 

princípio de que, se existe o cromossomo, ele tem que se apresentar no fenótipo. Como 

resultado, concluíram que não existe um traço quantitativo cromossômico que possa ser 

vinculado aos testes de pais e professores, mas, empiricamente, conseguem detectar 

semelhanças fenotípicas. Questionamos se tais semelhanças não acontecem devido ao tipo de 

amostra selecionada – crianças europeias, caucasianas, com ao menos um dos pais com 

diagnóstico de TDAH.  

Da mesma forma, Auerbach, Atzaba-Poria, Berger e Landau, (2004) utilizam estudos 

com gêmeos para reforçar a contribuição genética do suposto transtorno. Afirmam que o gene 

DRD4, que codifica o receptor D4 de dopamina, e o gene DAT1, que codifica a proteína DAT 

transportadora de dopamina, estão associados com TDAH, embora reconheçam que relações 

familiares, interação entre pais e filhos e adversidades  são associadas com o desenvolvimento 

e severidade do transtorno, mas estas condições não são específicas do transtorno e sim 

fatores de risco. Reforçam o componente genético do TDAH, afirmando que parentes em 

primeiro grau de pessoas com TDAH têm sete vezes mais chances de desenvolver o 

transtorno. Além disso, 60% das crianças que têm um dos pais com TDAH também 

receberam o diagnóstico.  

Amparando-se nesta concepção de herdabilidade do suposto transtorno, os autores 

desenvolveram uma pesquisa realizada em duas etapas que investigou possíveis indícios de 

risco para TDAH já no primeiro ano de vida. Trabalharam com uma amostra de 66 meninos 

de sete meses que haviam sido examinados no estágio neonatal. Os critérios de seleção eram 
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que a família fosse composta por ambas as figuras parentais (pai e mãe) e que eles fossem 

nativos do país onde a pesquisa foi realizada (Israel) ou vivessem lá tempo suficiente para 

dominar a língua local. O grupo de risco foi constituído por crianças cujos pais obtivessem 

pontuação igual ou superior a sete no questionário para adultos com TDAH (Auerbach et al., 

2004). 

A hipótese que norteou o trabalho dos pesquisadores foi de que crianças com risco 

para TDAH devem apresentar níveis mais altos de atividade e de irritabilidade aos sete meses 

do que as do grupo controle. Para auferir esta hipótese, utilizaram uma escala neonatal 

contendo itens a respeito da motricidade, interação, irritabilidade, atividade e interesse nos 

dois primeiros meses de vida das crianças. Foi solicitado aos pais que respondessem um 

questionário de comportamento infantil, contendo questões sobre o primeiro ano de vida com 

itens sobre irritabilidade, distração para estímulos novos, nível de atividade, interesse, 

satisfação e tranquilidade. Aos sete meses de vida, foram aplicados testes de temperamento 

para medir episódios de irritabilidade, interesse e atividade. Os testes consistiam em 

atividades com blocos de montagem com os quais foram elaboradas diferentes provas, ora 

com a interferência materna, ora sem, ora com anteparo de vidro, ora sem. Todos foram 

gravados e a codificação do material foi feita às cegas (Auerbach et al., 2004). 

De acordo com os autores, os resultados corroboram a ideia de que o nível de 

atividade no primeiro ano de vida pode ser um indicativo de possível risco para TDAH. O 

grupo de risco para TDAH mostrou, significativamente, menor interesse nas atividades com 

blocos. Para os autores, as diferenças não podem ser atribuídas às características dos blocos, 

já que as diferenças entre os grupos foram referentes ao interesse facial e à duração da 

manipulação. Afirmam que, embora a manipulação se encaixe em variável nível de atividade, 

quando combinada com interesse facial, cabe interpretação cognitiva, maturacional 

(neurológica), e que este menor índice de atividade entre o grupo de risco para TDAH ocorria 

em decorrência de atrasos maturacionais. O grupo de risco também mostrou mais reações de 

irritabilidade que o grupo comparativo, aqueles não eram capazes de direcionar sua 

agressividade para a fonte da frustração, no caso, o anteparo colocado entre a criança e os 

blocos. Direcionamento da agressividade parece ser, conforme os autores, um componente 

cognitivo, porque a agressividade se torna direcionada somente quando a criança entende o 

que está bloqueando seus objetivos. Novamente a incapacidade de lidar com a irritabilidade é 

associada com atraso no desenvolvimento neurológico (Auerbach et al., 2004). 
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Contraditoriamente, os autores encerram a pesquisa afirmando e reconhecendo que 

cada criança cresce dentro de um contexto e, sem a referência desse contexto, nenhuma 

tentativa de delinear as marcas do TDAH será completa. Alertam ainda para a pouca atenção 

que tem sido dada às possíveis contribuições ambientais para o desenvolvimento do TDAH, 

mas como partem do princípio de que se trata de um transtorno de origem genética, seu 

interesse está em delimitar a extensão e a contribuição do ambiente para o desenvolvimento 

do TDAH quando há predisposição genética para tal (Auerbach et al., 2004). 

Shafritzet al. (2004), por sua vez, avaliam os sistemas neurais envolvidos no 

processo atencional, empregando tarefas variadas de atenção concentrada e atenção difusa e 

observando o reflexo cortical delas por meio de ressonância magnética funcional. Os autores 

trabalham com a hipótese de que participantes com TDAH apresentam menor ativação do 

córtex pré-frontal e do gânglio basal do que os sujeitos do grupo controle ou com transtorno 

de leitura. Outra hipótese com a qual trabalham é a de que o metilfenidato pode aumentar a 

ativação nessas áreas e que tal ativação é específica para TDAH. Para confirmar ou refutar tal 

hipótese, foi feito um estudo randomizado duplo-cego e controlado com placebo e 

metilfenidato em quinze adolescentes com TDAH entre 14 e17 anos; oito adolescentes entre 

12 e 17 anos com Transtorno de Leitura e quatro adolescentes com ambos os problemas entre 

17 e 18 anos. Todos foram examinados durante a administração de placebo e do metilfenidato 

e comparados com jovens saudáveis que não receberam metilfenidato. Uma das ressonâncias 

foi feita com a administração de metilfenidato e a outra, sem a administração deste 

medicamento.  

Os dados dos exames de neuroimagem foram similares para todos os grupos, 

independente da medicação ou diagnóstico. As regiões que apresentaram aumento de sinal 

associativo com atenção seletiva e difusa mostraram amplo trabalho cerebral em rede, é o 

caso do giro frontal superior medial, do córtex cingulado, do córtex pré-frontal dorsolateral, 

do córtex pré-motor, da área de Broca e do córtex estriado. Além disso, as tarefas auditivas 

requisitaram o córtex auditivo primário no giro temporal superior e tarefas de atenção difusa 

ativaram o córtex parietal posterior e os gânglios basais (Shafritz et al., 2004).  

A principal diferença encontrada nos resultados dos exames de neuroimagem foi de 

que os adolescentes com TDAH sem metilfenidato diferiram dos controles saudáveis na 

ativação do gânglio basal ventral esquerdo durante desempenho de tarefas de atenção difusa. 

Os controles saudáveis mostraram maior utilização desta área. Quando os adolescentes com 

TDAH fizeram uso do medicamento, ativaram a região da mesma forma que os controles 
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saudáveis. Sujeitos saudáveis utilizaram mais a parte posterior do giro temporal medial do que 

o grupo com TDAH e o lobo frontal esquerdo apresentou diferenças de ativação nas tarefas de 

seleção visual. Os sujeitos com TDAH apresentaram atividade reduzida no estriado esquerdo 

nos testes de atenção difusa, sendo que, com a administração do metilfenidato, essa ativação 

normalizou (Shafritz, et al., 2004).  

Para os autores, os achados de que o metilfenidato normaliza a atividade do estriado 

confirmam estudos que este medicamento atua como modulador da atividade estriatal, 

aumentando a dopamina extracelular. A ativação do estriado pelo metilfenidato pode refletir 

um aumento dos processos neurais relacionados com a inibição do comportamento impulsivo 

ou de seleção e execução do comportamento de resposta apropriada. No entanto, os próprios 

autores reconhecem que boa parte dos pacientes tinha histórico de uso de metilfenidato e, 

mesmo tendo o cuidado de deixá-los ao menos 72 horas antes do teste sem tomar 

medicamento, os autores não sabem se há interferência, algum efeito neural, devido ao uso 

anterior de metilfenidato (Shafritz et al, 2004).  

Partindo deste mesmo viés neurológico, porém sem administrar metilfenidato, Shaw, 

Lerch, Greenstein, Sharp, Clasen, Evans, Giedd, Castellanos e Rapoport (2006) 

desenvolveram pesquisa para determinar se as diferenças de espessura no córtex podem ser 

responsáveis pela expressão do TDAH e como isso se processa com o tempo, ou seja, como 

essas diferenças se caracterizam ao longo do desenvolvimento. Os autores trabalharam com a 

hipótese de que o TDAH é caracterizado por anomalias corticais localizadas em regiões de 

sistema neural que medeiam a atenção, especialmente a região pré-frontal medial, o giro 

cingulado e o córtex parietal direito.  

Em pesquisa longitudinal que durou cinco anos, os autores investigaram o 

desempenho e a espessura do córtex cerebral de 166 crianças com diagnóstico de TDAH. O 

diagnóstico foi feito de acordo com os critérios do DSM IV e foi realizada entrevista 

diagnóstica para crianças e adolescentes com pais e professores por meio de escalas 

específicas. Trabalharam com grupo controle de 166 crianças normais. O acompanhamento 

foi feito por meio de imagens de ressonância magnética.  

Nos resultados, observaram média geral menor da espessura cortical no grupo com 

diagnóstico de TDAH quando comparado ao grupo controle. As diferenças ficaram mais 

evidentes nos córtex pré-frontal e temporal. Dentre os sujeitos com diagnóstico de TDAH, foi 

irrelevante o uso de estimulantes para a espessura cortical. Ao longo dos anos, os pacientes 

que continuavam preenchendo os critérios do DSM IV para TDAH apresentavam córtex pré-



37 
 

frontal bilateral e superior, bem como o cingulado mais finos do que o grupo controle. A 

espessura do córtex parietal direito também foi significativamente diferente entre os grupos de 

TDAH e o grupo controle. O grupo TDAH apresentou córtex parietal mais fino e teve 

desempenho pior ao longo do tempo, embora, até os 17 anos, a espessura convergisse por 

conta das mudanças morfológicas que ocorrem na estrutura do córtex (Shaw et al., 2006). 

Para os autores, as regiões mencionadas são responsáveis por processos de atenção e, 

em alguns casos em que há atraso no desenvolvimento, são mais finas, acarretando o TDAH. 

No entanto, isso tende a normalizar-se na adolescência. Os autores afirmam, baseados em 

estudos anteriores, que cerca de 31 a 43% dos casos de TDAH apresentam melhoras com a 

idade, quando o sujeito passa pelo período da adolescência. Tais melhoras são explicadas em 

virtude da convergência entre a trajetória normal de desenvolvimento cortical e a 

normalização proeminente nas regiões que controlam a atenção (Shaw et al., 2006). A 

respeito dessa afirmação, questionamos: Se o cérebro muda por conta própria, isto é, se ele 

amadurece e os sintomas e as regiões, que, em tese, apresentam alguma anormalidade se 

tornam como as de um cérebro normal, então, por que tanta preocupação em tratar casos de 

TDAH? Ou ainda, onde se encaixam as afirmações da etiologia genética?  

Cabe destacar ainda que, contrariando os resultados da pesquisa mencionada acima, 

que concluiu que o uso de estimulantes foi irrelevante para a espessura cortical, Gray et al. 

(2007) apresentam estudo a respeito do impacto no desenvolvimento cortical provocado pelo 

uso de metilfenidato a longo prazo.  Os autores reproduziram com ratos em laboratório o 

tratamento com metilfenidato que é administrado a crianças e adolescentes com TDAH. As 

regiões do cérebro implicadas no TDAH, cognição, estresse, apetite, e/ou processos 

atencionais, foram avaliadas no que se refere às mudanças na citoarquitetura e nos 

neurotransmissores, primeiramente após quatro semanas de administração da droga em ratos 

machos e novamente após três meses. Circuitos neurotransmissores examinados incluem 

dopamina, norepinefrina, serotonina e acetilcolina. Além disso, foram observados efeitos de 

longo prazo para ganho de peso e a ansiedade. 

 Como primeiros resultados, os autores observaram que a administração do 

metilfenidato interfere no peso. Após uma semana de administração do medicamento, o ganho 

de peso foi significativamente mais baixo na ninhada. Isso se repetiu nos demais períodos de 

administração do medicamento. Para Gray et al. (2007), tais dados confirmam relatos clínicos 

com humanos que afirmam haver redução do apetite e perda de peso. Com a interrupção da 
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administração do metilfenidato, o grupo de ratos passou a ganhar o mesmo peso que o grupo 

controle. 

Além disso, os autores observaram que os ratos que tiveram seu medicamento 

retirado manifestaram menos comportamentos de ansiedade enquanto que aqueles que 

permaneceram com a medicação apresentavam mais ansiedade e demoravam mais tempo para 

cumprir com os testes aplicados. Os ratos que receberam metilfenidato tiveram diferenças 

neuroquímicas e celulares em regiões importantes do córtex cerebral (as quais são atribuídas à 

etiologia do transtorno) como o córtex pré-frontal, o estriado, a formação do hipocampo e o 

hipotálamo. No que ser refere ao córtex pré-frontal, região que auxilia no controle da conduta 

organizada, cujo funcionamento depende de certo equilíbrio de neurotransmissores como a 

dopamina e a norepinefrina, os autores observaram aumento na densidade das fibras de 

inervação dopaminérgica advindas da área tegumentar ventral já nas primeiras doses 

administradas nos animais.  A região do estriado, importante para a coordenação dos 

movimentos motores e que é rica em terminais de dopamina, apresentou decréscimo na 

densidade das fibras da sub-região medial logo após a administração do metilfenidato. Após 

três meses da interrupção da administração da droga, foi possível perceber regeneração destas 

fibras que estavam em decréscimo.  Da mesma forma, algumas fibras da formação 

hipocampal sofreram decréscimo, especialmente aquelas responsáveis pela transmissão 

noradrenérgica. Os autores destacam que esta região do cérebro é importante para processos 

de aprendizagem e memória e é um dos poucos sítios de neurogênese – renovação celular – 

em andamento no cérebro adulto (Gray et  al., 2007).  

Notamos que todas as pesquisas, ao selecionarem os sujeitos com TDAH, utilizaram, 

em primeiro lugar, os sintomas listados pelo DSM-IV como critério diagnóstico. Sobre isto, é 

importante destacar que os sintomas elencados no referido manual, aos serem utilizados em 

forma de perguntas, implicam em respostas altamente subjetivas, porque situações como “a 

criança fala excessivamente”; “mexe as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira” ou “tem 

dificuldade para organizar tarefas e atividades”
10

 podem ser percebidas de diferentes formas, 

dependendo da relação que o adulto estabelece com a criança. 

                                                           
10

 Estes são alguns dos sintomas listados pelo DSM-IV, a quinta versão do manual traz os mesmos sintomas e 

responder a pelo menos seis dos dezoito elencados, corresponde ao enquadramento no critério A. Os demais 

critérios diagnósticos que o manual traz são: os sintomas precisam ocorrer antes dos sete anos e em diferentes 

ambientes frequentados pela criança (critério B); manterem-se constantes (critério C); trazer prejuízo 

significativo para sua vida (critério D); e se houver algum outro tipo de transtorno (mania, depressão, psicose, 

etc.), o quadro não pode ser atribuído exclusivamente ao TDAH (critério E). 



39 
 

Além disso, no que se refere às pesquisas que se propuseram a evidenciar o 

funcionamento cerebral e as diferenças anatômicas entre sujeitos com TDAH e sem, 

observamos que, embora possam representar avanços em termos de mapeamento do 

funcionamento cerebral, o fato de pautarem-se na maturação orgânica, ou no ter ou não ter 

determinada função não possibilitam transformações no quadro do TDAH, apenas confirmam 

ou refutam a existência deste, a semelhança ou diferença com os distúrbios de aprendizagem, 

os possíveis instrumentos diagnósticos para tais problemas, etc. Ainda mais, pesquisas como 

as de (Auerbach et al., 2004), que pretendem encontrar indicativos da presença do TDAH já 

no primeiro ano de vida, parecem-nos que mais contribuem para selar destinos do que para 

avançar na compreensão dos mecanismos que regulam a atenção e o comportamento.  

A associação entre genética e etiologia do TDAH, presente não só no artigo 

supracitado, como naqueles que se propunham tratar dos aspectos neurológicos do suposto 

transtorno, ainda permanece sendo uma hipótese, porém é utilizada como forma de justificar 

outras pesquisas e reforçar a ideia da necessidade do medicamento. No entanto pesquisas 

como a de Perdomo (2013)  que defendem a ideia de que os avanços nos estudos com genes 

possam explicar o homem por completo, inclusive seu comportamento, é uma concepção 

reducionista e biologizante, uma vez que se associam possíveis variações genéticas a 

comportamentos que não têm base genética comprovada, como é o caso da criminalidade, 

orientação sexual, inteligência, dificuldades de aprendizagem, etc. Sobre isto, acrescentamos 

as explicações do geneticista Lewontin (2010, p. 32-33, parêntese do autor):  

 

Não somos determinados pelos nossos genes, embora certamente 

sejamos influenciados por eles. O desenvolvimento depende não 

apenas dos materiais que foram herdados dos pais –, ou seja, os genes 

e os demais materiais dentro do esperma e do óvulo – mas também da 

temperatura, umidade, nutrição, olfato, visão, e sons (incluindo o que 

chamamos de educação) que impingem o desenvolvimento do 

organismo. Mesmo se soubesse a completa especificação molecular de 

cada gene de um organismo, eu não poderia antecipar o que esse 

organismo seria.  

 

O autor acrescenta que associar hereditariedade com estabilidade do organismo se 

converteu em uma arma poderosa – respaldada pela ciência – para legitimar uma sociedade de 
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desigualdades. Embora muitos pesquisadores saibam que é, no mínimo, questionável a 

compreensão de que somente se pode trabalhar com dados objetivos num sistema em que os 

indivíduos não têm acesso às mesmas condições, este dado é ignorado por muitos em nome de 

uma suposta neutralidade (Lewontin, 2010).  

Perdomo (2013) explica que, quando se procura relacionar comportamento e 

genética, o mais adequado seria fazer um estudo epigenético, que consiste em compreender 

como o ambiente regula, dirige ou de alguma maneira medeia o funcionamento de nossos 

genes. A epigenética explica que dois indivíduos com a mesma sequência de DNA em lócus 

que controla um efeito particular podem demonstrar diferentes fenotipos. Como é o caso de 

gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos, que podem ter características morfológicas e 

psicológicas muito diferentes e diferentes vulnerabilidades a doenças (Fraga & cols., citado 

em Perdomo, 2013). 

Smail (2012) expõe que circunstâncias individuais ou culturais ajudam a determinar 

características da arquitetura cerebral. Há, portanto, de acordo com este autor, uma contínua 

influência dialética entre humanos e seu ambiente, da mesma forma que há uma continua 

dialética entre humanos e seus próprios sistemas nervosos. Enquanto a construção genotípica 

neuronal cria sinapses, esta estrutura básica emite respostas primárias, como a resposta ao 

stress, sistema de recompensa, etc. Os padrões epigenéticos e experiências no 

desenvolvimento determinam como estes sistemas realmente trabalham na prática, criando, 

mantendo e, em alguns casos, destruindo receptores e sinapses. A compreensão epigenética 

permite superar a ideia de que, na relação entre cultura e cérebro, apenas um deve sobressair. 

De acordo com o autor, sistema nervoso e cultura são parceiros iguais e estão em uma relação 

de evolução contínua e interminável. 

Fatores sociais e culturais de influência estão estreitamente unidos ao psicológico e 

ao fisiológico e influenciando sobre o sujeito. Desta forma, sequências genéticas podem sofrer 

mutações que podem ser ou não transmitidas hereditariamente. Costumava-se pensar que as 

modificações epigenéticas eram irreversíveis e herdáveis, mas diferentes estudos vêm 

propondo uma concepção mais dinâmica, apontando para a reversibilidade que subjaz nas 

complexas interações entre os genes e o ambiente. Perdomo (2013) destaca que o fato de 

serem potencialmente reversíveis abre campo para intervenções e prevenção por meio de 

diferentes vias na psicologia e na medicina, bem como por ações educativas e sociais. 

Os estudos epigenéticos representam um avanço em relação à compreensão das 

concepções da etiologia do TDAH que afirmam a etiologia genética do problema. Ao se 
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considerar o impacto do social e do cultural na nossa constituição genética, abre-se espaço 

para outras discussões que não mais devem ficar focadas no indivíduo e nos supostos 

“defeitos” de seu organismo, mas no tipo de sociedade e de cultura que temos atualmente e 

que tem nos proporcionado tamanhas mudanças.  

Observamos, ao ler os resumos e artigos encontrados no levantamento em bases de 

dados, que a concepção de desenvolvimento e de saúde/doença que permeia tais pesquisas se 

pauta numa lógica de conhecimento que restringe seu objeto às partes e ao conhecimento 

destas partes. O raciocínio a respeito desse objeto é marcado pela objetividade, isto é, deve 

corresponder ao objeto tal como ele aparece. Assim, para conhecer o funcionamento cerebral, 

isola-se o cérebro como se este se desenvolvesse apartado de determinadas condições 

culturais e como se os estágios de amadurecimento fossem ocorrendo sucessiva e 

naturalmente. É um raciocínio que se pretende universal, aplica-se a todos. Neste caso 

específico, uma vez que as condições culturais não são vistas como fatores de impacto no 

desenvolvimento, aplica-se a noção de funcionamento – ou não funcionamento, no caso dos 

que tem diagnóstico de TDAH – a todas as populações. Sob este tipo de raciocínio, as 

afirmações se propõem a ser inteiramente verdadeiras ou inteiramente falsas. Assim, o sujeito 

é sadio, ou é doente; ou tem funcionamento cerebral adequado que lhe permita prestar atenção 

e regular o comportamento, ou não tem.  Esta forma de raciocínio é o que Lefebvre (1987) 

chama de lógica formal. 

A lógica formal tem suas raízes na Grécia especialmente com o filósofo Aristóteles 

(384 a.C. – 322 a.C.), que, ao tentar compreender como podemos conhecer o mundo, 

procurou definir esta busca da forma mais racional e coerente possível. Desta forma, todo 

pensamento, para ser coerente, não deve ser destruído por uma contradição. Assim, a lógica 

formal é a lógica da abstração, nosso pensamento deve abstrair do todo para a parte que deseja 

conhecer de modo a apreendê-la de forma precisa.  

A pesquisa pelo conhecimento sofreu muitas transformações ao longo dos séculos e, 

na modernidade, as formas contemplativas de conhecimento dão espaço à experimentação e à 

verificação
11

, porém a forma de raciocínio permanece pautada na lógica formal. Com o 

                                                           
11

 São três os principais caminhos trilhados para resolver a problemática entre razão e dados empíricos: o 

Racionalismo que tem em Descartes uma figura importante; o Empirismo de Bacon e o Criticismo kantiano. 

Resguardadas algumas diferenças, em todos, o processo de experimentação e de verificação impõe que o 

conhecimento se dê na articulação entre dados empíricos e razão. Os sentidos captam os dados empíricos, estes 

aparecem como única forma de mediação entre o mundo subjetivo e objetivo. Porém tais dados são singulares e 

parciais, porque os sentidos sempre recolhem fragmentos e não a totalidade da realidade. Sendo estes dados 

parciais, é preciso encontrar formas de se chegar a leis gerais e universais sobre o conhecimento (Tonet, 2013). 
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advento da modernidade e as transformações por ela impostas, o único caminho aceito como 

adequado para produzir o verdadeiro conhecimento é aquele que passa pela experimentação e 

verificação empírica, do contrário, é mera opinião (Tonet, 2013). Cumpre lembrar que as 

mudanças nas formas de conhecer o mundo e delimitar os conhecimentos científicos vêm 

atreladas às exigências da produção material. Trata-se de um período de transformações que 

se intensificam ao final da chamada Idade Média, como expansões marítimas, intensificação 

do comércio entre cidades e países, etc. que mudaram o direcionamento da investigação, 

orientando-a para o conhecimento da natureza, conhecimento de caráter eminentemente ativo 

e prático. O conhecimento “[...] estava voltado para a transformação da natureza com o intuito 

de dominá-la e colocá-la a serviço dos interesses humanos. Por isso mesmo, ele não poderia 

estar direcionado à busca da essência das coisas, mas à apreensão daquelas qualidades que 

pudessem ser submetidas à mensuração e à quantificação” (Tonet, 2013, p. 37). 

Na efetivação concreta do processo do conhecimento, de acordo com Tonet (2013), 

há regência do sujeito sobre o objeto; construção do objeto pelo sujeito; predomínio do 

formalismo; a definição de verdade como coerência e consistência do discurso; rigor 

metodológico como critério de verdade. “O rigor lógico e metodológico e a vigilância 

epistemológica serão os elementos que garantirão – sempre de modo relativo – o sucesso da 

empreitada da produção do conhecimento científico” (p. 56). Dentre os critérios de rigor 

metodológico, está a neutralidade científica que se coloca como uma exigência de 

fundamental importância. 

No pensamento médico e psiquiátrico (que posteriormente terá influência sobre a 

psicologia), essa forma verificável de conhecimento se expressa na busca pela localização 

precisa da manifestação dos sintomas. A necessidade de uma aplicação terapêutica implicou, 

segundo Canguilhem (1982), nas teorias ontológicas da doença que podem ser resumidas em 

doenças de carência e parasitárias ou perturbações endócrinas e demais doenças marcadas 

pelo prefixo dis. O ponto em comum entre tais concepções, de acordo com este autor, é que 

todas encaram a doença como uma alteração do estado normal. 

Canguilhem (1982) evidencia que os estudos da medicina evoluíram da anatomia 

para a anatomia patológica e desta para a fisiologia. Tal evolução trouxe como resultado a 

formação de uma teoria das relações entre o normal e o patológico, pautada no pressuposto de 

que os fenômenos patológicos nada mais são que variações quantitativas, para mais ou para 

menos, dos fenômenos fisiológicos correspondentes.  
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 A identidade entre fenômenos normais e patológicos no século XIX foi explorada 

tanto pela filosofia quanto pela biologia
12

. No caso da primeira, o pensamento de Augusto 

Comte aparece como uma referência na determinação das leis do normal a partir do 

patológico. A identidade do normal e do patológico é afirmada, em proveito do conhecimento 

do normal. Comte atribuiu ao que chama de princípio de Broussais
13

 um alcance universal na 

ordem dos fenômenos biológicos, psicológicos e sociológicos. Para o filósofo, é de Broussais 

o mérito de ter proclamado que todas as doenças são apenas sintomas e que não poderiam 

deixar de existir perturbações das funções vitais sem lesões dos órgãos, ou melhor, de tecidos.  

Ainda de acordo com esta concepção, todas as doenças consistem no excesso ou falta de 

excitação dos tecidos, abaixo ou acima do que constitui o estado normal. As doenças nada 

mais são do que efeitos de simples mudanças de intensidade na ação dos estimulantes 

indispensáveis à conservação da saúde (Canguilhem, 1982).  

Daí deriva a concepção comtiana de que o essencial na experimentação não é a 

intervenção do pesquisador no curso do fenômeno, e sim a comparação entre um fenômeno 

padrão e um fenômeno alterado a qualquer uma de suas condições de existência. Deste 

princípio decorre também que as doenças devem poder representar, aos olhos do cientista, o 

papel de experimentações espontâneas, permitindo uma comparação entre diversos estados 

anormais do organismo e seu estado normal. “Por conseguinte, qualquer concepção de 

patologia deve basear-se num conhecimento prévio do estado normal correspondente, mas, 

inversamente, o estudo científico dos casos patológicos torna-se uma etapa indispensável de 

qualquer pesquisa das leis do estado normal” (Canguilhem, 1982, p. 31). 

É possível reconhecer marcas das concepções comtianas de ciência médica 

psiquiátrica atual quando encontramos no DSM IV que o TDAH é um estado de desatenção 

e/ou hiperatividade “[...] mais frequente e grave do que aquele tipicamente observado em 

indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento” (DSM IV, 1994, 118-119), 

pressupondo que há um padrão de normalidade para regulação da atenção e do 

comportamento. Da mesma forma, dentre os artigos que encontramos, a grande maioria 

apresenta pesquisas empíricas, nas quais se procurou verificar alguma condição – a atenção, a 

falta de atenção, a validade de um instrumento diagnóstico, a manifestação de um ou mais 

transtorno conjuntamente ao TDAH, etc. –, e a medida comparativa, não raro, era tomada em 

relação aos sujeitos ditos normais. Vale ressaltarmos a força da racionalidade moderna ainda 

                                                           
12

 Ganguilhem (1982) explica que Claude Bernard (1813-1878), com seus estudos no campo da biologia, 

influenciou nas concepções médicas sobre saúde e doença.  

 
13

 François Joseph Victor Broussais (1772-1838), médico francês. 



44 
 

presente no pensamento psiquiátrico quando encontramos, já na apresentação do DSM-IV, a 

seguinte explicação: “Acreditamos que a principal inovação do DSM-IV não está em 

quaisquer de suas mudanças específicas no conteúdo, mas sim no processo sistemático e 

explícito pelo qual foi elaborado e documentado. Mais do que qualquer outra nomenclatura de 

transtornos mentais, o DSM-IV está baseado em evidências empíricas” (DSM IV, 1994, p. 8, 

destaques nossos). 

No caso dos artigos que tratam do funcionamento cerebral, entendemos que a 

compreensão do funcionamento do cérebro e das regiões implicadas na regulação da atenção e 

do controle do comportamento representa um avanço, uma vez que, a sofisticação dos exames 

de neuroimagem nos possibilita conhecer mais sobre tal funcionamento, no entanto, a 

concepção de que este cérebro desenvolve-se independentemente de um contexto mais amplo, 

ou seja, de um contexto social, cria a falsa impressão de que tudo não passa de uma questão 

de maturação. Alguns amadurecem a contento e outros não.  

Longe estamos de uma tentativa de invalidar as pesquisas encontradas ou questionar 

a importância de estudos que procurem explorar o funcionamento cerebral, pretendemos 

demarcar na presente discussão que o raciocínio lógico formal de tais pesquisas, embora 

avance em alguns sentidos, não tem dado conta de relacionar o conhecimento alcançado com 

o todo. Ao isolar o cérebro e seu funcionamento como um órgão em si, que amadurece 

independentemente das apropriações que o sujeito faz, o raciocínio torna-se circular. Tem-se 

um problema, no caso, um déficit de atenção e de regulação do comportamento, tais funções 

são reguladas por funções corticais, logo, uma disfunção nas funções corticais explica o 

déficit. Ou pode-se fazer o caminho inverso que, de igual modo, chega-se ao mesmo 

resultado. Um cérebro com funções corticais comprometidas, tais funções são responsáveis 

pela regulação da atenção e do comportamento, logo, o sujeito com dado comprometimento 

tem déficit de atenção e de controle do comportamento.  

Se o raciocínio formal não fizer o caminho de retorno ao todo, torna-se uma verdade 

limitada, relativa, insuficiente, de acordo com Lefebvre (1987). O autor explica que a lógica 

formal permite compreender o pensamento que conhece e opera sobre um conteúdo, mas deve 

“assimilar” esse conteúdo progressivamente; admiti-lo apenas quando analisado e 

determinado pelo trabalho do entendimento e da razão. O autor explica que, quando nosso 

pensamento, após essa redução provisória do conteúdo, retorna a ele para reaprendê-lo, então, 

a lógica formal se revela insuficiente.  
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É preciso substituí-la por uma lógica concreta, uma lógica do 

conteúdo, da qual a lógica formal é apenas um elemento, um esboço 

válido em seu plano formal, mas aproximativo e incompleto. Já que o 

conteúdo é feito da interação de elementos opostos, como o sujeito e o 

objeto, o exame de tais interações é chamado por definição de 

dialética; por conseguinte, a lógica concreta ou lógica do conteúdo 

será a lógica dialética (Lefebvre, 1987, p. 83 grifos do autor). 

 

Entendemos, portanto, ser necessário avançar para além da simples delimitação das 

regiões corticais responsáveis pela atenção e regulação do comportamento. É necessário 

retomar como essas funções corticais se constituem em unidade biológico/cultural e estão em 

constante movimento, em que cada etapa supera a anterior não a descartando, mas superando-

a por incorporação. Ou seja, as formas mais naturais de nosso comportamento só se tornam 

organizadas porque as apropriações culturais servem como elementos que reorganizam os 

componentes biológicos que expressam o comportamento mais imediato. Por sua vez, este 

biológico que foi transformado pelo cultural, ao concretizar uma transformação, abre espaço 

para que novas transformações aconteçam. É o que Lefebvre (1987) chama de lei dialética de 

transformação da quantidade em qualidade.  

Para o autor, a forma aparente como o fenômeno se manifesta é, portanto, apenas um 

aspecto deste e não o fenômeno como um todo. Ou seja, não se deve desconsiderar os 

componentes biológicos apresentados pelos indivíduos com diagnóstico de TDAH, a questão 

está em não entender estes componentes biológicos como determinantes de um dado conjunto 

de sintomas apresentados e tampouco compreender que o desenvolvimento desses 

componentes biológicos – no caso, funcionamento cerebral – é intrínseco ao indivíduo, 

independente dos fatores culturais. 

 Amparados em tais pressupostos, abre-se a possibilidade de repensar o próprio 

conceito de TDAH como um transtorno cujas causas estão no mau desempenho das funções 

cerebrais, para apreender e compreender em que condições estamos educando e que tipo de 

desenvolvimento está sendo proporcionado aos escolares da atualidade. Desta forma, pode-se 

alcançar a análise do desenvolvimento da atenção para além das pesquisas de ordem empírica 

pautadas na lógica formal e avançar para uma compreensão em que as condições sociais 

possam ser levadas em conta no diagnóstico e prognóstico de eventuais transtornos e nas 

conceituações das funções psicológicas.  
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Entendemos que esta discussão é importante inclusive porque há uma implicação 

política para a atual concepção de saúde/doença
14

, visto que se a biologia humana é de 

natureza cultural, porém, quando as condições sociais e culturais não permitem uma 

constituição saudável e comprometem a expressão do conteúdo psicológico, estaremos 

produzindo sujeitos cada vez mais alienados e adoecidos em larga escala, e mais medicando 

com drogas que ainda não se sabe quais danos futuros podem trazer.  

Para seguir com esta discussão, o capítulo seguinte traz a concepção de homem e de 

mundo da Psicologia Histórico-Cultural, teoria que, por estar pautada numa visão dialética de 

conhecimento, possibilita ampliar a questão do funcionamento cerebral, logo, da constituição 

da atenção e da regulação do comportamento.  

  

                                                           
14

 Recomendamos a leitura da pesquisa desenvolvida por F. Oliveira (2012). O autor realizou um levantamento 

de projetos de lei no âmbito Federal, Estadual e Municipal (estes dois últimos circunscritos ao Estado e ao 

Município de São Paulo, respectivamente) em tramitação, e encontrou dezoito projetos de lei que abarcam 

TDAH e/ou Dislexia. As finalidades dos projetos variam desde o enfrentamento dos supostos transtornos até 

aplicação diferenciada de provas em concursos públicos e exames para aquisição de Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), sendo que a maior parte deles apresentam propostas para tratar e diagnosticar casos de 

TDAH e/ou Dislexia no âmbito escolar.  
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II 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: EM BUSCA DA 

SUPERAÇÃO DA COMPREENSÃO UNILATERAL DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

Tendo em vista nossa preocupação em avançar na compreensão do desenvolvimento 

humano para além do reducionismo biologizante encontrado no levantamento de dados que 

apresentamos no capítulo anterior, trataremos, agora, da concepção de desenvolvimento 

proposta por Vigotski e demais autores da Teoria Histórico-Cultural para explicitar como se 

dá o funcionamento cerebral em sistemas funcionais conforme foi proposto por Luria. Por 

fim, abordamos o conceito de situação social de desenvolvimento proposto por Vigotski para 

delimitar a periodização do desenvolvimento. Entendemos que este é um conceito 

fundamental para esta pesquisa, uma vez que possibilita entrelaçar a concepção de 

constituição dos sistemas funcionais de Luria com a periodização delineada por Vigotski, 

evidenciando que são as condições objetivas e a participação do outro como mediador que 

possibilitam o desenvolvimento e não apenas os processos de maturação do organismo.  

Antes de entrarmos nos conceitos específicos da Teoria Histórico-Cultural, é 

interessante delimitar ao leitor o desenvolvimento e concepção de homem que abarca. Este é o 

assunto do item a seguir.  

 

 

2.1 A compreensão histórica de desenvolvimento humano e das formas superiores de 

comportamento 

 

A Teoria Histórico-Cultural foi pensada e desenvolvida por Vigotski e seus 

colaboradores nas primeiras décadas do século XX e traz em seu bojo a proposta de uma nova 

psicologia para um novo homem – socialista – que teria seu psiquismo entendido e estudado 

em sua historicidade (Tuleski, 2008, Shuare, 1990). Shuare (1990) explica que o tempo 

pessoal de Vigotski coincidiu inteiramente com o tempo histórico em que viveu e sua criação 

revolucionária em psicologia coincidiu com o auge revolucionário em todas as esferas da vida 

– relações sociais, economia, política, artes, ciências, etc. – na sociedade russa. 
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Após o período da Revolução Russa de 1917, era necessário transformar a Rússia em 

um país desenvolvido tanto no campo quanto nas cidades, garantindo a sobrevivência à 

população, o que exigiria que o país passasse, necessariamente, por uma industrialização 

abrangente. Esta industrialização dependeria, por sua vez, “[...] do avanço técnico e da 

qualificação dos trabalhadores recém-saídos do campo” (Tuleski, 2008, p. 80). Era preciso, 

portanto, formar indivíduos capazes de planejar ações, dominando a totalidade do processo de 

trabalho e, nesse processo de transformação do homem, a educação assumia papel central. 

Para Vygotski (2004), a educação deveria proporcionar uma formação social consciente de 

gerações novas, ser a base para alteração do tipo humano histórico. Para a formação deste 

novo homem, o autor defendia a educação social e politécnica, por entender que esta 

representava uma tentativa de superar a divisão entre trabalho físico e intelectual e de reunir 

pensamento e trabalho, os quais foram separados como consequência do processo de 

desenvolvimento capitalista. 

Uma formação politécnica seria a possibilidade de se aproveitar toda a mão de obra 

disponível. A história colocava para aquela sociedade a necessidade de encontrar meios para 

sobreviver sem apoio e auxílio dos países não comunistas. O país – enorme em proporções 

geográficas e com grande atraso econômico e cultural – deveria ser capaz, em um curto 

espaço de tempo, de garantir a sobrevivência e satisfação da população, do contrário, corria o 

risco de que novos conflitos ocorressem (Tuleski, 2008). 

Foi neste sentido que Vigotski, Luria, Leontiev e demais colaboradores da teoria 

contribuíram, abrindo diversas frentes de estudo, dentre elas: o desenvolvimento humano 

tanto na filogênese quanto na ontogênese; a origem das funções psicológicas superiores; a 

importância da linguagem para o desenvolvimento do psiquismo; o avanço qualitativamente 

superior que ocorre no desenvolvimento do sujeito em decorrência das apropriações de 

aprendizagens intencionalmente planejadas, etc. De acordo com Tuleski (2008), a principal 

preocupação de Vigotski era superar a chamada “velha psicologia” e construir uma psicologia 

“nova”, capaz de superar a dicotomia entre corpo e mente existente nas diversas vertentes de 

estudos psicológicos naquele momento.  

Naquele início de século, as teorias psicológicas basicamente dividiam-se em 

idealistas e materialistas. De um lado, estavam os estudiosos dos princípios científicos 

naturalistas, que descreviam e mediam minuciosamente processos fisiológicos elementares, 

como as reações inatas de memória e emoção, mas não conseguiam descrever as formas 

superiores, voluntárias de reação do homem. Do outro, estavam estudiosos que se embasavam 

na filosofia para descrever processos psíquicos superiores do homem e deixavam de lado o 
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embasamento científico destes. Os estudos psicológicos, então, ficavam divididos em dois 

campos: o cientifico natural e o descritivo (Vigotski, 1996; Luria, 1979b). Ou ainda, nas 

palavras do próprio Vigotski (1996, p. 351): “Duas psicologias (que) nunca se cruzam entre 

si, nunca se complementam, servem a duas verdades, uma no interesse da prática, outra no 

interesse do espírito”. 

Estava posto um embate metodológico no qual cada ciência psicológica – 

reflexologia, behaviorismo, psicanálise, Gestalt, etc. – pretendia generalizar seus conceitos 

particulares e torná-los princípios explicativos do comportamento humano. Assim, diante dos 

mais diferentes fatos psicológicos, desde o impacto causado por uma obra de arte até as 

reações mais elementares, cada um desses ramos apresentava sua explicação baseando-se nos 

conceitos desenvolvidos até então. O inconsciente para a psicanálise, os reflexos para a 

reflexologia, as percepções para a Gestalt e assim por diante (Vigotski, 1996). 

A respeito da pretensão de cada uma das psicologias tornar seus princípios 

explicativos e princípios centrais da psicologia como ciência geral, Vigotski (1996) cita como 

exemplo o caso do Behavorismo e da Reflexologia, teorias materialistas que argumentavam 

que, por ser a psicologia animal aquela que deu lugar à ciência do comportamento e constitui 

o ponto de partida da análise objetiva do psíquico, e visto que essa ciência é estritamente uma 

ciência biológica, cabe a ela elaborar os conceitos fundamentais da ciência e proporcioná-los 

às outras disciplinas psicológicas. Ou seja, pretendiam ser a ciência geral, que, na concepção 

do autor, consiste numa enorme inversão, uma vez que, sendo o homem o ponto de referência, 

era dele que se deveria partir para dar conta do psiquismo animal.  Da mesma forma, quando 

se pensa o desenvolvimento infantil, o autor salienta que o homem desenvolvido explica a 

criança em desenvolvimento. “Só podemos compreender cabalmente uma determinada etapa 

no processo de desenvolvimento – ou, inclusive, o próprio processo – se conhecemos o 

resultado ao qual se dirige esse desenvolvimento, a forma final que adota e a maneira como o 

faz” (Vigotski, 1996, p. 207). 

O ponto em comum entre as teorias citadas acima é que se baseavam na empiria, na 

experiência direta, em oposição ao método indireto, por considerarem que este era 

cientificamente inferior. Vigotski (1996) faz objeção a esta concepção, já que, para ele, era 

premente a necessidade da psicologia sair dos limites da experiência direta, porque aquilo que 

é captado pela percepção não é a totalidade, mas sim um aspecto dela, certo traço que foi 

destacado, isolado, abstraído e analisado. 
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Tanamachi, Asbahr e Bernardes (no prelo) explicam que a crítica do autor é no 

sentido de que as várias psicologias apresentavam mudanças apenas no âmbito 

epistemológico, ou seja, nas definições do homem, sua origem. Embora na aparência fossem 

diferentes umas das outras, as finalidades eram semelhantes, sua lógica de desenvolvimento é 

sempre a mesma – lógica formal, por meio da qual a Psicologia separa-se das demais áreas do 

conhecimento.  

A tentativa de criar uma psicologia unicamente empírica corresponde a essa 

necessidade de separar a Psicologia das demais ciências e deriva da ideia de que, baseando-se 

exclusivamente naquilo que é observável, haveria um princípio em comum entre todas as 

teorias. Tal proposição, no entendimento do autor, é um erro, porque, embora baseada na 

experiência, a psicologia incluiu em seu seio o que não estava baseado nessa experiência, já 

que se ocupa de conhecer o homem e seu funcionamento psíquico, que, por sua vez, tem 

alicerces na filosofia que trazia – ao menos até Hegel – muitas concepções metafísicas do ser 

(Vigotski, 1996). 

O autor, entretanto, não perde de vista que a ciência psicológica da época em que 

escreve estava permeada pela racionalidade científica moderna e que não só a psicologia 

como as ciências de maneira geral deveriam ser entendidas com base no conhecimento do 

substrato sociocultural da época, das leis e condições gerais do conhecimento científico e das 

exigências objetivas que a natureza do estudo coloca para o conhecimento científico no 

estágio em que a investigação se encontra. Para Vigotski (1996), a interpretação científica é 

uma forma a mais dentre todas as atividades do homem social. Portanto, o conhecimento 

científico não deixa de ser um processo histórico entre o homem e a natureza. 

Orientado por esta concepção de ciência, o autor explica que as ciências naturais 

advêm da capacidade e da necessidade de discriminar em nossa experiência aquilo que existe 

independentemente do subjetivo. Pautando-se na empiria e renunciando à metafísica, a 

psicologia deseja se alocar no campo das ciências naturais, porém seria a ciência natural dos 

fenômenos não naturais, que, para o autor, encerra uma contradição: desenvolve com o 

método das ciências da natureza sistemas de saber totalmente opostos a ela, ou seja, partem de 

premissas completamente opostas o que acaba por esvaziar a psicologia empírica. Para o 

autor, a psicologia deve tratar o conceito do psíquico; independentemente daquilo que se 

ofereça ou não à observação direta (Vigotski, 1996).  

Para superar a concepção de cisão entre matéria e espírito, Vigotski trouxe para o 

interior das pesquisas em psicologia o método materialista histórico dialético, proposto por 
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Marx e Engels. Shuare (1990) explica que Vigotski foi o primeiro a aplicar criativamente este 

método à ciência psicológica e acrescenta que o autor chegou à formulação de sua teoria a por 

meio de seu enfoque metodológico e não pela soma de fatos isolados experimentalmente 

obtidos. Ou seja, tendo conhecimento de um enfoque metodológico sólido – o materialismo 

histórico dialético –, o autor buscou formas de investigar os fenômenos que eram importantes 

de serem compreendidos naquele momento. 

Ele defendia a criação de um Capital da psicologia, ou seja, que se buscasse no 

marxismo e no materialismo histórico dialético os princípios norteadores para 

desenvolvimento dos preceitos gerais da ciência psicológica. Porém alertava que é preciso 

saber o que se pode e o que se deve buscar no marxismo. Não se trata fazer justaposições 

teóricas, mas de encontrar nos autores da teoria marxiana princípios metodológicos que 

ajudem a conhecer a psique (Vigotski, 1996). 

Valendo-se, então, dos conceitos constituintes do método desenvolvido por Marx, 

Vigotski desenvolveu seu estudo sobre o desenvolvimento humano e a constituição das 

funções psicológicas superiores. Um dos pilares marxianos em que Vigotski se ancora é na 

concepção de indivíduo como um ser que só se individualiza a partir da sociedade. Não 

existimos como indivíduos se não estivermos em sociedade, ou seja, em dadas formas de 

produção da vida. A noção de indivíduo só é pensada num estágio tardio de desenvolvimento 

social, na sociedade burguesa, que pressupõe a liberdade do indivíduo para vender sua força 

de trabalho e faz com que cada vez mais este apareça como desprendido dos laços da 

natureza. Esta organização social oferece condições para que o indivíduo emerja do grupo e 

apareça como se fosse independente do todo ao qual pertence (Marx, 2008).  

Cardoso (1990 p. 6) explica que esta tese proposta por Marx é importante porque 

exige a compreensão das sociedades como uma totalidade, condenando a compreensão do 

indivíduo isolado em relação abstrata com o real “(...) na perspectiva da totalidade (que) é 

apresentada como sendo social, porquanto definida como a sociedade”. Vigotski (1996) traz 

esta tese para o interior da Psicologia e propõe o estudo da constituição do indivíduo pelo 

caminho inverso ao que era feito pelas demais correntes da Psicologia que compreendiam o 

indivíduo singular de maneira isolada, sendo a sua socialização uma meta a ser alcançada. 

Para o autor, era necessário conhecer a sociedade e a situação social de desenvolvimento em 

que o sujeito está inserido para entendê-lo como indivíduo.  

Nessa constituição dos sujeitos, o trabalho apresenta-se como categoria fundamental, 

por possibilitar um salto qualitativo do homem em relação ao animal. Lessa e Tonet (2004) 
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explicam que, para existirem, os homens devem necessariamente transformar a natureza, e 

este ato de transformação é o que, de acordo com o método marxiano, pode-se chamar de 

trabalho. O trabalho é o processo de produção da base material da sociedade pela 

transformação da natureza. É realizado em resposta a uma necessidade concreta e requer uma 

antecipação racional, ou seja, uma prévia ideação daquilo que será feito para sanar a 

necessidade vigente, tendo como resultado a materialização do que foi previamente planejado. 

Ao sentir a necessidade de se alimentar, por exemplo, o homem primitivo precisou traçar 

estratégias para garantir sua caça, sua pesca, sua plantação, etc. Nestas estratégias, estão 

incluídas a criação de instrumentos (lanças, arco e flecha, redes, instrumentos agrícolas, etc.) 

que garantiriam a satisfação da necessidade de alimentar-se. Os instrumentos criados são, 

portanto, a materialização daquilo que foi previamente idealizado em decorrência das 

necessidades. 

É neste processo de transformação da natureza que ocorrem dois processos essenciais 

na constituição do indivíduo humano, a dialética entre objetivação e apropriação. De acordo 

com Duarte (2013), a objetivação pode ser entendida como o processo por meio do qual a 

atividade do sujeito se transforma em propriedades do objeto. A atividade do marceneiro se 

transmuta em características do objeto que ele constrói (um armário, uma mesa ou cadeira, 

etc.); a atividade do escritor traduz-se em um livro; a de um pintor em um quadro; a do 

professor em uma aula. Tal processo denota, conforme o autor, que a atividade que se 

transfere do sujeito para o objeto é tanto física quanto mental. Igualmente se pode constatar 

que o produto resultante da objetivação pode ser material ou não material. No caso do livro, 

por exemplo, embora ele possua necessariamente algum suporte material, não é esse suporte 

que o define como livro, mas sim o seu conteúdo ideal, não material. Já o processo de 

apropriação compreende o inverso da objetivação. Este implica na transferência para o sujeito 

da atividade que está contida no objeto. Quando alguém aprende a usar uma ferramenta, está 

se apropriando dela e da atividade social acumulada nela. Na maior parte dos casos, o 

indivíduo terá que se apropriar da atividade de uso do objeto, mas, em outros, será necessária 

a apropriação da atividade de produção do objeto.  

Os processos de apropriação e objetivação possibilitam, portanto, a transmissão das 

características da espécie humana, não aquelas transmitidas pela genética, mas as de gênero 

humano. Essa categoria expressa a riqueza cultural humana em sua totalidade. Exemplo disso 

é a linguagem que é uma objetivação do gênero humano, uma objetivação genérica, já que a 

atividade vital humana e geradora do processo histórico não pode ser reduzida ao processo de 
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produção e utilização de instrumentos propriamente ditos. A linguagem e as relações sociais 

estão entre as formas de objetivação e apropriação que estão contidas na atividade vital 

humana (Duarte, 2013). 

O autor ainda explica que, por ser a atividade vital humana uma atividade 

originalmente coletiva, esta foi exigindo cada vez mais a atividade de comunicação, que foi se 

objetivando, ao longo da história primitiva, em signos e em sistemas de signos, isto é, a 

linguagem. “Tais sistemas de signos transformaram-se em sistemas internos, orientadores da 

atividade de pensamento, num processo infinito de interiorização e exteriorização. A 

apropriação da linguagem é a apropriação da atividade histórica e social de comunicação que 

nela se acumulou, se sintetizou” (Duarte, 2013, p. 34). 

 

Assim como a linguagem e os instrumentos, a objetivação das 

relações entre os seres humanos significa acúmulo de experiência, 

síntese de atividade humana; de tal forma que cada indivíduo, 

apropriando-se dessas objetivações, passa a agir no âmbito das 

condições sociais, isto é, no âmbito das condições que não resultam 

da natureza, mas sim, da história da atividade dos outros seres 

humanos (Duarte, 2013, p. 35). 

 

A transformação cada vez mais intencionalmente planejada da natureza não só 

permite novas apropriações e objetivações como coloca o homem em novas relações sociais 

na medida em que os conhecimentos adquiridos podem ser socialmente transmitidos, gerando 

novas situações sociais que vão se complexificando com o avanço das tecnologias produzidas 

pelos homens (Lessa & Tonet, 2004). Assim, diferentemente dos animais, os indivíduos 

humanos não nascem como seres pertencentes diretamente ao seu gênero. Eles se tornam 

assim pelas relações que estabelecem com outros indivíduos e pela apropriação do patrimônio 

comum do gênero humano. Desde o início, o ser social é marcado pela existência de dois 

polos, o individual e o genérico, que perfazem uma unidade indissolúvel que é a unidade 

biológico/cultural que Vigotski preocupou-se em delinear ao longo de sua obra.  

O homem, ao nascer, não tem uma essência dada de antemão que irá se revelar à 

medida que este se desenvolver socialmente (Marx, 2008), é, antes, síntese de múltiplas 

determinações. Sua constituição está atravessada pela universalidade, de acordo com Oliveira 

(2005), que é concretizada histórica e socialmente por meio da atividade social – trabalho – 
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nas diversas singularidades – sujeitos individuais – formando suas essências.  Entrepondo-se 

entre o indivíduo singular e a produção genérica da humanidade – a universalidade – está a 

particularidade que compreende as mediações sociais que permitem ao indivíduo constituir 

sua singularidade na universalidade. 

  É, então, necessário compreender o elemento mediador que possibilita a relação 

entre esses polos opostos. Que permite o desenvolvimento do sujeito que se constitui como tal 

– que se transforma – à medida que se apropria daquilo que historicamente foi produzido. 

Nesse sentido, Oliveira (1996) explica que a mediação é uma categoria fundamental no 

método marxiano. No caso do estudo em pauta, a situação social de desenvolvimento, que 

será exposta mais adiante, pode ser entendida como um elemento mediador fundamental para 

a constituição do sujeito e, por conseguinte, dos seus sistemas funcionais, tendo em vista que 

a situação social de desenvolvimento é um dos elementos que se interpõe entre o sujeito 

singular que está em formação e a universalidade maior.  

Todo o processo entre indivíduo (singular) e o gênero humano (universal) se 

concretiza na relação que o indivíduo tem com a sociedade (particular). A dinâmica singular-

particular-universal está inserida numa relação mais ampla (indivíduo-genericidade) que é a 

relação do homem como gênero humano. “O que inclui necessariamente, a relação de cada 

indivíduo singular com as objetivações humanas, quais sejam, as objetivações concretizadas 

historicamente pelos homens através das gerações” (Oliveira, 2005, p. 3). 

Ocorre que, na atual forma de produzir a vida, em que há uma divisão entre os que 

produzem e os que são donos dos meios de produção, o resultado da atividade de trabalho se 

transforma em capital e este domina e explora a atividade do trabalhador. Este é um processo 

de alienação, já que o produto do trabalho que encerra as características humanas se torna 

alheio àquele que o produz (Marx, 2010). Esta forma de apropriação dos resultados do 

trabalho faz com que “(...) tanto a apropriação quanto a objetivação, em vez de humanizarem 

a vida do trabalhador, o alienem da riqueza material e não material” (Duarte, 2013, p. 73). 

Se, por um lado, a divisão social do trabalho permitiu avanços no desenvolvimento 

da humanidade, por outro lado, criou a cisão entre o indivíduo e as objetivações do gênero 

humano que se configura no processo de alienação. A contradição, por exemplo, se expressa 

na incrível universalidade da objetivação humana que alcança feitos tecnológicos nas diversas 

áreas, como a medicina que realiza procedimentos cada vez mais sofisticados, a astronomia 

que põe em órbita satélites que, dentre outras coisas, garantem a rapidez na comunicação 

entre os homens, mas, em contrapartida, isso se realiza em detrimento da vida de muitos 
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indivíduos que permanecem alienados dos níveis de universalidade e liberdade já alcançados 

pelo gênero humano (Duarte, 2013).  

Tal exclusão se expressa, de algum modo, no campo da educação. Duarte (2013) 

explica que à medida que as ações educativas reduzam o indivíduo a um ser que se identifica 

com as relações sociais capitalistas, mesmo que tais ações garantam a realização de ações e 

operações complexas e diversificadas, elas serão alienadas e alienantes. Acrescentamos que, 

por ser esta educação alienada e alienante, tem produzido desenvolvimento de forma parcial e 

os problemas com os quais a educação se defronta, como o caso das crianças que não regulam 

seu próprio comportamento, são resolvidos com medicação.  

Os estudos da Psicologia Histórico-Cultural, portanto, são no sentido de captar o 

movimento existente entre o sujeito singular e as apropriações que este faz que permitem sua 

constituição, a formação de sua essência. Importava ao autor russo superar a cisão 

mente/corpo, biológico/cultural e evidenciar que a cultura origina formas especiais de 

conduta, modifica a atividade das funções psíquicas, constrói novos níveis no sistema de 

comportamento humano em desenvolvimento. “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, 1931/2000a, p. 34). 

Esta compreensão histórica do psiquismo humano permite, de acordo com Shuare 

(1990), pensar que o tempo humano é história tanto na vida individual como social – tanto no 

plano ontogenético como no filogenético – e, nesta última, por se tratar da história do 

desenvolvimento da sociedade, a atividade produtiva (transformadora) dos homens é o ponto 

nodal para compreender o processo que possibilitou o desenvolvimento e expressão da psique 

tal como a conhecemos hoje. Portanto, a psique humana mantém uma relação de dependência 

no que se refere à vida e à atividade social, “(...) assim como a psiquê não é algo imutável e 

invariável no curso do desenvolvimento histórico da sociedade, não é tampouco no curso do 

desenvolvimento individual, as transformações que experimenta são tanto estruturais como 

funcionais (Shuare, 1990, p. 61).  

A filogênese não se repete na ontogênese da criança, no entanto alguns aspectos 

apresentam semelhanças, como, por exemplo, a passagem da condição biológica para a 

cultural das funções psicológicas, de primitivas em culturais devido às apropriações que esta 

faz dos instrumentos e signos de sua cultura. No entanto, Vygotski (1931/2000c) explica que, 

no estudo do desenvolvimento infantil, é necessário que este seja compreendido como um 
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processo dialético que se distingue por uma complexa periodicidade, com transformações 

qualitativas de umas formas em outras, que conta com um entrelaçamento complexo de 

processos evolutivos e involutivos e, ainda, com o cruzamento de fatores internos e externos, 

e com superação de dificuldades e adaptações. 

Ao tratar do desenvolvimento no plano ontogenético, o autor explica que a inserção 

da criança na civilização ocorre de forma conjunta à sua maturação orgânica, porque este 

processo de desenvolvimento está mediado pela inserção da criança na civilização. Os 

processos de maturação natural e cultural se fundem, constituindo um processo de formação 

biológico-social da personalidade da criança. Na medida em que o desenvolvimento orgânico 

se produz em um meio cultural, passa a ser um processo biológico historicamente 

condicionado. “Ao mesmo tempo o desenvolvimento cultural adquire um caráter muito 

peculiar, que não se pode comparar a nenhum outro tipo de desenvolvimento, visto que se 

produz simultânea e conjuntamente com o processo de maturação orgânica” (Vygotski, 

1931/2000a, p.36). 

 

Dessa forma, o desenvolvimento infantil, para esses autores 

(Vigotski e Luria), não decorre somente da simples maturação 

orgânica, mas é uma metamorfose cultural. Esse entendimento do 

desenvolvimento humano coloca para a Psicologia o desafio de 

compreender o homem em sua totalidade, isto é, as múltiplas 

relações existentes entre as funções psicológicas e, ao mesmo tempo, 

as múltiplas relações que são estabelecidas entre o indivíduo e seu 

meio social e cultural (Tuleski, 2011, p. 75).  

 

Para explicitar de maneira mais clara a relação entre o desenvolvimento biológico e 

cultural das funções psíquicas, Vygotski (1931/2000a) relata que cada função psíquica supera, 

a seu momento, os limites do sistema de atividade orgânica, própria dela mesma, e inicia seu 

desenvolvimento cultural nos limites de um sistema de atividade completamente novo: “(...) 

ambos os sistemas, no entanto, se fundem, formando o entrelaçamento de dois processos 

genéticos, porém essencialmente distintos” (p. 39). O desenvolvimento da criança constitui 

uma unidade dialética entre duas linhas que, em princípio, são essencialmente distintas 

(desenvolvimento natural e desenvolvimento cultural). A tarefa da psicologia consiste em 

estudar essas duas linhas e seus entrelaçamentos nas etapas de desenvolvimento da criança. 
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A análise científica, de acordo com Vygotski (1931/2000c), é expor as relações 

dinâmico-causais que constituem a base de todo fenômeno. Sob esse ponto de vista, a análise 

deve explicar o fenômeno e não se basear na sua mera sintomatologia. A análise proposta pelo 

autor – genético-condicional, por investigar a origem do fenômeno e o que o condiciona – põe 

em manifesto as relações que se ocultam por trás da aparência externa do fenômeno.  

Ao refletir a respeito do TDAH, por exemplo, orientando-se por esta proposta 

metodológica, fica evidente que a concepção hegemônica, biologizante, faz uma análise 

pautada na relação circular de causa-efeito, o sujeito apresenta determinados sintomas porque 

tem TDAH, tem TDAH porque apresenta determinados sintomas. A análise está pautada 

numa concepção científica formal, que toma o fenômeno em sua aparência, conforme 

comentamos no capítulo anterior, e não pela compreensão do processo de desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores do sujeito, suas possibilidades de apropriação, pelas 

mediações que lhe foram oferecidas. Citamos como exemplo o fato de o DSM-IV ser o 

primeiro parâmetro diagnóstico na seleção de sujeitos com TDAH para serem participantes 

das pesquisas que encontramos nos artigos científicos sobre TDAH e Atenção. Ou ainda, o 

fato de buscarem, no funcionamento cerebral de maneira isolada do contexto em que os 

pacientes viviam, a justificativa para a expressão dos comportamentos desatentos e/ou 

hiperativos (Lazar & Frank, 1998; Makriz et al., 2009; Shafritz et al., 2004; Auerbach et al., 

2004; Zhou et al., 2008). 

Vale mencionar os estudos de Iaragorri, Rosas, Hernández e Orozco-Cabal (2009), 

que investigaram os efeitos neurobiológicos da psicoterapia e relataram que a produção de 

serotonina entre pacientes com transtorno bipolar e transtorno obsessivo compulsivo se 

normalizou
15

 após certo período apenas com o recurso psicoterápico.  Embora os autores não 

façam a discussão amparados na perspectiva histórico-cultural, compreendem que o processo 

terapêutico implica em aprendizagens e estas apresentam reflexos neurobiológicos, ou seja, 

maior disponibilidade dos neurotransmissores. Tais referências corroboram a afirmação de 

Vygotski (1931/2000c) de que também o biológico é de natureza cultural, ou seja, de que há 

uma unidade entre ambos. Dados os resultados da referida pesquisa, questionamos o fato de 

não pensar na possibilidade de reverter o quadro do suposto transtorno de atenção mediante 

ações educativas que possibilitem o desenvolvimento da atenção e da capacidade de regular o 

comportamento. 

                                                           
15

 A comparação era feita com grupo controle de pacientes e com outros com o mesmo diagnóstico, mas que não 

estavam em psicoterapia, por meio de exames de neuroimagem. 
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A proposta metodológica da Psicologia Histórico-Cultural apresenta uma forma de 

pensamento que destrói o que o pensador húngaro Karel Kosik chama de 

pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade. Ou seja, é um processo “(...) no curso do 

qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa do 

fenômeno, se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real 

interno; por trás do fenômeno a essência” (Kosik, 1976, p. 20). 

 

A realidade não se exaure na imagem física do mundo. O fisicalismo 

positivista é responsável pelo equívoco de ter considerado uma certa 

imagem da realidade como a realidade mesma, e um determinado 

modo de apropriação da realidade como o único e autêntico. Com 

isso, em primeiro lugar, ele negou a inexauribilidade do mundo 

objetivo e sua irredutibilidade à ciência, que é uma das teses 

fundamentais do materialismo; e em segundo lugar, empobreceu o 

mundo humano, por ter reduzido a um único modo de apropriação da 

realidade a riqueza da subjetividade humana, que se efetiva 

historicamente na práxis objetiva da humanidade (Kosik, 1976, p. 

31, grifos do autor) 

 

No entanto, a destruição da pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem 

de efetuar –, ou seja, ir além da aparência do fenômeno, não significa negar a sua existência 

ou objetividade, e sim eliminar a ideia de que este existe de forma independente e demonstrar 

o seu caráter mediato. No caso da desatenção e dos comportamentos hiperativos, aos quais se 

atribui atualmente o nome de TDAH, negar que estes comportamentos sejam um transtorno 

de ordem psiquiátrica não significa simplesmente negar que existam pessoas – especialmente 

crianças – com dificuldades para focar a atenção e controlar o comportamento, mas, por 

intermédio do viés de entendimento de desenvolvimento humano proposto pela Psicologia 

Histórico-Cultural, evidenciar que a capacidade de focar ou não focar atenção, de controlar ou 

não controlar o próprio comportamento é, sobretudo, mediada pela apropriação de 

instrumentos de cultura da qual se faz parte. 

Pensando então no desenvolvimento como um processo que acontece como unidade 

biológico/cultural, entendemos que são de suma importância as ações educativas que 

possibilitem regular a atenção e o próprio comportamento para que ocorram desde muito cedo 
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na vida da criança. Exemplificando, não basta, todavia, exigir da criança que regule seu 

comportamento, que tenha organização com suas tarefas se não se proporcionar a ela certa 

rotina de horários. Da mesma forma, não é suficiente apresentar livros às crianças desde os 

primeiros anos para que desenvolvam o gosto pela leitura, a capacidade de reconhecer as 

letras, etc., há que ler com elas, destacando pontos importantes da história, personagens, 

retomando fatos das páginas anteriores conforme a história avança e assim por diante. Esta 

discussão será devidamente aprofundada posteriormente. 

Ainda a respeito das ciências e sua forma de compreensão dos fenômenos, Tuleski 

(2008, p. 39) destaca que, na contemporaneidade, o pensar e o fazer se encontram dissociados 

e fragmentados e isto impede a compreensão da totalidade, uma vez que se pensa a realidade 

por partes, por especificidades, por áreas do conhecimento que não dialogam entre si. 

“Aprende-se a pensar de forma fragmentada numa sociedade que dissocia, aliena e isola mais 

do que une e relaciona. Tal dificuldade é enfrentada por todos e externaliza a maneira como 

esta sociedade desenvolve o pensamento individual e coletivamente”. Trata-se, de acordo com 

a autora, de uma cisão existente não apenas no interior da psicologia, mas em outras ciências, 

como neurologia, psiquiatria, pedagogia, etc., em que cada uma traz sua proposta de 

interpretação para determinado fenômeno. Isto ficou evidente nos artigos encontrados na 

pesquisa com publicações a respeito do desenvolvimento da atenção. Mesmo os textos que se 

propunham fazer uma crítica ao TDAH o faziam não necessariamente descartando a 

existência do problema enquanto um transtorno psiquiátrico, mas trazendo cada um sua 

interpretação do transtorno sob um determinado viés teórico. 

Vygotski (1931/2000c) destaca a importância da análise do processo, de descobrir a 

verdadeira relação que se oculta por de trás da forma externa e suas manifestações. Defende 

que somente é possível a análise de caráter objetivo, visto que não se trata de revelar o que 

nos parece o fenômeno observado, mas, antes, o que este é na realidade. O que interessa são 

as ligações reais, as unidades que se constituem entre o externo e o interno que formam a base 

de forma superior de conduta. Isso significa que, em uma investigação a respeito dos 

problemas que uma criança possa estar apresentando no âmbito escolar, inclusive dificuldades 

de atenção, é necessário compreender como se deu (ou está se dando) nesta criança a 

formação de interesses pelo estudo, qual o valor social da escola no contexto em que ela vive, 

de que maneira o professor está colaborando com esse processo de apropriação de novos 

conhecimentos, tornando-o estimulante e positivo para a criança para que atribua sentido 

positivo ao estudo e fixe neles, voluntariamente, sua atenção.  
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Com isto, reafirma-se a necessidade desta pesquisa que pretende mostrar o processo 

de constituição das funções psicológicas superiores, a reorganização na interação entre elas ao 

longo do desenvolvimento e a importância do desenvolvimento dos conceitos neste processo, 

além de mostrar as modificações em termos neurológicos que ocorrem no processo de 

reorganização das funções. É neste sentido que o trabalho pretende ir à essência do fenômeno, 

em vez de descrever sintomas da não atenção, atualmente atribuídos como TDAH, propõe-se 

a discutir como se dá o processo de desenvolvimento que permite ao sujeito se manter atento, 

e o que é necessário para que isso ocorra.  

A concepção de análise psicológica desenvolvida por Vigotski leva a uma nova ideia 

sobre o processo psíquico em seu conjunto e natureza. Vygotski (1931/2000b) destaca que 

esse novo ponto de vista se propõe a compreender o significado do todo, porém não como 

uma mera soma das partes, das mais simples às mais complexas. Para o autor, o todo possui 

características próprias que não podem se deduzir do agrupamento de especialidades. Luria 

(1981) aplicou essa concepção de análise nos estudos da neurologia e teceu críticas às 

vertentes de estudo que se pautam no localizacionismo estreito, ou seja, aquelas que 

compreendem que cada função psíquica está representada em uma área específica do cérebro, 

como uma faculdade isolada. Explica que nenhuma forma complexa de comportamento deve 

ser encarada como representando uma faculdade isolada ou indivisível do cérebro, e sim 

como formada ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade. Formas superiores de 

atividade consciente devem ser vistas como sistemas funcionais complexos e, 

consequentemente, o problema da “localização” sofre alterações. No próximo subitem, 

apresentamos um panorama geral de concepção de sistemas funcionais delineado por Luria.  

 

 

2.2 O córtex cerebral e sua organização em sistemas funcionais 

 

O pressuposto de que as formas complexas de comportamento não devem ser 

entendidas como representando uma faculdade isolada ou indivisível do cérebro, mas 

formadas ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade também se aplica no caso do 

desenvolvimento ontogenético, que ocorre ao longo do desenvolvimento do indivíduo desde o 

nascimento até a morte por meio das apropriações das formas historicamente constituídas da 

atividade humana (Luria 1981, 1979b, Vygotski 1931/2000c, Leontiev, 2004). Orientados por 

estes pressupostos, todas as formas superiores de atividade consciente devem ser encaradas 
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como sistemas funcionais complexos e não localizadas em pontos específicos do córtex, ou 

seja, a capacidade de regular e dirigir o próprio comportamento, de manter a atenção 

voluntariamente, de buscar informações na memória de forma intencional, etc. não acontecem 

em pontos específicos do cérebro, mas resultam da atividade integrada de diversos centros 

(Vygotski, 1934/2012a). As capacidades psíquicas do homem não representam a manifestação 

de algumas propriedades postas biologicamente nele, elas se formam durante o processo de 

desenvolvimento e de educação (Leontiev, 2004). 

Luria (1977) explica que a concepção de funcionamento do organismo como um 

sistema funcional implica na compreensão da noção de função como sendo uma atividade 

adaptativa do organismo dirigida ao cumprimento de uma tarefa, seja ela fisiológica ou 

psicológica. Por exemplo, função respiratória, função locomotiva, função perceptiva, funções 

intelectuais, etc. Leva-se em consideração uma determinada atividade que pode ser realizada 

de diferentes formas, dependendo da tarefa proposta ao organismo.  A realização dessa tarefa 

é assegurada por um complexo de atos vinculados entre si que, ao final, garantem o 

cumprimento da tarefa com êxito.  

De acordo com o autor, o traço essencial do funcionamento do organismo como um 

sistema funcional consiste em que este, frequentemente, apoia-se em uma constelação 

dinâmica de elos, situados em diferentes níveis do sistema nervoso, e tais elos podem mudar, 

mesmo que a tarefa permaneça a mesma. O que permanece invariável são os pontos iniciais e 

finais dessa cadeia, ou seja, a tarefa e o resultado, porém os elos intermediários podem 

modificar-se dentro de uma margem ampla de possibilidades. Luria (1977, 1981) cita como 

exemplo o sistema respiratório. A alta concentração de dióxido de carbono no sangue 

estimula as células do bulbo raquídeo, movimentando todo um sistema de inervações com 

células situadas na medula espinhal, que organizam e provocam a contração dos músculos do 

diafragma e dos intercostais. No entanto, o corte do nervo motor do diafragma implica na 

intensificação da atividade dos músculos intercostais e, ante a exclusão do trabalho desses 

músculos, há a utilização de outros atos, como por exemplo a deglutição que, em situações 

normais, está incluída no sistema digestivo. Em condições muito especiais, a deglutição pode 

ser incluída no sistema funcional da respiração mediante um novo ato, a deglutição do ar. 

Portanto, mudam os meios, mas a tarefa respirar permanece a mesma. Luria observa que a 

respiração é um sistema funcional complexo e plástico, logo, não há para esta função uma 

localização numa área limitada do córtex. Não só passa pelo bulbo, como estende-se ao 

cérebro e à medula espinhal. Constituindo-se, dessa forma, como um complexo sistema 
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funcional realizado por diferentes estruturas de células nervosas situadas em diferentes níveis 

do sistema nervoso.  

O funcionamento cerebral também se dá por sistemas funcionais. Luria (1981) 

definiu como três as principais unidades funcionais do cérebro
16

. Tais unidades atuam 

conjuntamente em qualquer atividade consciente do homem. A primeira unidade funcional é 

responsável pelo tono e vigília dos estados mentais. Possibilita a manutenção do nível 

adequado de tono cortical, que conduz à atividade organizada. As estruturas responsáveis pela 

regulação do tono e vigília se situam no tronco cerebral, que é composto pelo tálamo, ponte, 

bulbo, diencéfalo e regiões mediais do córtex. Tais estruturas apresentam dupla relação com o 

córtex: influenciam no seu tono, bem como estão sujeitas à sua influência reguladora. A 

formação reticular do tronco encefálico tem papel fundamental, por agir como ativador geral 

sobre o córtex, intensifica reações motoras e provoca estados de inibição que levam ao sono. 

Luria define três situações em que o tono cortical precisa ser aumentado: nos processos 

metabólicos do organismo; nos reflexos de orientação e na realização de atividades 

planejadas, estas mais complexas já envolvem a fala. 

A segunda unidade funcional é responsável pela recepção, análise e armazenamento 

de informações. É constituída por estruturas que ocupam as porções laterais do neocórtex 

sobre a superfície convexa dos hemisférios, incluindo as regiões occipital (visão), temporal 

(audição) e parietal (sensorial geral). É formada por neurônios isolados, que se situam nas 

partes mencionadas e recebem impulsos individualizados, transmitindo-os a outros grupos de 

neurônios. “Esta unidade funcional do cérebro é composta por partes que possuem grande 

especificidade modal, isto é, suas partes componentes estão adaptadas para a recepção de 

informações visuais, auditivas, vestibulares ou sensoriais gerais” (Luria, 1981, p. 49). Os 

sistemas desta unidade compreendem também os sistemas centrais de recepção gustativa e 

olfatória, porém estes ocupam um lugar pronunciadamente menor no córtex.  

Esta unidade funcional apresenta uma estrutura hierárquica composta por três áreas. 

As áreas primárias, também chamadas de receptoras, compreendem as regiões de chegada dos 

estímulos e contêm células muito específicas para identificar o estímulo (se é visual, auditivo, 

sensorial, etc.). As áreas secundárias ou de associação correspondem às camadas superiores, 

possuem neurônios associativos e com especificidade modal menor. E as áreas terciárias ou 

de superposição são responsáveis por possibilitar que vários analisadores funcionem em 

concerto. Estão situadas na fronteira entre os córtices occipital, parietal, temporal e pós-
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 Imagens ilustrando as regiões que compõem as três unidades funcionais podem ser encontradas no Apêndice C 

deste trabalho. 
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central, sendo que a maior parte delas é formada pela região parietal inferior, que, nos 

humanos, adquiriu um tamanho considerável, levando a crer que as zonas terciárias são 

estruturas especificamente humanas. O trabalho das zonas terciárias, na segunda unidade 

funcional, é fundamental para a transição das sínteses diretas em processos simbólicos. Ou 

seja, para as operações com significados de palavras, com complexas estruturas gramaticais e 

lógicas. Estas zonas desempenham um “(...) papel essencial na conversão de percepção 

concreta em pensamento abstrato, que sempre ocorre sob a forma de esquemas internos, e 

também na memorização da experiência organizada, ou em outras palavras, não apenas na 

recepção e codificação de informações, mas também no seu armazenamento” (Luria, 1981 p. 

55). 

A estrutura e o funcionamento da segunda unidade funcional são regidos por três leis 

básicas. A 1ª lei refere-se à estrutura hierárquica das zonas corticais: as zonas primária, 

secundária e terciária são responsáveis por sínteses progressivamente mais complexas das 

informações que chegam. Uma não se desenvolve sem que a anterior já tenha se 

desenvolvido. A 2ª lei refere-se à especificidade decrescente das zonas corticais 

hierarquicamente organizadas que compõem a referida unidade. Zonas primárias contêm 

células muito específicas, trata-se de uma área de projeção e cada área (visual, auditiva, 

sensorial) tem células específicas para identificar o estímulo. Nas áreas secundárias, em que 

predominam camadas superiores com neurônios associativos, a especificidade modal já é 

menor. Na zona terciária, a especificidade modal é ainda menor. Em função dessa 

especificidade modal menor, as zonas secundárias e terciárias tornam-se capazes de 

desempenhar um papel organizador, integrador no funcionamento das áreas mais específicas, 

adquirindo, assim, posição central na organização dos sistemas funcionais para os processos 

mais complexos. A 3ª lei é chamada de lei da lateralização progressiva das funções. Refere-se 

à transferência progressiva das áreas corticais primárias para as secundárias e, por fim, para as 

terciárias. As áreas corticais primárias têm papéis idênticos em ambos os hemisférios 

cerebrais, o mesmo não acontece com as áreas secundárias e terciárias. Conforme a mão 

direita vai se destacando como mais apta para executar tarefas manuais e, mais tarde, ocorrem 

outros processos como o desenvolvimento da fala, algum grau de lateralização das funções 

começa a ocorrer. De acordo com o autor, este fenômeno é específico do homem e se tornou 

um importante princípio da organização funcional do cérebro (Luria, 1981). 

Nas pessoas destras, o hemisfério esquerdo tornou-se dominante e ficou responsável 

pela fala, enquanto o direito permaneceu subdominante. Além da organização da fala, o 
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hemisfério esquerdo, nas pessoas destras, organiza todas as formas superiores de atividade 

cognitiva vinculada à fala – percepção organizada em esquemas lógicos, memória verbal 

ativa, pensamento lógico – já o direito tem uma participação secundária nesses processos ou 

não tem participação nenhuma. No entanto, Luria (1981) observa que apenas uma pequena 

parcela das pessoas apresenta dominância absoluta de um hemisfério e salienta que este 

processo de lateralização pode sofrer alterações em casos de lesão em um dos hemisférios, 

sendo que o hemisfério intacto pode assumir algumas funções que seriam daquele que foi 

lesionado.  

A terceira unidade funcional é responsável pela a criação e verificação de planos e 

programas das ações humanas. A principal característica que diferencia a regulação da 

atividade consciente humana é que ocorre íntima participação da fala com esta regulação. 

Localizada nas regiões anteriores dos hemisférios – anterior ao giro pré-central –, a terceira 

unidade é composta de uma área primária que compreende o córtex motor, cujo giro pré-

central é responsável pela ativação; uma área secundária que corresponde as áreas pré-

motoras da região frontal, que têm um papel organizador com relação aos movimentos; e, 

uma área terciária que compreende os lobos frontais ou mais precisamente compreende as 

divisões pré-frontais do cérebro (Luria, 1981). 

O córtex pré-frontal desempenha um papel de extrema importância na regulação do 

estado da atividade, modificando-o conforme as intenções e planos complexos do homem, os 

quais são formulados com o auxílio da fala. Esta região possui conexões tanto com as 

estruturas inferiores quanto com todas as demais partes do cérebro. As regiões pré-frontais se 

tornam maduras em etapas tardias do desenvolvimento ontogenético, somente por volta dos 

quatro a sete anos é que estão preparados para agir e dependem de ações educativas para que 

este desenvolvimento ocorra e se formem as conexões entre esta região e as zonas terciárias 

da segunda unidade, responsáveis por sínteses mais elaboradas. Esta região pré-frontal possui 

conexões tanto com as estruturas inferiores quanto com todas as demais partes do cérebro. De 

acordo com Luria (1981, p. 69, grifo do autor), podem ser consideradas “(...) uma 

superestrutura acima de todas as outras partes do córtex cerebral, de modo que elas 

desempenham uma função muito mais universal de regulação geral do comportamento que a 

desempenhada pelo centro associativo posterior ou, em outras palavras, pelas áreas terciárias 

da segunda unidade funcional”. Note-se que, assim como os autores da atualidade que 

estudam o cérebro (Felten & Shetty, 2010; Machado, 2006; Andrade, Santos & Bueno, 2004), 

Luria (1981, 1977, 2001) também destaca a porção frontal de nosso cérebro como aquela 
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responsável pelo comportamento regulado, no entanto, a diferença crucial reside em que, para 

este autor, os processos educativos que promovem apropriação daquilo que foi elaborado 

historicamente pelos homens é que garante tal desenvolvimento, enquanto que, para os 

demais autores mencionados o amadurecimento do organismo garante que tal estrutura passe 

a funcionar desta ou daquela maneira.  

A interação das três unidades como sistema funcional pode ser aplicada com toda 

propriedade às “funções” complexas do comportamento, ou seja, as funções psicológicas 

superiores têm sua expressão na interação destas três unidades. O simples ato de locomover-

se, por exemplo, requer uma atividade conjunta de funções, visto que o sujeito tem que 

antecipar para si mesmo a direção em que deve ir, a intensidade, a forma como se 

locomoverá, etc. Da mesma forma, podemos pensar nesta interfuncionalidade de funções 

quando recordamos, falamos, nos emocionamos etc., “os processos psicológicos não são 

funções ou faculdades indivisíveis, mas, sim, sistemas funcionais complexos baseados no 

trabalho coordenado de um grupo de zonas cerebrais, cada uma das quais dá a sua 

contribuição particular para a construção do processo psicológico complexo” (Luria, 1981, p. 

197).  

As áreas individuais do córtex cerebral devem ser consideradas como “estações de 

passagem” dos sistemas dinâmicos que transcorrem no cérebro e têm uma estrutura 

extremamente complexa e plástica (Luria, 1977). Daí a necessidade de contrapor-se ao 

entendimento hegemônico de que os comportamentos desatentos e hiperativos são decorrentes 

de desajustes no funcionamento dos lobos frontais, conforme observamos na discussão do 

capítulo anterior, uma vez que, embora esta região do cérebro tenha papel importante no 

comportamento organizado (Luria, 1981, 1977, 2001), não pode responder sozinha ao ato de 

“prestar atenção” ou “ficar quieto”, outras regiões estão envolvidas neste processo e é 

necessário que ações educativas externas, plenas de conteúdo das relações sociais e de  

comunicação, sejam realizadas para que estas zonas diferentes se relacionem e formem os 

próprios sistemas funcionais. Este é um dos assuntos que este trabalho abordará.  

Além disso, o desenvolvimento e consolidação dos sistemas funcionais podem ser 

entendidos, com base nesta teoria, como o desenvolvimento e a consolidação da própria 

consciência. Vigotsky (1934/2009) explica que a consciência é um todo único e suas funções 

particulares estão indissoluvelmente interligadas. A memorização pressupõe, 

necessariamente, a atividade da atenção, da percepção e da assimilação; a percepção 

compreende, por sua vez, a mesma função da atenção, da identificação ou memória e da 
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compreensão. Os vínculos interfuncionais não são iguais em todas as etapas do 

desenvolvimento “(...) a mudança da estrutura funcional da consciência é o que constitui o 

conteúdo central e fundamental de todo o processo de desenvolvimento psicológico” 

(Vigotsky, 1934/2009, p. 285, grifos do autor). Tais vínculos se reorganizam conforme a 

criança entra em contato, por intermédio dos adultos, com a cultura. Isto se dá por meio de 

processos educativos, sejam eles na vida cotidiana ou na educação formal, daí a necessidade 

de uma organização externa da vida da criança em desenvolvimento para que o interno se 

estruture de maneira organizada, permitindo mecanismos de regulação das ações conscientes.  

Quando se procura entender as mudanças que ocorrem em cada função particular, é 

necessário entender as mudanças dos vínculos interfuncionais na composição da consciência. 

Por exemplo, a arbitrariedade que a atenção e a memória ganham na idade escolar não 

significa que estão em sua forma superior, acabada, mas já indica uma nova forma de 

articulação entre as funções, que, por sua vez, reflete-se na organização da atividade 

consciente, ou seja, significa que a criança passa a orientar suas ações de acordo com a 

modificação provocada com a aquisição dos novos conceitos adquiridos no referido período 

(Vigotsky, 1934/2009).  

Outro aspecto relevante que deve ser considerado quando se trabalha com esta teoria 

é que os sistemas funcionais que subsidiam as atividades mais complexas não aparecem na 

sua forma acabada logo que a criança nasce, ao contrário do sistema respiratório, por 

exemplo. Também não amadurecem de forma independente, mas se formam no processo de 

comunicação e de atividade objetiva mediada pelo outro – par superior –, adquirindo o caráter 

de complexas relações interfuncionais. Tais sistemas interfuncionais se constituem por 

intermédio da atividade prática da criança, ou seja, na aquisição de instrumentos e signos da 

cultura e dependem diretamente de um par superior como mediador para que estas aquisições 

aconteçam. Na fala, na leitura, na escrita, nas operações práticas com objetos, estes sistemas 

estão atuando de forma complexa e estável (Vygotski, 1932/2012b; Vigotsky, 1934/2009; 

Luria, 2001).  

Entende-se, a partir do exposto, que o período de escolarização é um momento 

fundamental no desenvolvimento da criança e que, se bem conduzido, proporciona a 

interfuncionalidade dos sistemas funcionais. Ocorre que é justamente nos primeiros anos 

deste período que costumam ocorrer os diagnósticos de TDAH, o que abre a possibilidade de 

questionar se, de fato, temos tantas crianças incapazes de prestar atenção e regular o 

comportamento ou se o ensino não tem se dado de maneira adequada, não tem provocado 
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desenvolvimento e sim ficado a reboque deste, esperando que a criança “amadureça” para que 

então aprenda. Quando se está amparado nesta opção, a saída para aqueles que têm mais 

dificuldade não é outra senão buscar nos sujeitos as causas do problema, daí o montante de 

diagnósticos de TDAH e de outros supostos transtornos que justificam o fracasso escolar.   

Aprofundando um pouco mais a respeito da atenção, destaca-se, de acordo com Luria 

(1979c), que a atividade consciente é a função que exerce o caráter seletivo sobre a atividade, 

manifestando-se em nossa percepção, processos motores e pensamento. Nenhuma atividade 

seria possível de ser realizada caso não existisse a seletividade promovida pela atenção, 

porque a quantidade de informações seria demasiadamente grande e desorganizada. Toda 

atividade mental humana possui algum grau de direção e seletividade. É necessário 

selecionar, dentre os estímulos que nos chegam, quais são importantes e correspondem aos 

nossos interesses; dentre uma enorme combinação de movimentos possíveis, quais nos 

habilitam a atingir certos objetivos traçados; dentre os inúmeros registros em nossa memória, 

qual corresponde àquilo que nos ajudará a realizar a operação intelectual necessária. Dá-se, 

em psicologia, o nome de atenção a este caráter direcional e seletivo dos processos mentais. 

“Com este termo designamos o fator responsável pela escolha dos elementos essenciais para a 

atividade mental, ou o processo que mantém uma severa vigilância sobre o curso preciso e 

organizado da atividade mental” (Luria, 1981, p. 223). 

Certamente, este caráter seletivo não está presente desde as primeiras etapas do 

desenvolvimento. Inicialmente, contamos com a chamada atenção involuntária e, só pouco 

antes de adentrar o período de escolarização, esta função ganha caráter estável, arbitrário – 

atenção voluntária – (Luria, 2001). De acordo com Luria (1979 c), diversos estudos tentaram 

explicar a passagem da forma reflexa de atenção (forma involuntária) à forma superior de 

maneira insuficiente, ora compreendendo-a como uma simples aquisição de hábitos, uma 

complexificação dos reflexos inatos; ora como um atributo inerente à consciência do 

indivíduo que, em determinado momento de sua vida, passa a se manifestar em suas 

atividades. Vigotski foi o responsável por propor estudos diferenciados a respeito da atenção, 

evidenciando o papel determinante que as aquisições culturais têm para a composição das 

funções psicológicas superiores, dentre elas a atenção. 

No que concerne a organização da atenção de acordo com as unidades funcionais 

descritas por Luria (1981), observa-se que, na primeira unidade, as estruturas da parte 

superior do tronco cerebral e a formação reticular são essenciais para garantir as formas mais 

generalizadas e elementares de atenção. Porém as formas mais complexas de atenção, seja ela 
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voluntária ou involuntária, exigem outras condições além da simples vigília, como a 

possibilidade de reconhecimento seletivo de um determinado estímulo e a inibição de 

respostas a estímulos irrelevantes. Esta contribuição para organização da atenção é dada por 

outras estruturas cerebrais – no caso aqui mencionado, córtex límbico e região frontal –, que 

compreendem as demais unidades funcionais e, conforme exposto anteriormente, a atuação 

conjunta de tais estruturas se dá como consequência da qualidade da educação recebida pela 

criança nas relações com os demais, ou seja, a atuação consciente, com a atenção voltada para 

aquilo que é importante, realiza-se mediante processos educativos.  

Diante do exposto, entendemos que fazer o entrelaçamento entre a periodização do 

desenvolvimento delineada por Vigotski e a proposta de Luria a respeito de desenvolvimento 

neurológico oferece a possibilidade de construir um corpo teórico para abordar as questões 

relativas aos problemas de desatenção e comportamentos hiperativos, recuperando a relação 

dialética que há na constituição cerebral dos indivíduos. Resgatar as propostas destes autores 

possibilita mostrar como se dá o processo de constituição das funções que regulam o 

comportamento organizado e que permitem a manutenção do foco de atenção em 

determinadas atividades, repensar as práticas de tratamento e diagnóstico de crianças e 

adolescentes que apresentam dificuldades em regular a própria atenção e comportamento, 

bem como as práticas educativas que possibilitam desenvolvimento. A crítica feita aos 

estudos hegemônicos que compreendem a desatenção e os comportamentos hiperativos como 

um transtorno caminha no sentido de evidenciar que nosso funcionamento cerebral consciente 

se dá com o trabalho em conjunto das três unidades funcionais e que este trabalho se expressa 

de maneiras diferentes em decorrência das apropriações que o sujeito faz, mostrando como se 

dá o processo que culmina no comportamento consciente organizado.  

Enquanto funções elementares têm localização precisa, funções superiores, ou 

complexas, não se encontram em áreas limitadas do cérebro. Em geral, utilizam-se de 

recursos externos para se realizar, estão sempre conectadas com o reflexo do mundo exterior. 

Por isso não podem ser localizadas em zonas estreitas do córtex, mas devem ser organizadas 

em zonas ou sistemas de funcionamento, onde cada zona desempenha o seu papel em um 

sistema funcional. A localização dos processos mentais superiores, portanto, desloca-se ao 

longo do desenvolvimento da criança e em estágios subsequentes. O desenvolvimento de 

qualquer tipo de atividade consciente é, no início, de natureza expandida, isto é, requer 

inúmeros auxílios externos para seu desempenho. Mais tarde, torna-se condensado e converte-

se em uma habilidade automática (Luria, 1981, Vygotski, 1932/2012b). Pode-se pensar na 
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aquisição da escrita como exemplo do exposto. No início da aprendizagem da escrita, ao 

grafar as letras, a criança precisa pensar nos movimentos que necessita fazer, ao mesmo 

tempo, vai emitindo os sons das letras ou das sílabas que forma, requer também um esforço de 

memorização para recordar como são as letras que necessitará, etc. Ao automatizar essa nova 

aquisição, todos esses passos acontecem de forma condensada e mudam as regiões cerebrais 

que são mais requisitadas conforme esse processo de automatização ocorre.  

Porém, para chegar a este processo, é necessário que a criança, no momento de 

aprendizagem da linguagem escrita, tenha tido anteriormente a possibilidade de um bom 

desenvolvimento e emprego da linguagem falada em variadas situações de comunicação; 

tenha ampliado sua percepção por meio do conhecimento de novos objetos e seu emprego, 

características, denominação; tenha desenvolvido o desenho e o jogo como formas de 

representar a realidade; tenha sido trabalhado com ela a consciência de que palavras que 

utilizamos são compostas por sons variados e que a diferente composição destes sons implica 

em diferentes palavras. Ou seja, são conteúdos de ensino pré-escolar que possibilitam que o 

ensino se torne um processo consciente, apoiando-se em mecanismos externos e internos, ou 

na dupla estimulação como propõe Vygotski (1931/2000c). Este tema será aprofundado no 

capítulo seguinte, por hora, destacamos que os pontos expostos contribuem com a motivação 

e o desejo de aprender a escrita.  

 Com o entendimento de desenvolvimento proposto pela Psicologia Histórico-

Cultural, a função de compreensão ou busca da localização dos comportamentos superiores 

sofre uma mudança radical. Não se propõe mais achar áreas limitadas no cérebro, mas 

determinar quais zonas operam em concerto na efetuação de uma atividade complexa, qual a 

contribuição de cada área e como se modificam nos vários estágios de desenvolvimento 

(Luria, 1981). No caso do TDAH, tal compreensão abre a possibilidade de questionar, por 

exemplo, afirmações que defendem que o problema está no funcionamento dos lobos frontais 

que, por carecerem de liberação de alguns neurotransmissores, têm as funções de 

planejamento e controle prejudicadas (Barkley, 2008; Brown, 2007). De fato, conforme 

comentamos anteriormente, esta região compreende a terceira unidade funcional que tem o 

papel regulador da atividade consciente, porém, nas primeiras etapas da escolarização, 

período em que costumam ocorrer os diagnósticos de TDAH, ainda não está totalmente 

consolidada, terá seu funcionamento alterado em virtude de uma série de aquisições pelas 

quais a criança deve passar. 
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 Estas questões do funcionamento das funções superiores como sistemas funcionais 

serão melhor aprofundadas mais adiante, por hora, finalizamos este tópico dando destaque às 

ideias de Tuleski (2008) quando frisa a importância de se buscar na teoria de Vigotski e seus 

colaboradores o método de análise que possibilita que os fenômenos psicológicos sejam 

compreendidos com base em uma sociedade que se transforma pela ação consciente de seus 

homens. “Apreender o método de Vygotski permitirá pensar soluções para problemas da 

atualidade, considerando o psiquismo individual como produto das relações sociais mais 

amplas” (Tuleski, 2008, p.43). 

De acordo com a autora, para Vigotski, a natureza determina que o homem tenha 

necessidades e a história, por sua vez, determina quais serão estas necessidades. Disto 

depreende-se que “o conhecimento científico é o conhecimento da natureza, mas são as 

relações sociais engendradas pelos homens em um determinado período que determinam a 

forma de relação do homem com a natureza” (Tuleski, 2008, p. 87). Podemos pensar, então, 

que a forma de organização das relações sociais na atualidade, de alguma maneira, esteja 

fragmentando a atenção dos indivíduos. Vygotski (1930/2004), inclusive, já alertava para a 

constituição fragmentada dos indivíduos que a organização capitalista provoca. Pautando-se 

em Marx, o autor explicita que a organização capitalista de produção oferece danos à 

personalidade humana, uma vez que provoca a divisão da sociedade em trabalho físico e 

intelectual, separação entre cidade e campo, entre pobreza e luxo, tendo como resultado um 

tipo de ser humano fragmentado, unilateral sujeito a um desenvolvimento inadequado. 

Contudo: 

 

Não importa qual característica particular e definidora do tipo 

psicológico humano que tomemos, seja nos períodos iniciais ou 

recentes do desenvolvimento do capitalismo, em todos os casos só 

encontraremos sempre um significado e um caráter duplo em cada 

característica crucial. A fonte da degradação da personalidade, na 

forma capitalista de produção, também contém em si mesma o 

potencial para um crescimento infinito da personalidade (Vygotski, 

1930/2004, p. 7). 

 

O autor refere-se ao próprio potencial de mudança que existe no interior da sociedade 

capitalista. Desta forma, fica evidente a necessidade de ter como norte teórico esta teoria que 
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tem como um de seus pilares a transformação social. Entende-se que a Psicologia Histórico-

Cultural, ao mostrar como se dá o processo de desenvolvimento, a passagem de uma função 

primitiva para cultural, e ao mostrar a estreita dependência entre este desenvolvimento e a 

forma como a sociedade está organizada, permite ir além da crítica e pensar numa práxis 

transformadora da realidade para que todos possam ter acesso a patamares superiores de 

desenvolvimento das funções psicológicas. 

Para dar continuidade ao tema desta pesquisa, o próximo subitem trará a concepção 

de periodização do desenvolvimento traçada por Vigotski. Procuramos evidenciar, em cada 

fase do desenvolvimento, a função psicológica predominante, como se apresenta, que 

transformações sofre e como isto se expressa em seus aspectos neurológicos. 

 

2.3 A periodização do desenvolvimento de acordo com a Psicologia Histórico-Cultural 

 

Ao tratar sobre a divisão dos principais períodos do desenvolvimento, Vygotski 

(1932/2012b) observa que, para delinear esta periodização, é importante que se trabalhe com 

categorias objetivas que permitam definir o início e o término de cada período. “Os signos de 

separação da idade não podem colocar-se em qualquer ponto da vida da criança, mas tão 

somente naqueles em que acaba objetivamente uma etapa e começa outra” (p. 252). O autor 

explica que, ao longo do curso do desenvolvimento, o significado e a importância do indício 

elegido sofrem modificações conforme situação social posta, o que constituía um indício 

importante para determinar o desenvolvimento da criança em um período perde seu 

significado no período seguinte, por não ocupar mais o primeiro plano no período seguinte do 

desenvolvimento. Exemplo do que foi dito é a erupção dentária, considerada por alguns 

autores como um critério de desenvolvimento geral para toda a infância. Vygotski 

(1932/2012b) observa que, no primeiro ano, o surgimento dos primeiros dentes é sim um fator 

importante que indica desenvolvimento geral, porém a troca dos chamados dentes de leite 

pelos permanentes ocorre em um período em que outras transformações mais importantes 

estão acontecendo na vida da criança, transformações estas que são mais precisas para indicar 

desenvolvimento, deixando a questão da troca dentária para segundo plano.  Para o autor: “A 

complexidade do desenvolvimento infantil impede que se possa determinar uma etapa de 

maneira mais ou menos completa, por apenas um indício” (Vygotski, 1932/2012b, p. 253). Ao 

investigar o desenvolvimento infantil, é necessário ter em conta não apenas indícios 
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orgânicos, mas os indícios externos e o que se oculta por trás destes, ou seja, o que os 

condiciona, o que faz com que determinada função seja predominante em certo período. 

O que caracteriza o desenvolvimento, para o autor, são as formações 

qualitativamente novas – neoformações –, com ritmo próprio e que precisam de avaliações 

especiais. Nas primeiras etapas, observa-se um ritmo de desenvolvimento máximo daquelas 

premissas que condicionam o desenvolvimento posterior da criança. Primeiramente, 

destacam-se os órgãos e as funções elementares básicas que são condição para o 

desenvolvimento das formas superiores de personalidade. Os fundamentos para traçar uma 

verdadeira periodização do desenvolvimento devem ser buscados nas mudanças internas 

ocorridas, nas novas formações que proporcionam uma base sólida para determinar os 

principais períodos de formação da personalidade. Vygotski (193/2012b, p. 254) chama de 

novas formações “(...) o novo tipo de estrutura da personalidade e de sua atividade, as 

mudanças psíquicas e sociais que se produzem pela primeira vez em cada idade e determinam 

no aspecto mais importante e fundamental, a consciência da criança, sua relação com o meio, 

sua vida interna e externa”. 

Além de se considerar as novas formações, é preciso compreender a dinâmica destas 

e da passagem de uma idade para outra. As mudanças podem ocorrer de forma lenta e gradual 

ou, em períodos de crise, caracterizando-se de forma mais intensa. Nos momentos em que 

ocorre de forma gradual, a personalidade da criança muda de forma quase imperceptível, 

internamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos longo – em geral alguns anos – não 

se produzem mudanças bruscas e nem desvios importantes capazes de reestruturar a 

personalidade inteira da criança. As mudanças se exteriorizam e podem ser diretamente 

observadas somente com o término de longos processos de desenvolvimento latentes. O autor 

observa que, se considerarmos a infância do ponto de vista cronológico, a impressão que se 

tem é de que quase toda ela corresponde a períodos estáveis. Se se compara a criança no 

princípio e no fim de uma determinada idade estável, ver-se-á claramente que enormes 

mudanças aconteceram em sua personalidade, mudanças que muitas vezes não são visíveis, já 

que o desenvolvimento vai por via subterrânea (Vygotski 1932/2012b). De acordo com o 

exposto pelo autor, entendemos que há, portanto, uma transformação qualitativa no 

desenvolvimento. Pequenas mudanças quantitativas que aparentemente não são percebidas, 

em essência, estão provocando mudanças na criança em desenvolvimento que, ao final, 

expressam-se como verdadeiros saltos qualitativos. 



73 
 

 Já os períodos de crise se distinguem por traços opostos às idades estáveis. Neles, ao 

longo de um tempo relativamente curto (alguns meses, ou um, dois anos), produzem-se 

mudanças bruscas e fundamentais, modificações e rupturas nos traços básicos da 

personalidade da criança. Os períodos de crise têm caráter revolucionário tanto pelo ritmo das 

mudanças como pelo significado destas.  A primeira peculiaridade dos períodos de crise é que 

não há um limite preciso entre o começo e o fim de uma crise e a idade seguinte. A crise se 

origina de forma imperceptível e é difícil determinar o momento de seu começo e fim. Por 

outro lado, é muito característico o aumento brusco da crise que ocorre normalmente no meio 

do período da idade, há um ponto culminante da crise que a diferencia das etapas estáveis do 

desenvolvimento. Outra peculiaridade das crises é que, no caso dos escolares, observa-se a 

ocorrência de uma queda no rendimento escolar, no interesse pelas aulas e diminui a 

capacidade geral de trabalho. Costumam acontecer conflitos com as pessoas do entorno da 

criança e, internamente, ela também pode experimentar conflitos e vivências dolorosas 

(Vygotski, 1932/2012b).   

Cabe destacar que os períodos críticos são diferentes entre as crianças, inclusive 

entre aquelas muito parecidas pelo seu tipo de desenvolvimento e posição social, além disso, 

os períodos de crise apresentam muito mais diferenças que os períodos estáveis. Há, por 

exemplo, muitas crianças que não apresentam dificuldades nas questões educativas, nem 

diminuem o rendimento escolar (Vygotski, 1932/2012b). A esse respeito, Leontiev (2004) 

considera que nem sempre as crises, necessariamente, acompanham o desenvolvimento, ou 

seja, não são inevitáveis. O que é inevitável são as rupturas e saltos qualitativos no seu 

processo de desenvolvimento. Os períodos de crise no desenvolvimento mostram a 

necessidade interna de mudança de estágio, este parece ser um momento em que a criança 

precisa reorganizar-se, ressignificar alguns conceitos e vivências para, então, produzir um 

salto qualitativo. Explica que a crise é um indicativo de uma ruptura, um salto que não foi 

efetuado no devido tempo e que “(...) pode perfeitamente não haver crise se o 

desenvolvimento psíquico da criança se não efetuar espontaneamente, mas como um processo 

racionalmente conduzido, de educação dirigida” (p. 314-315). Com isso, ele alerta que as 

tarefas postas à criança pela educação devem corresponder às suas novas possibilidades. 

 Considerando a unidade objetivo/subjetivo no desenvolvimento humano, Vygotski 

(1932/2012b) observa que são as condições externas que determinam o caráter concreto em 

que se manifestam e transcorrem os períodos críticos, entretanto é a lógica interna do próprio 
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processo do desenvolvimento que provoca a necessidade de mudança na vida da criança de 

tais períodos críticos.  

Uma terceira peculiaridade das idades críticas é a índole negativa de 

desenvolvimento. Nas crises, não aparecem interesses novos, novas aspirações, novas formas 

de atividade, novas formas de vida interior. A criança, ao entrar nos períodos de crise, 

distingue-se pela perda dos interesses que antes orientavam sua atividade e ocupavam a maior 

parte do seu tempo e atenção (Vygotski, 1932/2012b). 

Vygotski (1932/2012b) delimita alguns períodos de crise ao longo do 

desenvolvimento. A primeira delas é a crise pós-natal que separa o período embrionário do 

desenvolvimento do primeiro ano, a segunda crise refere-se à passagem do primeiro ano para 

a primeira infância, é chamada de crise do primeiro ano. Por volta dos três anos, ocorre uma 

nova crise, que marca a transição da primeira infância à idade pré-escolar. No período que 

antecede a escolarização, ocorre a chamada crise dos sete anos, que configura o elo de enlace 

entre a idade pré-escolar e a escolar. E, finalmente, a crise dos treze anos coincide com uma 

virada no desenvolvimento, quando a criança passa da idade escolar para a puberdade. Por 

hora, as crises não serão exploradas individualmente, mais adiante, quando tratarmos dos 

períodos propostos por Vigotski, abordaremos, conjuntamente, os momentos de crise. Neste 

momento, importa saber que “os períodos de crise que se intercalam entre os estáveis, 

configuram os pontos críticos, de virada no desenvolvimento, confirmando mais uma vez que 

o desenvolvimento da criança é um processo dialético onde a passagem de um estágio a outro 

não se realiza por via evolutiva, mas revolucionária” (Vygotski, 1932/2012b, p. 258).  

Aparentemente, esses períodos são fases em que não há desenvolvimento, conforme 

a intensidade da crise, pode-se, inclusive, pensar que há um regresso a fases anteriores. 

Contudo, o autor alerta que é justamente nos momentos de crise que surgem novas formações 

no desenvolvimento e aquilo que parece um processo involutivo está igualmente subordinado 

a processos de formação positiva da personalidade, dependem diretamente deles e formam 

com eles um todo indissolúvel. Por trás de cada sintoma negativo, está um conteúdo positivo 

que consiste, quase sempre, na passagem a uma forma nova e superior. O trabalho que se 

realiza nos períodos de crise é imprescindível para o desenvolvimento das propriedades e dos 

traços da personalidade, por isso a necessidade dos processos educativos intencionalmente 

dirigidos. O “(...) conteúdo negativo do desenvolvimento nos períodos críticos é tão somente 

a faceta inversa ou velada das mudanças positivas da personalidade que configuram o sentido 

principal e básico de toda a idade crítica” (Vygotski, 1932/2012b, p. 259). 
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A respeito das novas formações, explica que, nos períodos de crise, desenvolvem-se 

formações novas muito específicas que se diferenciam daquelas que se formam nos períodos 

estáveis, têm caráter transitório, isto é, não se conservam como são na etapa crítica nem se 

integram como somados imprescindíveis na estrutura integral da futura personalidade. Tais 

formações dos períodos de crise extinguem-se e são assumidas pelas formações novas da 

idade seguinte estável, incluem-se nela como instâncias subordinadas (Vygotski, 

1932/2012b). 

Vygotski (1932/2012b) toma como critério de classificação do desenvolvimento 

infantil as novas formações. O esquema proposto pelo autor alterna períodos estáveis de 

desenvolvimento com períodos críticos. Os períodos não são estanques, delimitados com 

exatidão, tem-se uma delimitação mais ou menos precisa do início e fim das idades estáveis. 

O autor considera que os períodos críticos costumam ser fáceis de delimitar por atingirem 

picos de crise e, com base nesses picos, define o semestre anterior como o início e o semestre 

posterior como seu final, formando, dessa forma, uma estrutura de trinômio com fases ligadas 

entre si: pré-crítica-crítica-pós-crítica.  

Para melhor visualização, esboçamos uma linha de periodização do desenvolvimento 

de acordo com a proposta de Vygotski (1932/2012b): 

 

 

 

Ao discorrer a respeito da estrutura de cada idade, o autor toma como tese mais geral 

que o processo de desenvolvimento em cada período constitui um todo único e possui uma 

estrutura determinada. As leis que regem a formação desse todo ou as leis estruturais de cada 

idade determinam a estrutura e o curso de cada processo de desenvolvimento particular que 

forma parte do todo. O autor chama de estrutura as formações globais não compostas pelas 

somas das partes isoladas como uma espécie de agregados, mas que, por si mesmas, 

determinam o destino e o significado de cada parte que as integra. Ou seja, ao contrário do 

que afirmam os autores organicistas, que cada parte de nosso cérebro é responsável por 

determinadas funções, para o autor russo, o psiquismo não é a soma das partes, visto que, em 

cada nova etapa, as funções psicológicas se reorganizam e, com isso, reorganiza-se a 

expressão destas funções no cérebro do sujeito.  
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Em cada período de idade o desenvolvimento não modifica, em seu 

transcorrer, aspectos isolados da personalidade da criança 

reestruturando toda a personalidade em seu conjunto; no 

desenvolvimento, precisamente, existe uma dependência inversa: a 

personalidade da criança se modifica em sua estrutura interna como 

um todo e as leis que regulam esse todo determinam a dinâmica de 

cada uma de suas partes (Vygotski, 1932/2012b, p. 262).  

 

Em cada etapa da idade, é possível sempre uma nova formação central, uma espécie 

de guia para todo o processo de desenvolvimento, que caracteriza a reorganização de toda a 

personalidade da criança sobre uma base nova. Em torno da nova formação central de cada 

idade, agrupam-se as novas formações restantes parciais, relacionadas com aspectos isolados 

das novas formações das idades anteriores. O autor chama de linhas centrais de 

desenvolvimento da idade aos processos de desenvolvimento que se relacionam de maneira 

mais ou menos imediata com a nova formação principal, enquanto que os demais processos 

parciais e as mudanças que estes promovem em cada idade recebem o nome de linhas 

acessórias de desenvolvimento. Observa-se, então, que os processos que são linhas principais 

de desenvolvimento em uma idade se convertem em linhas acessórias na idade seguinte, e 

vice-versa. Isto ocorre porque modificam-se seu significado e importância específica na 

estrutura geral do desenvolvimento, muda sua relação com a nova formação central. Na 

passagem de uma idade para outra, toda sua estrutura se reconstrói. Cada idade possui sua 

própria estrutura específica, única e que não se repete em outros momentos do 

desenvolvimento (Vygotski, 1932/2012b). 

Nesse processo de reestruturação que ocorre com a passagem de um período a outro 

do desenvolvimento reestrutura-se também a consciência, visto que as funções psicológicas – 

que a compõem – são reestruturadas. Para abordá-la, Vygotski (1932/2012b) parte do 

entendimento marxiano de consciência, caracterizando-a como a relação da criança com seu 

meio, sendo que mudanças físicas e sociais implicam em mudanças na expressão desta 

consciência e garantem a estruturação da personalidade. Orientado por esta ideia, teoriza que, 

na transição de uma idade para outra, não se alteram apenas aspectos isolados desta, mas 

modifica-se sua estrutura geral, cada idade distingue-se por um determinado sistema de 

relações e por diferentes formas de atividade. Com a passagem de uma idade a outra, 
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reestrutura-se o sistema geral da consciência e mudam as linhas centrais e acessórias do 

desenvolvimento.  

Cita como exemplo a aquisição da linguagem oral, a qual, na primeira infância, tem 

um papel central na estruturação da consciência, está vinculada a todas as novas formações 

deste período. Contudo, na idade escolar, ainda que a linguagem continue a desenvolver-se 

com a aquisição de novos vocábulos, este tipo de linguagem tem papel secundário e outros 

determinantes ganham centralidade na estruturação da consciência e personalidade. Entende-

se que um desses determinantes é a aquisição da linguagem escrita e da leitura, que, como 

veremos mais adiante, põe a criança em um novo tipo de relação com o seu entorno. 

No início de cada período de idade, a relação que se estabelece entre a criança e o 

entorno que a rodeia é totalmente específica para esta idade. Vygotski (1932/2012b) 

denomina esta relação como situação social de desenvolvimento
 17

 de cada idade. É a situação 

social de desenvolvimento, específica para cada idade, que determina o modo de vida da 

criança ou sua existência social. Sendo assim, uma vez conhecida a situação social de 

desenvolvimento existente no início de uma idade, determinada pelas relações da criança e o 

meio, é necessário esclarecer como surgem e se desenvolvem em cada situação social as 

novas formações próprias de cada idade. “Essas novas formações, que caracterizam em 

primeiro lugar a reestruturação da personalidade consciente da criança, não são uma premissa, 

mas o resultado ou o produto do desenvolvimento da idade. As mudanças na consciência da 

criança se devem a uma forma determinada de sua existência social” (Vygotski, 1932/2012b, 

p. 264). 

Cabe destacar que, para o autor, quando fala em meio, não se trata apenas do externo 

em relação à criança, não é mais uma circunstância do desenvolvimento, algo a mais que 

influi no seu desenvolvimento. A situação social de desenvolvimento é o ponto de partida 

para todas as mudanças que se produzem no desenvolvimento durante o período de cada 

idade. Determina as formas e a trajetória que permitem a ela adquirir novas propriedades da 

personalidade, “(...) já que a realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento, há a 

possibilidade de que o social se transforme em individual” (Vygotski, 1932/2012b, p. 264). 

                                                           
17

 Para aprofundar os estudos sobre a situação social de desenvolvimento, sugerimos o estudo do conceito de 

vivência para Vigotski. O autor explica que o elemento existente para determinar a influência do meio no 

desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento da personalidade e da consciência é a vivência. A vivência de 

um componente qualquer do meio determina a influência dessa situação sobre a criança. Portanto não é este ou 

aquele elemento tomado isolado, independente da criança, mas o “elemento interpretado pela vivência da criança 

que pode determinar sua influência no decorrer do seu desenvolvimento futuro” (Vigotski, 2010, p. 684). 
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O movimento dialético do desenvolvimento e a estruturação da personalidade podem 

ser expostos da seguinte forma: Cada idade específica traz para a criança uma determinada 

situação social de desenvolvimento
18

 que, por sua vez, provoca o desenvolvimento de novas 

formações, que modificam a personalidade consciente da criança, fato que interfere 

diretamente sobre o desenvolvimento posterior e a coloca em novas situações sociais de 

desenvolvimento. A nova estrutura da consciência adquirida em cada idade significa, 

invariavelmente, que a criança percebe de maneira diferente sua vida interior, assim como o 

mecanismo interno de suas funções psicológicas. O autor alerta que não se pode esquecer que 

a situação social de desenvolvimento é o sistema de relações da criança de uma determinada 

idade e a realidade social, portanto, se a criança mudou de maneira radical, é inevitável que 

essas relações se reestruturem. A situação de desenvolvimento anterior se desintegra à medida 

que a criança se desenvolve, a nova situação de desenvolvimento passa a converter-se no 

ponto de partida para a idade seguinte. A reestruturação da situação social de 

desenvolvimento constitui o conteúdo principal dos períodos de crise (Vygotski, 1932/2012b). 

Dando prosseguimento ao tema desta pesquisa, o próximo capítulo aborda os 

períodos de desenvolvimento delineados por Vigotski, bem como as crises de cada um deles. 

Procuramos evidenciar as principais transformações que ocorrem em cada um destes períodos 

e o que isto representa em termos de desenvolvimento para a criança, ou seja, não apenas em 

aquisições quantitativas – incremento desta ou daquela função – mas, qualitativamente, o que 

estas mudanças representam, destacando a unidade subjetivo/objetivo que há neste processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 É importante observar que fatores como cultura, classe social, configuração familiar compõem a situação 

social de desenvolvimento, mas este não está limitado a tais fatores, é antes aquele fator que serve de impulso 

para as mudanças que ocorrerão em cada nova fase, como a condição de total dependência do outro que a criança 

vivencia no primeiro ano, o jogo simbólico na idade pré-escolar, o estudo na idade escolar. 
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III 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS FUNCIONAIS E A 

PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM 

VIGOTSKI 

 

 

Neste capítulo, trataremos dos principais períodos do desenvolvimento delineados 

por Vigotski, caracterizando como os sistemas funcionais vão se consolidando ao longo deste 

processo. Como nosso objetivo é expor que a constituição dos sistemas funcionais se dá a 

partir das apropriações culturais que a criança realiza, consideramos pertinente demarcar que 

este processo de apropriação não ocorre sem a mediação do outro. Conforme o próprio 

Vygotski (1931/2000b) observa, as novas estruturas psíquicas se distinguem especialmente 

pelo fato de que a reação direta aos estímulos se alteram. Entre o estímulo ao qual se dirige a 

conduta e a reação do sujeito, aparece um novo membro intermediário, que são os signos e os 

instrumentos culturais, que tornam toda a operação um ato mediado. Quem introduz a criança 

neste mundo de signos e instrumentos são seus pares superiores (pais, irmãos mais velhos, 

demais pessoas que auxiliam nos seus cuidados, professores, etc.), figuras sem as quais o 

processo de desenvolvimento se tornaria comprometido. 

 Seguindo a proposta do autor, dividimos a exposição das principais etapas em quatro 

partes. A primeira trata do nascimento até o final do primeiro ano, destacando a peculiaridade 

da situação social de desenvolvimento vivenciada pela criança que se expressa na máxima 

dependência dos adultos, porém com as mínimas condições de comunicação. Portanto, 

momento em que a mediação do outro é fundamental para que o desenvolvimento aconteça. 

Na seguinte, abordamos a primeira infância, destacando o desenvolvimento da linguagem e 

do jogo simbólico e a transformação que estas aprendizagens promovem nas funções 

psicológicas, constituindo um momento importante na preparação da entrada da criança na 

vida escolar. O terceiro e o quarto momento deste capítulo contemplam o período de 

escolarização. Sendo que, primeiramente, abordamos as transformações que ocorrem com a 

entrada da criança na vida escolar, ante a aquisição da leitura e escrita e a aprendizagem dos 

conceitos científicos. Por último, tratamos das transformações que a aquisição dos conceitos 

científicos promove no adolescente, culminando com o desenvolvimento do pensamento em 

conceitos.  
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Entendemos que nenhuma dessas etapas ocorre de maneira linear, sucessiva e de 

forma universal para todas as crianças. Dependem especialmente das condições objetivas de 

desenvolvimento e das diferentes mediações que a criança recebe de acordo com tais 

condições. Entretanto fizemos esta opção por nos parecer uma forma didática de apresentar as 

principais etapas do desenvolvimento e as transformações ocorridas em cada uma. 

É importante destacar que, embora tenhamos trabalhado com a proposta de Vigotski 

a respeito da divisão dos períodos do desenvolvimento, em alguns momentos, amparamo-nos 

em Elkonin (2009; 1987), Leontiev (2004, 1987) e Zaporózhets (1987), autores que 

auxiliaram na elaboração da Psicologia Histórico-Cultural e puderam dar seguimento às 

teorizações de Vigotski. 

 

 

3.1 Do nascimento ao fim do primeiro ano: a criança imersa no contexto social.  

 

 

Vigotski considera que, no transcurso do primeiro ano de vida, a criança passa por 

duas etapas. A primeira marcada pelo período pós-natal até mais ou menos o final do segundo 

mês e a segunda deste marco até o final do primeiro ano. Compreendemos que o autor 

realizou esta divisão para explicitar as peculiaridades de cada etapa, sendo que, no caso da 

primeira evidência, um estágio de transição entre a vida intra e extrauterina e, na segunda, a 

atividade e interação crescente da criança com os demais. No entanto, optamos por abordar 

estas duas etapas de maneira conjunta por entendermos que ambas apresentam a mesma 

peculiaridade, qual seja: a total dependência da criança em relação ao adulto. O 

desenvolvimento do bebê ao longo de todo o primeiro ano baseia-se na contradição de sua 

máxima sociabilidade e as mínimas possibilidades de comunicação (Vygotski, 1932/2012c). 

Assinala que o desenvolvimento da criança começa com o ato do nascimento e a 

idade crítica que o segue, denominado período pós-natal. No momento do parto, a criança se 

separa fisicamente da mãe, mas não ocorre uma separação biológica por completo dela, já que 

o bebê segue sendo dependente biologicamente na manutenção de suas funções vitais. A 

principal singularidade desta idade está nesta situação peculiar de desenvolvimento (Vygotski 

1932/2012c). 

A existência da criança no período pós-natal ocupa uma posição intermediária entre 

o desenvolvimento uterino e os períodos sucessivos da infância pós-natal. Este período é 

considerado pelo autor como um elo que une o desenvolvimento uterino e extrauterino, por 

conservar traços de um e outro. Tem algumas peculiaridades importantes. Uma delas é a 
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alimentação, a criança não mais se alimenta por absorção dos nutrientes do corpo materno, 

mas ainda depende dela para se alimentar, ou seja, se é amamentada, continua se alimentando 

da mãe. A situação para se alimentar é mista, uma vez que, por um lado, ela já dispõe das 

reações senso-motoras necessárias, percebe alguns estímulos externos, responde a eles com 

movimentos adequados que a ajudam a apreender e assimilar o alimento, mas, por outro, 

nutre-se do colostro da mãe e, depois, do seu leite, isto é, de um produto interno do organismo 

materno. Portanto, a alimentação do recém-nascido vem a ser uma forma de transição, uma 

espécie de elo intermediário entre a alimentação intrauterina e a extrauterina (Vygotski, 

1932/2012c). 

Outra característica intermediária entre a vida intrauterina e extrauterina é a 

diferenciação insuficiente entre o sono e a vigília. Os recém-nascidos passam cerca de 80% do 

tempo dormindo. Seu sono é polifásico e esta é sua característica principal. Períodos breves 

de sono se alternam com momentos de vigília. O período de sono não está suficientemente 

diferenciado da vigília, por isto costuma ser frequente no recém-nascido um estado 

intermediário mais parecido com o adormecimento. Quando dorme faz muitos movimentos 

impulsivos, consegue inclusive comer enquanto dorme, o que demonstra que o sono e o 

estado de vigília estão pouco diferenciados no recém-nascido, que pode dormir com os olhos 

semiabertos e permanecer com eles fechados em estado de vigília como se estivesse 

adormecido. Pode-se dizer, portanto, que o estado geral vital do recém-nascido é de 

adormecimento, do qual vai se destacando gradualmente graças à interferência dos adultos. 

Para o autor, o sono do recém-nascido, da mesma forma que sua alimentação, ocupa no 

desenvolvimento um lugar intermediário entre o estado embrionário e pós-natal (Vygotski, 

1932/2012c).  

Os setores mais antigos do cérebro concentram os aparatos que têm papel 

fundamental na manutenção da vida, portanto, é imprescindível que estejam acabados já no 

momento do nascimento. Tais setores concentram os centros da vida instintiva e emocional, 

relacionados, por um lado, com o sistema nervoso vegetativo, encarregado das funções vitais, 

básicas, do organismo e, por outro, com o córtex cerebral, que é o órgão superior do 

pensamento, da vontade e da consciência do ser humano. “No entanto, o característico da 

idade estudada é o fato de que tais mecanismos de vida vegetativa e primitiva animal, graças à 

imaturidade do córtex e das conexões entre os centros subcorticais e corticais, atuam com 

relativa independência, não estão submetidos a regulação, inibição e controle por parte dos 

centros corticais superiores” (Vygotski, 1932/2012c, p. 291).  
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Pode-se pensar, a partir dos estudos de Luria (1981), numa atuação ainda pouco 

organizada da primeira unidade funcional, que, conforme exposto no capítulo anterior, é a 

unidade que realiza a regulação dos estados de sono e vigília. A diferenciação insuficiente 

entre sono e vigília do recém-nascido indica o início do funcionamento desta unidade, porém 

ainda com características muito semelhantes à regulação que apresentava na vida intrauterina. 

Neste período, a formação reticular, parte importante da primeira unidade funcional, participa 

especialmente dos processos metabólicos do organismo para garantir sua homeostase 

(equilíbrio interno). Compõem esta regulação as ações respiratórias e digestórias, com o 

metabolismo de açúcares e proteínas, com secreção interna, etc. Todos eles regulados 

sobretudo pelo hipotálamo e, neste processo, a formação reticular da medula oblonga (bulbar) 

e do mesencéfalo (mesencefálico-hipotalâmica), os quais estão intimamente conectadas ao 

hipotálamo, desempenham papel importante. Conforme os adultos permitem e possibilitam a 

chegada cada vez mais frequente de novos estímulos auditivos, visuais, tátil, olfativo e 

gustativo, conexões novas entre a primeira unidade e a segunda vão paulatinamente se 

consolidar.  

As reações motoras demonstram o limite entre o desenvolvimento intra e 

extrauterino. A criança possui uma série de reações motoras em resposta a estímulos internos 

e externos – preensão palpar, reflexo de Moro, por exemplo –, porém é totalmente incapaz de 

mover-se por si própria no espaço sem a ajuda dos adultos. Neste momento, é marcada a 

imaturidade do córtex e do corpo estriado e a supremacia do globo pálido que, nesta etapa, 

determina todo o caráter da motricidade do recém-nascido. Na etapa inicial do seu 

desenvolvimento, a criança apresenta movimentos lentos, regidos pelo sistema tálamo-palidar. 

O globo pálido, juntamente com o globo ocular estão unidos, desde o princípio, aos centros 

espino-medulares inferiores, as reações do recém-nascido o caracterizam como um ser opto-

palido-espinal. Estas relações se manifestam em forma de reflexos incondicionados e 

movimentos massivos indiferenciados. O fato de a mãe ter que, de alguma maneira, continuar 

carregando a criança é, conforme Vygotski (1932/2012c), mais um indício que este é um 

momento intermediário entre a vida intrauterina e a vida extrauterina.  

Porém, para Vygotski (1932/2012c), o nascimento é mais do que uma etapa 

sucessiva do desenvolvimento – de intrauterino para extrauterino –, ocorre um salto dialético 

na passagem de um tipo de desenvolvimento a outro. O nascimento significa uma ruptura com 

uma situação de desenvolvimento e o início de uma nova. Significa a constituição de novas 

formações que já assinalam o desenvolvimento posterior da personalidade da criança. Para o 
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autor, a formação central que começa neste período do desenvolvimento e marca o momento 

inicial do desenvolvimento posterior da personalidade é a formação da vida psíquica. O novo 

que surge no período pós-natal é que essa vida se converte em existência individual, separa-se 

do organismo no qual foi engendrada e, como toda existência individual do ser humano, está 

imersa na vida social das pessoas que a rodeiam. Embora reconheça que é uma vida psíquica 

muito rudimentar, ele a qualifica assim pelo fato de a criança estar rodeada de vida social e 

somente isso torna possível a constituição de uma psique eminentemente humana.  

O fato de o sistema nervoso central apresentar-se ainda imaturo não descarta a 

possibilidade de vida psíquica – ainda que rudimentar e totalmente distinta daquela que se 

apresenta nos adultos e crianças maiores. Esclarece que, neste período, os instintos, atrações e 

afetos mais simples dependem dos centros subcorticais que já funcionam no recém-nascido, 

visto que, pouco depois do nascimento, já é possível observar os mesmos processos vitais 

básicos presentes nas crianças de maior idade e nos adultos, conservando relação com os 

estados psíquicos. Os bebês recém-nascidos apresentam movimentos instintivos provocados 

pela fome, sede, saciedade, satisfação, etc., que apresentam semelhanças com as expressões 

de alegria e euforia, dor, pena, susto, ira, assombro, manifestas nos adultos e crianças maiores 

(Vygotski, 1932/2012c). 

Após a separação física entre a criança e a mãe, provocada pelo nascimento, sua 

psique vai conhecendo, aos poucos, os estímulos que influem sobre ela como objetos 

determinados do mundo exterior. No início, a vivência da criança corresponde mais a estados 

que a objetos, são impressões objetivamente insuficientes. É difícil determinar até que 

momento a criança percebe somente as mudanças de posição e de lugar e passa a perceber que 

alguém se ocupa dela. Para Vygotski (1932/2012c), no primeiro mês de vida, não existe para 

ela nada nem ninguém, todos os estímulos externos são sentidos subjetivamente da mesma 

forma por ela. As vivências não diferenciadas, fusão entre atração, afeto e sensações, bem 

como a incapacidade de separar sua existência e suas vivências da percepção das coisas 

objetivas são as duas principais peculiaridades da vida psíquica do recém-nascido.  

 

Só podemos falar do estado rudimentar da vida psíquica do recém-

nascido, devemos excluir dela fenômenos propriamente intelectuais 

e volitivos da consciência. Não existem no recém-nascido ideias 

inatas nem percepção real, isto é, a compreensão dos objetos e 

processos externos nem, finalmente, apetências ou aspirações 
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conscientes. O único que podemos admitir com algum fundamento é 

a existência de estados de consciência nebulosos, confusos, nos quais 

o sensitivo e emocional se encontram fundidos a tal ponto que 

caberia qualificá-los de estados sensitivos emocionais ou estados de 

sensações emocionalmente marcadas (Vygotski, 1932/2012c, p. 

281). 

 

Nesse primeiro momento do desenvolvimento da criança fora do útero materno, a 

percepção, função psicológica que vai se destacando cada vez mais, ainda está fundida à 

emoção e às sensações. O recém-nascido consegue apenas perceber estados emocionais 

desagradáveis como a fome, por exemplo, mas não sabe identificar do que se trata. Tais 

estados se manifestam nos primeiros dias de vida da criança por meio da expressão do seu 

rosto, da entonação do seu choro, etc. É interessante notar que, neste período inicial da vida, o 

movimento de interação entre adultos e criança está pautado nos estados emocionais desta. 

Pode-se pensar, por exemplo, na interpretação que o adulto faz das diferentes entonações do 

choro da criança, reconhecendo-o ora como sendo fome, ora cólicas, outro incômodo, etc. 

Isto, por sua vez, ajuda a criança a reconhecer, claro que ainda de forma muito imprecisa, que 

necessidades são atendidas conforme manifesta seu desconforto. A percepção de estados 

emocionais vai se expandindo para percepções externas da sua relação com o outro. Mais 

adiante, conforme conversam com ela ao se aproximarem, passará a reconhecer a voz, os 

traços da face, o cheiro, etc. 

O ponto de partida para o desenvolvimento posterior da consciência é, pois, a forma 

que regula a percepção do recém-nascido. Inicialmente, uma percepção amorfa de toda a 

situação configura um fundo sobre o qual se destaca para a criança um fenômeno mais ou 

menos limitado e estrutural, que ela percebe como uma qualidade especial neste fundo.  Até o 

segundo ou terceiro mês de vida, o aspecto social da criança é marcado por uma passividade 

total tanto no que se refere à sua conduta quanto à sua consciência, porém é o destaque 

gradual entre figura e fundo que se dá com a intensa participação do adulto como uma figura 

mediadora – especialmente aquele que mais cuida dela – que, ao conversar com a criança 

quando se aproxima, quando a acaricia, faz sua higiene etc., possibilita que a atenção da 

criança esteja voltada para aquele som (aquela voz) que se destaca dentre tantos outros sons e 

ruídos do ambiente. Da mesma forma, ações do adulto, como mostrar objetos, fazer 

movimentos de aproximação de seu rosto do rosto da criança e retornar para trás, permitem 
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que se ampliem os processos perceptivos. Como consequência para a atividade psíquica e 

conduta social da criança, esta comunicação com o outro, o cuidador, permite-lhe, mais 

adiante, “tomar consciência” de que alguém cuida dela e, diante disso, reagir de forma 

diferente a essa pessoa (Vygotski, 1932/2012c).  

O período pós-natal se distingue por um quadro biológico geral de características 

especiais. O autor utiliza como critério para determinar os limites deste período os dados que 

caracterizam o estado psíquico e social do recém-nascido. Tais dados se referem à atividade 

nervosa superior da criança, mais diretamente relacionados à sua vida psíquica e social. No 

final do primeiro mês e início do segundo, ocorre uma virada no desenvolvimento da criança. 

O primeiro sintoma que evidencia essa virada é o sorriso da criança em resposta à voz do 

adulto, ou seja, em resposta aos sinais visuais e sonoros. Ao final do primeiro mês, o choro de 

uma criança provoca como resposta o choro de outra criança. A reação de sorriso no segundo 

mês é o limite superior do período pós-natal, que mostra que a criança entrou em uma nova 

etapa da idade. 

A formação nova do período pós-natal, de acordo com Vygotski (1932/2012c), 

caracteriza-se por uma vida psíquica peculiar, relacionada sobretudo com os setores 

subcorticais do cérebro. Não se conserva como tal, isto é, como uma aquisição sólida para 

anos posteriores. Floresce e se esgota nos marcos temporais estreitos que abarca o período 

pós-natal. No entanto, não desaparece sem deixar marcas, visto que, no curso posterior do 

desenvolvimento, integra-se como uma instância subordinada nas formações nervosas e 

psíquicas de nível superior. No caso da atenção, que ainda é completamente primitiva, ou 

seja, involuntária e vinculada aos processos perceptivos, que também estão em processo de 

formação, à medida que vai se destacando figura e fundo na percepção da criança, sua atenção 

vai sendo orientada para aquilo que se destaca de um fundo geral. Neste momento, participam 

mais ativamente os centros subcorticais que compõem a primeira unidade funcional, mas as 

conexões com as áreas primárias (de recepção) da segunda unidade estão se reequipando, uma 

vez que cada vez mais estímulos auditivos, visuais e motores estão chegando e possibilitando 

a atividade das regiões temporais, occipitais e córtex motor respectivamente.  Conforme 

comentamos, para que este processo tenha início, é primordial a mediação do adulto, que, ao 

entrar em contato com a criança, coloca-se como figura de destaque e, mais adiante, insere 

objetos que mobilizam a sua percepção e a sua atenção.  

A nova etapa, que se inicia com o fim do período de transição entre a vida intra e 

extrauterina, marca o início da etapa do primeiro ano. Vygotski (1932/2012c) explica que este 
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período é marcado por uma situação social de desenvolvimento bastante peculiar, 

determinada por dois momentos fundamentais. O primeiro consiste na permanência da total 

dependência dos adultos para suprir suas necessidades mais básicas; para sobreviver, a criança 

necessita que alguém a alimente, agasalhe, faça sua higiene, troque-a de posição e de lugar, 

etc. O caminho por meio do outro é a via principal da atividade da criança nessa idade.  

 

Tudo o que poderá fazer a criança por si mesma durante o processo de 

sua adaptação individual, agora, pela imaturidade de suas funções 

biológicas só pode ser executado através de outros numa situação de 

colaboração. Portanto, o primeiro contato da criança com a realidade 

(inclusive no que diz respeito ao cumprimento das funções biológicas 

mais elementares) está socialmente mediado (Vygotski, 1932/2012c, 

p. 285). 

 

A mediação do outro, portanto, é o que permite que a criança não seja um organismo 

em adaptação passiva ao meio ambiente, estabelece-se entre eles uma relação eminentemente 

social de colaboração. O adulto, por sua vez, embora seja o mais desenvolvido na situação em 

questão, também é modificado nesta relação, por estar atento às mudanças que o bebê 

apresenta e, com base nisso, estabelece o que é importante ou não na relação com a criança. 

Este movimento é fundamental para o desenvolvimento de ambos.  

A segunda peculiaridade que caracteriza a situação social de desenvolvimento no 

primeiro ano, de acordo com o autor, é que, mesmo que a criança dependa por completo dos 

adultos, mesmo que todo seu comportamento esteja imerso no social, carece dos meios 

fundamentais de comunicação, ou seja, da linguagem humana. A união da primeira 

peculiaridade com a mencionada acima obriga a criança a estabelecer um tipo específico de 

comunicação (comunicação emocional – sem palavras), na qual o bebê expressa suas 

necessidades por meio do choro, resmungos, gemidos, sorrisos, etc., e os adultos dão 

significado àquelas expressões para atender às suas necessidades.  

Elkonin (1987) explica que este tipo de comunicação se estabelece muito cedo na 

vida da criança e se conserva nas aquisições posteriores de atividade conjunta com os adultos, 

constituindo-se como base para formações posteriores, como as ações com objetos.  Alerta 

que o déficit de comunicação emocional exerce influência decisiva no desenvolvimento 

psíquico neste período. Zaporózhets (1987), ao tratar da comunicação emocional, explica que 
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o afeto é um componente importante que permite que se estabeleça esta comunicação. As 

primeiras relações de afeto entre a criança e a mãe e com as pessoas mais próximas 

constituem a base para a posterior formação de sentimentos mais complexos, como 

afinidades, simpatia por outras pessoas, sentimentos de amizade, etc.  

O afeto é a estrutura central que, no primeiro ano, une as funções sensoriais e 

motoras em uma estrutura única. Ambas, percepção e ação, estão unidas pelo afeto. Isto, de 

acordo com Vygotski (1932/2012c, p. 298), explica o fato mais importante no problema da 

unidade dos processos senso-motores e proporciona a chave para compreender seu 

desenvolvimento. “O vínculo entre a percepção de uma forma determinada e a ação de um 

gênero determinado é possível tão somente se na criança esses processos são parte de uma 

mesma e única estrutura da necessidade afetivamente matizada”. Explica ainda que: 

 

Os impulsos afetivos são o acompanhante permanente de cada etapa 

nova no desenvolvimento da criança, desde a inferior até a mais 

superior. Cabe dizer que o afeto inicia o processo de desenvolvimento 

psíquico da criança, a formação de sua personalidade e fecha esse 

processo, culminando assim todo o desenvolvimento da 

personalidade. Não é por acaso, portanto, que as funções afetivas 

estejam em relação direta tanto com os centros subcorticais mais 

antigos, que são os primeiros a desenvolver-se e se encontram na base 

de todo o cérebro, como com as formações cerebrais mais novas e 

especificamente humanas (lóbulos frontais) que são os últimos a 

configurar-se. Neste fato encontra expressão anatômica aquela 

circunstância que o afeto é o alfa e o ômega, o primeiro e o último elo, 

o prólogo e o epílogo de todo o desenvolvimento psíquico (Vygotski, 

1932/2012c, p. 299, parêntese do autor.).  

 

Por volta do segundo ou terceiro mês de vida, devido à estimulação recebida, a 

necessidade do sono se reduz e a necessidade de alimentos é menos ávida, em alguns 

momentos, a criança interrompe a deglutição e abre os olhos, observa a mãe enquanto mama. 

É possível ainda, ao longo dos meses, observar novas formas de conduta, como a 

experimentação lúdica, o balbucio, a ampliação daquela atividade inicial dos órgãos 

sensoriais, a primeira reação ativa à postura, a primeira coordenação de dois órgãos que atuam 
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simultaneamente (a criança olha algo e estica o braço numa tentativa de alcançá-lo, por 

exemplo), as primeiras reações sociais que se manifestam em gestos expressivos de prazer ou 

surpresa (Vygotski, 1932/2012c).  

A passividade do recém-nascido é sucedida por um interesse receptivo, já que seus 

processos perceptivos estão mais ativos. A criança, que antes só saia da passividade sob 

influência de estímulos fortes, agora tende a se entregar à influência dos estímulos de 

diferentes ordens. Começa a manifestar a atenção aos estímulos sensoriais, aos próprios 

movimentos e sons, à presença de outra pessoa. O início deste período desperta nela um 

determinado interesse pelo mundo exterior e a possibilidade de ir além dos limites das 

atrações e tendências instintivas diretas (Vygotski, 1932/2012c).  

Pode-se afirmar que o mundo exterior começa a ser percebido pela criança e isto só é 

possível porque há a mediação do adulto em apresentar-lhe este mundo, que conversa mais 

com ela enquanto lhe provê os cuidados necessários, que a coloca em novas posições, que a 

coloca em diferentes situações. Elkonin (2009, p. 208) explica que o desenvolvimento dos 

aparelhos sensoriais e perceptivos requer, desde o começo, a interação da criança com os 

adultos que dela cuidam e transcorre em função de um processo de aprendizagem, visto ser o 

adulto quem “(...) inclina-se sobre a criança, aproxima e afasta seu rosto, acerca-se e 

distancia-se, estende para ela um objeto de cor viva e, com isso, dá motivo para que a criança 

fixe a vista no rosto do adulto ou no brinquedo, para que se produza a convergência dos olhos 

e a contemplação”. 

Nesta passagem do interesse de um estado de quase passividade, característico do 

período pós-natal, ao interesse ativo que, como mencionado, se dá à medida que os adultos 

estimulam a criança e apresentam-lhe o mundo externo, há um incremento no processo de 

percepção complexa da criança, a qual passa a envolver a participação de movimentos táteis e 

visuais. Tais tentativas denotam um primeiro esboço da atividade conjunta das regiões do 

córtex motor, situado na terceira unidade funcional, e do córtex visual, situado na região 

occipital. No início, esses movimentos têm caráter desdobrado e caótico e, paulatinamente, 

tornam-se organizados e mais reduzidos (Luria, 1981). A esfera motora se desenvolve sobre o 

controle dos sistemas sensoriais, em especial a visão, algumas figuras se destacam para a 

criança e servem de estímulo para que os movimentos de tentar pegar aquilo que está em 

destaque tenham início. Estas formações dos sistemas sensoriais, de acordo com Elkonin 

(2009), estão transcorrendo intensamente nos primeiros seis meses de vida e devem alcançar 

certo nível de desenvolvimento antes de constituírem um ato sensório-motor único. 
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A principal consequência do desenvolvimento nervoso no primeiro ano, portanto, 

manifesta-se, sobretudo, nas funções sensoriais e motoras que caracterizam fundamentalmente 

a percepção e o comportamento da criança. Enquanto, no recém-nascido e no bebê, percepção 

e funções motoras estão fundidas, constituindo uma verdadeira unidade senso-motora, 

determinada fundamentalmente pelos antigos centros subcorticais, com o desenvolvimento do 

córtex, as percepções se tornam mais ativas, bem como os atos motores mais intencionais. 

(Vygotski, 1932/2012c).  

As estimulações realizadas com a mediação dos adultos possibilitam que, por volta 

do quinto ou sexto mês, ocorra um novo ponto de virada. O sono e a vigília ocupam o mesmo 

número de horas. Entre as novas formas de comportamento, é possível observar os primeiros 

movimentos precisos, preensão mais firme, demonstrações de alegria, insatisfação, reações ao 

ver crianças da mesma idade. Configura-se uma nova atividade que vai além das respostas aos 

estímulos, mas há uma busca ativa destes. O interesse receptivo dá lugar ao interesse ativo 

pelo que há no seu entorno (Vygotski, 1932/2012c). No segundo período, iniciam-se os 

primeiros esboços da imitação, como a do sorriso e de alguns sons com a boca que os adultos 

reproduzem quando interagem com a criança. Daí a importância da relação adulto/criança 

para que este processo se consolide. O adulto precisa colocá-la em situações novas: 

apresentar-lhe novos objetos com diferentes texturas, sonoridade e coloração; falar enquanto 

realiza ações; possibilitar que ela experimente novas posturas, como ficar sentada e em 

posição de decúbito ventral (bruços), para que possa experimentar novas tentativas de 

movimento e fortalecer a musculatura para mais adiante gatinhar.  

Esta estimulação possibilita o desenvolvimento do corpo estriado – suas células se 

revestem de bainha de mielina e, em virtude disto, formam-se os mecanismos primitivos de 

disposições e sinergia necessários para poder sentar, ficar em pé e andar (período estriado-

palidar). A importância fundamental do corpo estriado é que constitui um centro superior com 

relação ao globo pálido, assumindo grande parte de suas funções e exercendo uma influência 

reguladora e de inibição sobre a atividade deste (Vygotski, 1932/2012c). 

Elkonin (2009) ainda destaca que, paulatinamente, os movimentos da criança se 

organizam e os sistemas sensoriais já se tornam relativamente dirigíveis. Esta etapa tem suma 

importância para o desenvolvimento subsequente do ato de preensão às apalpações com as 

mãos e pressupõe que, por intermédio do processo dos movimentos de apalpar, é formada a 

sensibilidade tátil específica e a transformação da palma da mão da criança num aparelho 

receptor que funciona de maneira ordenada. O autor explica que a importância do ato de 
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apreender diversos objetos, apalpá-los e contemplá-los está no fato de que, neste processo, são 

constituídas as ligações entre a imagem reticular do objeto e suas verdadeiras dimensões, 

forma e distância, estabelecendo-se, assim, as bases da percepção tridimensional dos objetos. 

Há, portanto, uma nova reorganização da atividade dos sistemas funcionais, nesta nova 

atividade de movimentação da criança, além do córtex motor e do córtex visual, há 

participação do córtex parietal, especialmente, das zonas parieto-ocipitais, que contribuem 

com a análise das coordenadas espaciais e a sua preservação para que os movimentos possam 

se realizar (Luria, 1981).  

Neste processo, Elkonin (2009, p. 209) destaca:  

 

A formação primária da preensão e seu ulterior aperfeiçoamento 

transcorrem na atividade conjunta com os adultos. É precisamente o 

adulto quem cria as diferentes situações em que se aperfeiçoa a 

direção psíquica dos movimentos das mãos baseados na percepção 

visual do objeto e em sua distância. Os adultos que se ocupam de uma 

criança frequentemente não se dão conta de que lhe oferecem, no 

completo sentido da palavra, exercícios conjuntos para formar o 

movimento preênsil: O adulto suscita a concentração no objeto, 

coloca-o a uma distância na qual a criança começa dirigindo a mão 

para ele, e afasta-o, obrigando a criança a estirar-se na direção dele; se 

a criança estende as mãos para o objeto, o adulto desloca-o até que 

entre em contato com as mãos da criança etc. Transcorre precisamente 

desse modo o desenvolvimento da orientação da criança no espaço e a 

direção independente dos movimentos baseados nessa orientação. Em 

todas essas situações o centro é o adulto. 

 

Nos meses seguintes, aparecem os primeiros indícios de uma atividade objetal nova: 

a criança muda o formato dos objetos, aperta-os, rasga-os, estica-os. Manifesta tentativas de 

embutir uns objetos em outros. Aos nove meses, o uso de objetos com alguma finalidade, 

ainda que sem grandes especificações – chacoalhar um brinquedo para ouvir seu som, bater 

um objeto no outro intencionalmente, por exemplo –, manifestam-se com maior frequência e 

de forma mais evidente. O procedimento de utilizar os objetos é a etapa prévia ao uso de 

ferramentas. Essas transformações na relação da criança com os objetos representa uma fase 
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prévia para o desenvolvimento do pensamento instrumental. A utilização, ainda que de forma 

simples, das ferramentas origina uma etapa completamente nova para a criança (Vygotski, 

1932/2012c). 

Para chegar ao uso instrumental dos objetos, é necessária uma longa transformação 

na percepção do bebê. Inicialmente difusa, em que não percebia propriamente os objetos 

destacados pelos adultos, mas apenas alguns traços particulares, a percepção torna-se mais 

ativa. Esta começa a se formar quando a criança tem a oportunidade de manipular diferentes 

objetos, no entanto, o estágio difuso ainda permanece por um longo tempo. A criança atribui 

identidade a objetos distintos, baseando-se em aspectos (traços) que ela percebe como 

semelhantes (um urso de pelúcia e um pano macio, por exemplo). Somente após o objeto ser 

designado pela palavra – o que neste momento ainda é muito incipiente –, a percepção da 

criança adquire caráter material constante e ela deixa de cometer os equívocos mencionados 

(Luria, 1991). 

Para que este processo aconteça, antes, são necessárias transformações no reflexo de 

orientação. Transformações que têm importância para a constituição da atenção e para a 

compreensão de suas bases fisiológicas. Luria (1979c) explica que tal reflexo se revela por 

uma série de manifestações eletrofisiológicas, vasculares e motoras evidentes, que aparecem 

quando algo novo surge em uma determinada situação. Entre as reações ocasionadas pelo 

reflexo de orientação, estão o virar os olhos e a cabeça em direção ao novo fato, a reação de 

alerta e de escuta (Luria, 1979c). Do exposto, pode-se pensar que a forma mais primitiva de 

atenção – a atenção involuntária – tem sua base e sua expressão no reflexo de orientação, uma 

vez que se trata de uma forma atenção muito precária que corresponde à ativação de respostas 

a determinados estímulos novos, que se extinguem pouco a pouco na medida em que ocorre a 

adaptação. Corresponde aos casos em que a atenção do homem é atraída por estímulos fortes, 

novos ou interessantes e já está presente mesmo nos bebês (Luria, 1981; 1979b). 

O autor observa que, no reflexo de orientação, já podem ser observados os primeiros 

indícios de seletividade, porque alterações eletrofisiológicas acontecem sempre que há 

adaptação ao estímulo ou mudanças na sua intensidade. No primeiro caso, os potenciais 

eletrofisiológicos tendem a se estabilizar devido à adaptação e, no último, os potenciais 

aumentam em virtude da mudança, que pode ser acréscimo ou decréscimo na intensidade do 

estímulo, para, em seguida, buscar uma nova adaptação (Luria, 1979a; 1979b; 1981).  

Cada resposta a uma nova situação requer a comparação do novo estímulo com o 

sistema de estímulos antigos, previamente encontrados. Somente esta comparação pode 
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mostrar se um dado estímulo é realmente novo e deve determinar um reflexo de orientação, 

ou se é antigo e seu aparecimento não requer nenhuma mobilização especial do organismo 

(Vygotski, 1932/2012c). É evidente que, nesse período do desenvolvimento, a criança não 

tem clareza do que é cada estímulo que lhe chega, estes aparecem somente como um 

amontoado de sensações, mas o fato de ocorrer a comparação – ainda que bastante incipiente 

– entre estímulos antigos e novos oferece a possibilidade de pensarmos em um primeiro 

esboço do que mais adiante comporá a capacidade de memorização do sujeito. Além disso, 

pode-se inferir que a infinidade de estímulos visuais, auditivos, olfativos, táteis e gustativos 

que chegam constantemente, à medida que a criança passa a se manter em estado de 

vigilância por um período de tempo maior, possibilita que as regiões que compreendem o 

funcionamento da segunda unidade funcional se tornem cada vez mais ativas.  

O indício mais evidente do desenvolvimento do córtex é o desenvolvimento da 

atividade reflexo-condicionada, isto é, a atividade reflexa, porém não natural, dependente de 

situações externas que despertam a ação da criança. Inicialmente, o recém-nascido carece de 

reflexos condicionados, apresenta o que Vygotski (1932/2012c) chama de reações inatas de 

tipo dominante. Existe uma determinada dependência da formação do reflexo condicionado e 

o desenvolvimento dos processos dominantes no sistema nervoso central. O reflexo 

condicionado pode se formar somente a partir dessa superfície perceptiva e, ao influir sobre 

ela, originam-se, no sistema nervoso central, interconexões funcionais de índole dominante. 

Por isso enfatizamos a necessidade da atuação do adulto cuidador da criança na organização 

do processo estimulativo e educativo desde o início do desenvolvimento.  É somente por meio 

das mediações dos adultos que se desenvolverão os reflexos condicionados.  

O tempo e a ordem de formação dos reflexos condicionados correspondem ao tempo 

e à ordem de aparecimento das (vias)
19

 dominantes: como existem unicamente as vias 

dominantes alimentícia e posicional no recém-nascido, seus primeiros reflexos condicionados 

podem se formar somente na esfera de tais reações. Mais tarde, desenvolvem-se as vias 

dominantes visuais e auditivas e, portanto, a possibilidade de que se originem reflexos 

condicionados depende do desenvolvimento de tais áreas. Estando as reações dominantes 

relacionadas com a atividade instintiva localizada na zona subcortical, a formação de reflexos 

condicionados primários indica o papel decisivo dos centros subcorticais em formação e, por 

conseguinte, a dependência de tal processo da atividade instintiva.  

                                                           
19

 Vigotski não usa esta expressão vias dominantes, apenas dominantes. No entanto, optamos por usar o termo 

via ou vias, por entendermos que dá mais clareza à ideia de caminhos percorridos entre as conexões neurais que 

se estabelecem no processo de desenvolvimento. 
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No que se refere ao estudo da atenção, Luria (1979c) destaca os estudos do 

fisiologista de A. A. Ukhtomsky sobre focos de atenção que chamou de dominantes. 

Esclarece que “(...) a excitação se distribui de maneira desigual pelo sistema nervoso e a cada 

atividade instintiva pode criar no sistema nervoso focos de excitação optimal que adquirem 

caráter dominante” (Luria, 1979c p. 8). Entendemos que os focos de excitação se distribuem 

de maneira desigual porque a atenção está vinculada aos processos perceptivos que 

predominam nesta etapa. Portanto, a excitação mais intensa estará distribuída nas regiões 

correspondentes à interpretação do estímulo externo. 

Este processo de estabelecimento das vias dominantes, de acordo com Vygotski 

(1931/2000d), determina a formação de novas conexões no córtex cerebral da criança, assim 

como o caráter e as tendências dessas conexões. Este período é denominado pelo autor de 

período natural ou primitivo de desenvolvimento da atenção. Assim o chama porque, neste 

período, é a função do desenvolvimento orgânico geral da criança e, sobretudo, o 

desenvolvimento estrutural e funcional do sistema nervoso central, os quais possibilitam o 

estabelecimento da atenção, a qual, neste primeiro ano de vida, ainda é primitiva. 

Desta forma, o desenvolvimento da atenção, nesse período, é considerado um 

processo puramente orgânico “(...) de crescimento, maturação e desenvolvimento dos aparatos 

nervosos e das funções da criança” (Vygotski, 1931/2000d, p. 214). Cabe destacar que, 

embora o autor afirme ser um processo de amadurecimento orgânico, não o considera como 

um processo que acontecerá de forma independente e espontânea. Ao contrário, até mesmo 

para que haja esse incremento dos aparatos nervosos, é necessária a mediação do outro: 

daquele que conversa com a criança e possibilita que suas vias de interpretação auditiva se 

estabeleçam; daquele que se coloca visualmente para a criança, estimulando as regiões de 

interpretação dos estímulos visuais; daquele que a faz se sentir confortável, estimulando, 

assim, regiões responsáveis pelos afetos e emoções, etc. Este processo de maturação, de 

acordo com o autor, é fundamental no primeiro ano de vida, e não se interrompe ao longo de 

toda infância, nem mesmo na vida adulta, mas, conforme foi mencionado, é superado pelo 

desenvolvimento cultural da atenção que se dá à medida que ocorre a apropriação da 

linguagem. 

As transformações ocorridas até aqui possibilitam que, por volta do décimo mês, 

ocorra uma virada importante no desenvolvimento; inicia-se o desenvolvimento das formas de 

comportamento mais complicadas: a primeira utilização da ferramenta, o emprego de palavras 

para expressar desejos. Começa um novo período que acaba depois dos limites do primeiro 
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ano de vida. Este período marca a crise do primeiro ano que vem a ser o ponto de união entre 

o primeiro ano e a primeira infância (Vygotski, 1933/2012d). 

A respeito da crise do primeiro ano, o autor observa dois processos que não se 

consegue definir com precisão: o andar e o falar. Não é possível determinar se a criança sabe 

ou não andar, ela é capaz de se firmar nos objetos maiores, colocar-se em pé, mas não andar 

precisamente. No que se refere à linguagem, não é possível determinar se a criança é um 

falante ou não. Emite sons semelhantes a palavras, mas não se pode ainda considerar que seja 

um falante (Vygotski, 1933/2012d). 

 Um terceiro momento importante de mudança é a manifestação dos afetos e 

vontades. São emitidos os primeiros atos de protesto, de oposição, de contraposição aos 

demais. Quando se nega alguma coisa à criança, ou não se compreende o que deseja, ela reage 

demonstrando seu descontentamento com atitudes como se jogar ao chão, gritar, espernear. 

Nesta etapa, a sua linguagem oral começa a apresentar as primeiras peculiaridades e Vygotski 

(1933/2012d) vincula este primeiro esboço de oralidade com a aparição da consciência 

infantil e com as relações sociais da criança. Por estar privada da oralidade,  é obrigada a criar 

uma série de substitutos da linguagem, como os gestos para estabelecer a comunicação com as 

pessoas ao seu entorno. 

São formas substitutas da linguagem e, sem serem verbais, constituem uma etapa 

preparatória para o desenvolvimento desta. Mais adiante, na primeira infância, assimila o 

fundamental da linguagem dos adultos. Entre o primeiro período (sem linguagem) e o 

segundo (domínio básico do idioma materno) existe o desenvolvimento da linguagem 

autônoma infantil. Este período ajuda a compreender como se passa do período pré-

linguístico, no qual a criança só balbucia, ao período em que domina a linguagem no 

verdadeiro sentido da palavra. Esta passagem se efetua por meio da linguagem autônoma 

infantil, caracterizada por palavras que, em sua forma sonora exterior, diferenciam-se das 

palavras do nosso linguajar; por vezes são parecidas, por vezes não. Diferenciam-se também 

por seu significado. Em geral, trata-se quase sempre de significados muito complexos que não 

se fracionam em qualidades isoladas, é um significado que representa um quadro múltiplo de 

coisas (Vygotski, 1933/2012d).  

A criança passa do significado inicial a uma série de outros significados que derivam 

das partes isoladas do quadro. Para compreender esta ideia, o autor ilustra com o exemplo de 

uma criança que conhece um pato e o chama de “uá”, mais adiante passa a chamar assim a 

água e, depois, qualquer líquido derramado, mais tarde uma garrafa que contém líquido. 
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Quando vê moedas com representações de pássaros em uma das faces, também as chama de 

“uá” e, finalmente, todos os objetos brilhantes e redondos passaram a ser “uá” (Vygotski, 

1933/2012d).  

De acordo com o autor, dois traços destacam a linguagem autônoma infantil no curso 

geral do desenvolvimento linguístico da criança. O primeiro traço é a diferença na estrutura 

fonética da linguagem, e o segundo é a diferença na faceta semântica. Destas duas, deriva 

uma terceira peculiaridade: a comunicação só é possível com pessoas que conhecem o código 

linguístico da criança. A linguagem autônoma permite a comunicação, mas de maneira 

distinta, a qual será realizada anos mais tarde, no período inicial, a comunicação só é possível 

em situações concretas. A palavra pode ser utilizada na comunicação somente quando o 

objeto está a vista, se é possível visualizá-lo, a palavra se torna compreensível. São enormes 

as dificuldades de comunicação neste período, e o autor levanta a hipótese de que as 

manifestações de comportamento de “birra” derivam das dificuldades de entendimento 

recíproco. A quarta peculiaridade básica da linguagem autônoma consiste em que a relação 

entre palavras isoladas também é de natureza peculiar. Esta linguagem é habitualmente 

agramatical, não tem como procedimento unir as palavras e significados isolados em uma 

linguagem coerente. 

Portanto, na linguagem autônoma, não existe ainda a possibilidade de pensamento 

verbal fora da situação visual direta. Assim que a palavra se separa da situação visual direta, 

perde seu significado, já que a criança não pode pensar fora desta. Consequentemente, neste 

estágio, o pensamento da criança adquire certos traços iniciais do pensamento linguístico 

verbal, porém sem se separar do visual direto. “O nexo entre o pensamento verbal e o visual 

direto se manifesta com a máxima evidência no fato de que nas palavras são possíveis só as 

relações que refletem as relações diretas entre as coisas” (Vygotski, 1933/2012d, p. 335). 

Pode-se pensar, com base no exposto, que o período da linguagem autônoma é aquele que 

indica o caminho para o desenvolvimento do pensamento sincrético, no qual, de acordo com 

Vigotsky (1934/2009), a criança reúne objetos e lhes atribui significados de maneira 

desordenada, de acordo com as impressões subjetivas que as características externas dos 

objetos lhe suscitam.  

O princípio e o fim da linguagem autônoma marcam o princípio e o fim da crise do 

primeiro ano de vida. “É impossível determinar se a criança que se expressa em sua 

linguagem autônoma tem ou não tem linguagem, já que não tem linguagem no sentido que 

nós atribuímos a essa palavra, mas tampouco está no período não verbal porque apesar disso 
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fala; encontramo-nos, portanto, com a formação transitória que assinala os limites da crise” 

(Vygotski, 1933/2012d, p. 331). Destacamos a importância do adulto, neste momento, como 

aquele que não apenas é capaz de compreender o que a criança tenta expressar por meio da 

linguagem autônoma, mas pelo papel importante que este tem na superação desta etapa. O 

adulto é quem confere o nome adequado aos objetos, situações, pessoas, animais, atribuindo 

significado às solicitações da criança. Ao fazer isto, bem como ao estimular que a criança 

fale, está possibilitando a superação deste tipo de linguagem por uma forma mais elaborada, a 

linguagem oral dos adultos.  

Sendo este período regido pela centralidade da percepção nos processos psíquicos, na 

linguagem autônoma, as palavras se relacionam entre si apenas para refletir a relação direta 

entre as impressões. As relações entre as coisas que se estabelecem com a ajuda do 

pensamento são inacessíveis para o pensamento nesta etapa do desenvolvimento. Por isto, o 

pensamento está inteiramente dependente e se apresenta mais como uma parte subordinada da 

percepção da criança, de sua orientação no entorno (Vygotski, 1933/2012d). 

Ao término do primeiro ano, no período de crise, há um desenvolvimento intenso da 

vida afetiva e o início, pela primeira vez, do que se pode considerar a personalidade própria, 

ou seja, os primeiros passos no desenvolvimento da vontade infantil (Vygotski, 1933/2012d). 

O afeto, como partícipe essencial no desenvolvimento psíquico, percorre um caminho 

complexo, passando por modificações a cada nova etapa de formação da personalidade e 

tomando parte na estrutura da nova consciência própria de cada idade, culminando com sua 

intelectualização na idade de transição devido à formação de conceitos científicos. O afeto 

inicial do recém-nascido vincula sua atividade psíquica ao sono, à alimentação e ao choro. 

Passado o período de adaptação, nos meses seguintes do primeiro ano, o afeto adota, 

inicialmente, a forma de um interesse receptivo pelo mundo exterior, transformando-se, mais 

adiante, em um interesse ativo pelo entorno. Tem início, neste período, os primeiros usos de 

ferramentas. 

Observa-se, portanto, de acordo com o autor, que, ao longo do primeiro ano, ocorre 

uma série de transformações que são premissa indispensável para todas as linhas de 

desenvolvimento superior e para mudança na dinâmica da reação inicial da criança frente ao 

mundo. Ao longo do seu desenvolvimento no primeiro ano “(...) se incrementa a atividade do 

bebê, crescem suas possibilidades energéticas, se aperfeiçoam seus movimentos, seus braços e 

pernas adquirem força, novos setores – mais novos e superiores – do cérebro amadurecem, 
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aparecem novas formas de conduta, novas formas de comunicação com os demais” (Vygotski, 

1932/2012c, p. 306).  

Isso possibilita a ampliação do círculo de contatos com a realidade, aumentam as 

possibilidades de atuar em colaboração com os adultos, ou seja, a criança realiza suas ações 

sempre com o auxílio de um adulto, ficando evidenciado o aumento, complexificação e 

diversificação das relações e atividades da criança e a necessidade de estabelecer uma 

comunicação direta com o adulto que vá além da comunicação emocional. Elkonin (2009, p. 

215) referenda a pesquisa de Lisina que observa que, quando se vai cumprir o primeiro ano de 

vida, a comunicação emocional direta da criança com os adultos é substituída por uma forma 

especial, de nova qualidade, que se desenvolve na atividade conjunta com os adultos mediante 

as manipulações com objetos. A comunicação emocional direta “criança-adulto” cede lugar à 

indireta “criança-ações com objetos-adulto”. “É de suma importância, para passar à formação 

de ações com objetos, modificar o tipo de relacionamento da criança com o adulto, que 

começa no transcorrer no primeiro ano vida e da primeira infância”. 

Esta nova forma de comunicação com os adultos se apresenta como condição 

importante do intenso desenvolvimento das ações com os objetos na primeira infância. 

Elkonin (2009) explica que ela já traz implícita a atitude do adulto como depositário de 

modelos de ações, ou seja, ao passar a imitar as ações deste adulto com os objetos, evidencia 

que os vínculos emocionais que aproximam a criança do adulto e a fazem imitá-lo e imitar 

suas ações com objetos ainda são muito fortes.   

Observamos, neste primeiro momento do desenvolvimento infantil, a centralidade 

dos processos sensoriais e perceptivos, porque é por meio deles que se estabelecem as ações 

motoras e a comunicação da criança com a figura cuidadora. Comunicação esta que 

inicialmente é emocional. A ampliação destes processos sensoriais e perceptivos depende 

desta comunicação com o outro. Se, num primeiro momento, nossa organização cortical está 

formada de maneira tal que só nos permite processos perceptivos e sensoriais ainda muito 

difusos, concomitantemente, é com o estímulo destes processos que novas vias corticais vão 

se consolidar e novas funções passam a assumir outras características, a própria percepção se 

torna ativa. A atenção, pela via da percepção, apresenta seus primeiros sinais de 

voluntariedade (ainda que em momentos esparsos) com a formação do reflexo de orientação. 

A comunicação com os demais permite que a criança amplie sua linguagem e estabeleça as 

primeiras relações entre objetos e significados. Todas essas transformações, juntamente com a 
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superação da crise do primeiro ano marcam o início da primeira infância que é o assunto a ser 

discutido no próximo item.  

 

3.2 Primeira infância 

 

Do estudo realizado sobre a primeira infância, depreendemos que Vygostki (1933-

34/2012e) a divide em duas etapas: os primeiros anos e o período pré-escolar, tendo a crise 

dos três anos como ponto de virada no desenvolvimento. Em seus estudos, embora trate da 

segunda etapa, o autor enfatiza a primeira etapa e a crise dos três anos. Na composição deste 

item, exploramos também as transformações que ocorrem na idade pré-escolar, especialmente 

naqueles aspectos que permitem à criança se preparar para a escolarização, como o jogo de 

papéis, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da memória, entre outros. 

Conforme exposto anteriormente, quando se abordou a compreensão de Vigotski a 

respeito do primeiro ano de vida, ficou evidenciado que há uma unidade entre funções 

sensoriais e motoras. No período subsequente, esta unidade ainda permanece, no entanto, 

devido ao desenvolvimento motor, sobretudo à aquisição da marcha ereta, a criança alcança 

mais autonomia para explorar o ambiente, visto este exercer uma forte influência sobre a sua 

conduta. Um dos principais traços que caracterizam o seu comportamento, neste período, é a 

dependência da situação. As situações determinam a sua conduta como se fizesse parte dela. 

Cada objeto em uma circunstância dada tem uma força afetiva para a criança que a atrai ou 

repele, e isto incita e orienta sua ação – e atenção –, trazendo como resultado a sua 

dependência da situação presente. Neste momento do desenvolvimento, ela ainda não agrega 

à situação conhecimentos prévios sobre outras coisas, não se sente atraída por nada que possa 

modificá-la.  “Se observarmos uma criança de dois anos deixada ao seu livre arbítrio, veremos 

que sua atividade é infinita, que mexe constantemente (nos objetos); sua atividade, no entanto, 

está circunscrita a uma situação concreta, ou seja, faz somente aquilo que lhe sugerem os 

objetos circundantes” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 343, parêntese nosso). Seu intelecto é 

prático, se precisa alcançar um objeto que não está próximo, por exemplo, é capaz de se valer 

de outros objetos que possam auxiliá-la a cumprir seu objetivo. Este tipo de inteligência 

também pode ser observado em alguns primatas (Vigotsky, 1934/2009; Vygotski, 1933-

34/2012e).  

Da mesma forma que as ações da criança estão vinculadas aquilo que ela percebe do 

seu entorno, neste período, esta percepção se encontra estreitamente vinculada aos matizes 
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afetivos das coisas. Percepção e sentimento formam uma unidade indissolúvel. Portanto, 

pode-se dizer, de acordo com Vygotski (1933-34/2012e), que a unidade percepção-ação-

sentimento é o que caracteriza a consciência da criança na primeira etapa da primeira infância. 

A união entre percepção e ação não representa uma relação reflexa primária, mas uma relação 

movida pelo afeto. É justamente o caráter afetivo da percepção que origina esta unidade. 

“Para a criança da primeira infância, a tomada de consciência não equivale a perceber e 

elaborar o percebido com a ajuda da atenção, da memória e do pensamento. Tais funções não 

estão diferenciadas, atuam na consciência subordinadas à percepção na medida em que 

participam do processo perceptivo” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 344). 

Assim sendo, é mais fácil atraí-la para algo e distraí-la. Leontiev (1987) explica que, 

se a criança chora por algum motivo, é comum que a simples apresentação de uma novidade, 

como um novo brinquedo, nova história, seja suficiente para que pare de chorar. Isto se dá 

porque, embora ela já se oriente por certos motivos para satisfazer suas necessidades, estes 

ainda não estão hierarquizados, subordinados uns aos outros. Ou seja, a criança ainda não 

consegue definir o que é principal e o que é secundário nas suas ações e precisa que os adultos 

a orientem e estabeleçam prioridades não somente nas ações imediatas, como na sua rotina de 

atividades. Portanto, os afetos e emoções ainda estão sob o predomínio dos centros 

subcorticais, embora haja participação das porções frontais, que regulam a atuação do 

comportamento diante de novos estímulos. Esta participação ainda é regulada de fora, por 

intermédio do adulto que diz o que ela pode e não pode fazer, quais objetos e situações são 

permitidos ou não.  

Leontiev (1987) explica que estes primeiros anos da infância são aqueles em que se 

formam os mecanismos psicológicos da personalidade. Esclarece que este é um processo que 

consiste em novos enlaces e relações que se estabelecem entre processos isolados da atividade 

da criança e têm uma natureza especial: só podem se constituir tendo como base o 

desenvolvimento da vida em condições sociais e sob influência da educação. Daí a 

importância de que a criança possa não apenas experimentar/explorar novos objetos, 

participar de novas inserções sociais, mas que possa ter a figura do adulto orientando-a, dando 

significado às suas ações e aos objetos que explora. 

Este período também é marcado pela aquisição e desenvolvimento da linguagem oral 

e é um processo que se desenvolve na colaboração entre o adulto e a criança (Vygotski, 1933-

34/2012e). Esta precisa compreender o que os adultos falam e se fazer compreender naquilo 

que diz, e vice-versa. Portanto, inicialmente, a linguagem não constitui uma atividade pessoal 
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da criança, mas é sempre uma atividade no sentido de realização da comunicação da criança 

com os demais ao seu entorno. “Toda palavra infantil, por primitiva que seja, é parte de um 

todo dentro do qual se inter-relaciona com a forma ideal, que é a fonte de desenvolvimento 

linguístico da criança” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 356). Os adultos impulsionam-na ao 

domínio da linguagem e este novo domínio leva a uma nova configuração da consciência. 

Portanto, a linguagem acompanha todas as transformações que ocorrem nesta etapa da vida, 

como desenvolvimento do jogo de papéis, o desenvolvimento motor, a reorganização da 

memória, da atenção e da percepção, uma vez que a ela está em constante comunicação com 

os demais. São os adultos que indicam o uso das palavras, apresentam o significado coletivo 

destas e, mediante essa interação, a criança passa a perceber que as palavras têm relação com 

as coisas da realidade.  

 Com o predomínio da percepção, a relação que se estabelece entre o 

pensamento da criança e o desenvolvimento da linguagem, neste momento, é marcada pelo 

sincretismo. No seu pensamento, há a tendência de realizar associações por intermédio de 

uma única impressão predominantemente subjetiva, assim a criança reúne os mais diversos 

elementos, ainda que sejam inteiramente desconexos.  Exemplo disso seria a criança, ao ver o 

botão de um casaco, lembrar-se do seu cachorro de pelúcia, já que os olhos do cachorro 

lembram botões. Os nexos são produzidos por impressões subjetivas e têm enorme 

importância, por servirem de base para futura seleção de nexos que correspondam à realidade 

(Vigotsky, 1934/2009). 

Neste momento, a sonoridade e a entonação das palavras têm mais valor do que o 

significado propriamente dito, já que, aos significados, ela vai associando sentimentos, 

impressões que a palavra desperta por aparecer acompanhada das suas próprias ações. Luria 

(2001) explica que as primeiras palavras da criança originam-se daqueles sons que ela 

consegue assimilar, por imitação, da fala dos adultos quando os ouve. A primeira palavra 

emitida por ela marca o desenvolvimento da linguagem e, nesse primeiro momento, a palavra 

está intimamente ligada à ação da criança, tem caráter simpráxico, porque vem acompanhada 

de gestos e está sempre vinculada à sua ação. Por volta de 1,6-1,8 anos, ela começa a adquirir 

a morfologia elementar da palavra, que passa a ter caráter de substantivo, tem um significado 

de objeto para a criança, ou seja, “(...) deixa de designar uma situação e converte-se em 

autônoma, independentemente de seu contexto simpráxico” (Luria, 2001, p. 31). Nesse 

período, aumenta significativamente o seu vocabulário, decorrente da necessidade de 

encontrar palavras que não representem unicamente ações, mas que possam dar nomes às 
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coisas, bem como refletir seu estado, suas qualidades e relações. Essa passagem do caráter 

simpráxico da linguagem da criança para o caráter sinsemântico “(...) marca o surgimento da 

palavra como elemento do complexo sistema de códigos da língua” (Luria, 2001, p. 31). 

Num primeiro momento, situações como a posição em que a criança se encontra, 

entonação e gestos utilizados por quem pronuncia a palavra têm relevância para conservar a 

referência objetal, ou seja, para que entenda que determinado objeto ou determinada situação 

tem determinado nome. Posteriormente, estes fatores deixam de ter importância, basta que a 

pronúncia seja acompanhada de um gesto indicador correspondente, ou esteja incluída em 

uma situação prática. Nesse momento, a palavra ainda não se separou do gesto; ambos são 

inseparáveis na percepção infantil. É por volta da segunda metade, ou ao final do segundo ano 

de vida, que a referência objetal da palavra se “descola” do gesto indicador. Ela reage a uma 

determinada palavra pronunciada (objeto nomeado) sem que seja necessário fazer gestos ou 

indicações. Nesse caso, tem-se, de acordo com Luria (2001), a referência objetal 

independente, que estará praticamente consolidada por volta dos 3,5-4 anos. Isto porque já é 

possível formar mentalmente a representação do objeto, ou seja, operar com a memória. A 

aquisição da linguagem possibilita que ocorra uma espécie de duplicação do mundo para a 

criança que, aos poucos, pode ir se desvencilhando das representações imediatas. Cabe 

lembrar que, para que este processo ocorra, nos seus primórdios, ele deve ser enriquecido na 

situação prática de colaboração, ou seja, é necessário que, primeiramente, os adultos façam as 

primeiras indicações para que a criança possa se apropriar das referências objetais e, em 

consequência disso, desprenderem-se das situações práticas.  

De acordo com Luria (1977), o que pressupõe a compreensão de palavras é uma 

audição fonemática bastante precisa e sólida para captura dos complexos sonoros, uma 

conservação suficiente da relação destes complexos sonoros com as imagens que designam 

(objetos, qualidades, ações, relações). O autor explica que os setores médios da região 

temporal esquerda são responsáveis pela interpretação do sentido das palavras. A região 

occipital constitui a zona nuclear do analisador visual, a sub-região temporal superior 

corresponde à zona nuclear do analisador auditivo. A região parietal inferior tem relação com 

a integração das formas generalizadas e abstratas de sinalização, conecta-se com aquelas 

relacionadas às ações com objetos e fala. A região têmporo-parieto-occipital forma a área de 

transição entre as zonas auditiva e visual do córtex. Esta sub-região está intimamente 

conectada com as formas mais complexas de integração das recepções auditivas e visuais e, 

especialmente, com um determinado aspecto da semântica da palavra oral e escrita. Entende-
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se que, nesta primeira etapa da primeira infância, tanto a fala impressiva quanto a fala 

expressiva, bem como as regiões cerebrais responsáveis por cada uma delas estão em fase de 

consolidação, uma vez que a criança continua reconhecendo diferentes nomes para diferentes 

objetos – portanto diferentes sonoridades –, também não formula frases longas e, por não 

dominar todos os significados das palavras, atenta apenas para algumas partes do discurso dos 

adultos. Por esta razão, é interessante que o adulto possa disponibilizar à ela recursos visuais 

para acompanhar uma explicação sobre algo, bem como valorizar a pronúncia correta das 

palavras, estimulá-la a concluir frases, etc.  

O papel do outro como mediador é, portanto, fundamental para a aquisição da 

linguagem. Luria (2001) explica que é preciso entender de que maneira a criança compreende 

as palavras e como as utiliza, ou seja, analisando-se a sua linguagem passiva e ativa. A 

linguagem passiva se desenvolve primeiro na criança, visto que começa a compreender a 

linguagem antes de utilizar as palavras. Entendemos que isso se dá em virtude da 

comunicação emocional que se estabelece com os adultos mais próximos muito antes do uso 

da linguagem propriamente dita e pelo fato de, desde os primeiros dias de vida, estar em 

contato com os sons da linguagem oral. Nas etapas iniciais de seu desenvolvimento, a palavra 

possui significado amorfo para ela, isso quer dizer que, na linguagem infantil, uma mesma 

palavra pode designar várias coisas, variando de acordo com a situação “(...) mesmo quando 

as palavras adquirem uma estrutura morfológica determinada, continuam tendo uma 

referência objetal instável, que às vezes se estende de forma extraordinariamente ampla, 

mudando sua referência objetal em função o contexto simpráxico” (Luria, 2001, p. 49).  

É o desenvolvimento das generalizações que torna possível a linguagem como um 

ato de comunicação. A comunicação seria impossível se não houvesse nos homens a 

capacidade de generalização. “Qualquer elemento linguístico que a criança compartilha com o 

adulto, ou recebe dele, é uma generalização mesmo que seja primitiva ou incompleta. Nas 

primeiras etapas, a generalização é possível somente quando a criança tem uma imagem 

visual-direta. A criança é incapaz de generalizar objetos ausentes, não pode falar do que não 

vê” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 355). Mais adiante a criança passa a incluir os significados 

dos objetos em determinadas categorias, promovendo uma reorganização na sua forma de 

pensar (Vigotsky, 1934/2009), porque pode resgatá-los em sua memória. 

 Luria (2001) explica que o significado categorial da palavra é a capacidade que esta 

possibilita de analisar objetos, abstrair e generalizar suas características. A palavra não 

somente designa uma coisa e separa suas características: “A palavra generaliza uma coisa, a 
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inclui em uma determinada categoria, ou seja, possui uma complexa função intelectual da 

generalização” (Luria, 2001, p. 37). O autor destaca que, ao generalizar objetos, a palavra se 

torna um instrumento de abstração e generalização, é a operação mais importante da 

consciência. É por isso que, ao designar com uma palavra um determinado objeto, o indivíduo 

a inclui em uma determinada categoria, isso faz do significado da palavra a célula do 

pensamento. 

Para explicar a capacidade de generalização da palavra, o autor cita como exemplo a 

palavra relógio, se o sujeito que emitisse a palavra relógio considerasse apenas um único tipo 

de relógio e aquele que fosse seu interlocutor desconhecesse o objeto mencionado e suas 

generalizações, tornaria difícil para o interlocutor compreender aquilo que o narrador 

pretendia transmitir. Quando a palavra permite abstrair traços característicos (relógio de 

pulso, da igreja, de bolso, etc.) e generalizar o objeto (objeto com ponteiros ou digital que 

marca as horas), transforma-se em instrumento do pensamento e meio de comunicação, 

porque, mesmo que o narrador esteja mencionando um relógio de bolso e o interlocutor pense 

em um relógio de pulso, a transmissão das ideias será possível de se realizar (Luria, 2001). 

É justamente o ato da comunicação que origina o desenvolvimento da generalização. 

A criança, primeiramente, compreende a linguagem e, depois, passa a fazer generalizações. O 

significado das palavras infantis varia em cada etapa da idade, já que o grau de adequação da 

comunicação da criança com o adulto igualmente se modifica ao longo do desenvolvimento. 

“Por sua vez, o tipo de generalização determina o tipo de comunicação possível entre a 

criança e o adulto. A situação social confere às palavras diversos significados e também estes 

se desenvolvem” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 356).  

Considerando que o significado da palavra se desenvolve, ou seja, que o aspecto 

semântico da linguagem se desenvolve, Vygotski (1933-34/2012e) esclarece que, por trás do 

significado, estão complexos processos psíquicos que envolvem generalizações e abstrações, 

visto que “designamos com uma mesma palavra diversos objetos e se no mundo houvesse 

tantas palavras como coisas, cada uma delas teria seu próprio nome, mas como há mais 

objetos que palavras, a criança, querendo ou não, deve dominar com uma mesma palavra 

diferentes objetos” (Vigotski, 1933-34/2012e, p. 360). 

Com o domínio da linguagem, consequentemente, há ampliação das generalizações, 

modifica-se o pensamento da criança, permitindo a ela reconhecer os objetos não apenas em 

sua relação situacional recíproca, mas em sua generalização verbal. Ocorre, com isto, o 

enriquecimento da capacidade de abstração, uma vez que, por meio da palavra, o número de 
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vínculos e representações do objeto é maior que na simples percepção do objeto (Vygotski, 

1933-34/2012e). Este enriquecimento no pensamento da criança indica que ela está deixando 

o estágio sincrético e passando ao estágio do pensamento por complexos, que significa um 

momento qualitativamente superior no desenvolvimento da consciência. Neste momento, a 

generalização se dá pela construção de complexos de objetos particulares concretos que são 

unidos mediante vínculos objetivos que realmente existem no objeto (Vigotsky, 1934/2009). 

O processo de atribuição de significados a objetos que participam do jogo infantil, assumindo 

diferentes funções (um cabo de vassoura que torna-se um “cavalo” ou uma “espada”, por 

exemplo), pode ser considerado um exemplo desta generalização e capacidade de abstração a 

que o autor se refere.  

Vygotski (1933-34/2012e) explica que, na referida idade, o significado da palavra 

infantil contém uma percepção generalizada, isto é, tem a estrutura do grupo de objetos entre 

os quais se inclui o objeto em questão. A mudança no sistema das inter-relações das funções 

psíquicas se vincula, de maneira muito estreita, com essa nova significação das palavras que 

passa a mediar os processos psíquicos. No ato do pensamento, a criança dispõe agora da 

percepção generalizada, isto é, a percepção geral é a primeira forma destacada da estrutura do 

significado da palavra infantil. Ao final do terceiro ano, a criança já dispõe de um vocabulário 

rico que lhe permite deixar de ser prisioneira das situações presentes. Contudo, esse material 

segue sendo concreto, há poucas palavras no seu vocabulário que não tenham significado 

concreto.  

Ao mesmo tempo em que se forma a linguagem e a capacidade de generalização, 

aparece pela primeira vez o que o autor considera como o indício mais importante e positivo 

da consciência do homem nos estágios posteriores do desenvolvimento: a estrutura semântica 

e sistêmica da consciência. A primeira se refere à estrutura interna da consciência, ao caráter 

das generalizações, à “(...) relação peculiar recíproca das funções isoladas, isto é, que em cada 

período de idade as funções determinadas se inter-relacionam e formam um determinado 

sistema da consciência” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 362). Já a segunda refere-se à sua 

estrutura externa. A aquisição e desenvolvimento da linguagem inicia um processo de 

compreensão, de tomada de consciência da realidade circundante. 

O resultado mais importante da mudança da estrutura da consciência, explica o autor, 

é a nova correlação entre as funções psíquicas que se dá em virtude da reorganização da 

percepção – percepções generalizadas. A inter-relação mais essencial é a existente entre o 

sistema semântico e sistêmico na estrutura da consciência, isto é, entre sua organização 
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interna, o caráter das generalizações e a forma como isto se expressa externamente. “A 

memória se realiza na percepção ativa como reconhecimento. Manifesta-se como um 

momento determinado no próprio ato de perceber, sendo sua continuação de 

desenvolvimento. Também a atenção passa pelo prisma da percepção” (Vygotski, 1933-

34/2012e, p. 364). O pensamento e os afetos são de caráter visual-direto. A criança já é capaz 

de fazer relações neste período, mas a memória se manifesta nas situações momentâneas, ou 

seja, quando ocorre a percepção visual-direta do objeto para o qual está orientado o afeto. Até 

por volta dos três anos, a sua memória se apresenta como um conjunto de impressões 

isoladas, fragmentos de sensações muitas vezes incompreensíveis. A memória tem uma 

organização peculiar e participa pouco de toda atividade da consciência. Somente mais 

adiante, a memória assume um papel central na organização da consciência, à medida que a 

criança acumula experiências é que poderá apoiar-se nelas e pensar significará recordar.  

 No caso da atenção, a voluntariedade desta é compartilhada com outra pessoa 

somente em etapas posteriores do desenvolvimento, a presença do outro ou a mediação 

externa se torna desnecessária e a criança passa a orientar sozinha sua atenção. A atenção é 

guiada por impressões visuais diretas, ou seja, predomina a atenção involuntária manifesta na 

forma de reflexos de orientação em resposta aos estímulos que são mais fortes ou que 

provocam alguma mudança na sua atividade perceptiva. Por meio de gestos indicativos, a mãe 

e demais adultos que cuidam dela, destacam e nomeiam objetos e situações fazendo com que 

sua atenção seja direcionada para o que está sendo destacado (Vygotski, 1931/2000d). 

As transformações mencionadas acima – desenvolvimento da memória, atenção 

compartilhada, transformações da linguagem – são possíveis devido às ações com objetos 

nesta etapa da infância. De acordo com Elkonin (2009), os autores dessas ações são os 

adultos, são eles que transmitem à criança os modos sociais de utilizá-los que se formaram ao 

longo da história. Os objetos não indicam diretamente os modos de emprego e nem a criança 

poderá descobrir por si só durante a atividade de manipulação. O desenvolvimento das ações 

com os objetos é o processo de sua aprendizagem sob a direção imediata dos adultos. Estes 

vão transmitindo, pouco a pouco, a ela o processo de execução do ato, que, posteriormente, 

começa a realizar com autonomia. Além disso, o autor explica que, nesta interação prática 

entre adultos e criança, produz-se uma forma de comunicação na qual a criança busca a 

verificação das suas ações por meio do estímulo e do elogio do adulto.  
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Toda ação de uma criança com um objeto, realizada sobretudo no 

transcurso da sua formação, não só é orientada para obter um 

determinado resultado material, mas, além disso, o que não é 

menos importante, para assegurar o seu êxito mediante as relações 

que podem estabelecer-se entre o adulto e a criança durante a ação 

ou no final desta. Ao realizá-la, a criança antecipa emocionalmente 

as consequências sociais do seu cumprimento, ou seja, da avaliação 

positiva ou negativa por parte do adulto (Elkonin, 2009, p. 220).  

 

A reorganização do pensamento infantil em virtude das novas aquisições da 

linguagem auxilia na reestruturação da relação da criança com as pessoas. No início da 

primeira infância, ao se relacionar com os demais, a criança acredita que os adultos podem 

compreender seus pensamentos. Quando diz algo, ainda que seja incompreensível do ponto de 

vista léxico, ela não sabe disso e acredita que sua solicitação deve ser atendida. Isso ocorre 

porque os adultos tratam de interpretar constantemente a conduta da criança para adivinhar 

seus desejos. Trata-se de uma primeira expressão de consciência – consciência “proto-nós” – 

em que a criança não diferencia aquilo que está na sua consciência e na do adulto. Desta 

primeira expressão de consciência deriva, paulatinamente, a ideia que a criança faz sobre si 

mesma (Vygotski, 1933-34/2012e).  

Este conhecimento sobre si – que ocorre mais ou menos por volta dos três anos – 

marca um novo momento de virada na primeira infância. Nesse estágio, a criança será capaz 

de contrapor suas ações independentes às que realiza em conjunto com os adultos. Exemplo 

disso é quando começa a querer realizar praticamente todas as ações de forma independente 

(citamos como exemplo: tomar banho, comer, escovar os dentes, etc.). Para o autor, a 

estrutura sistêmica da consciência clarifica a percepção da realidade, a própria atividade nela, 

assim como a relação consigo mesmo. Até os três anos, a criança já domina o afeto, a antiga 

situação social de desenvolvimento em que a criança realizava todas as ações através do 

adulto, por carecer de linguagem, não é mais suficiente, e se origina a crise dos três anos, cria-

se uma nova situação de comunicação (Vygotski, 1933/2012f). 

Com relação à crise que acontece no período dos três anos, Vygotski (1933/2012f) 

observa que o primeiro sintoma que caracteriza seu início é o negativismo, que se diferencia 

da desobediência habitual. Neste, a conduta da criança se opõe a tudo quanto lhe propõem os 

adultos, recusa-se a fazer algo pelo simples fato de que quem fez a proposta foi um adulto, ou 
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seja, não se trata de uma reação contra o conteúdo da proposta, mas por advir de outro. O 

autor cita como exemplo o caso de uma menina que queria muito fazer determinado passeio, 

todavia, quando um adulto a convidou para ir, ela se negou. Mais tarde, chorou porque estava 

triste porque não a levaram. O negativismo obriga a criança a se portar de forma contrária aos 

seus desejos afetivos. A menina gostaria de ir, mas como alguém lhe propôs isso, negou-se.  

O segundo sintoma é a obstinação na manutenção de uma ideia. Trata-se de uma 

reação na qual a criança exige algo não por desejá-lo intensamente, e sim por querer ver sua 

exigência cumprida. O autor cita como exemplo o caso de uma criança que está brincando na 

rua; os adultos chamam-na, pedem que volte para casa, ela se nega, explicam-lhe as razões e a 

convencem, mas como já se negou, não obedece. O motivo de sua obstinação se deve a que se 

sente obrigada por sua primeira decisão. A criança adota determinada atitude por tê-la 

escolhido e, por esta razão, mantém-se nela, mesmo que compreenda que deveria tomar outra 

atitude (Vygotski, 1933/2012f). 

O terceiro sintoma é o de rebeldia. Esta se diferencia do negativismo por ser não 

necessariamente dirigida a um adulto, mas, contra as normas educativas estabelecidas para a 

criança. Manifesta-se como um descontentamento infantil expresso em gestos e palavras 

depreciativas com as quais responde a tudo quanto lhe propõem. A diferença entre a 

obstinação e a rebeldia é que a primeira está dirigida para o exterior com o propósito de 

insistir em seu próprio desejo, já na rebeldia a criança afirma seu descontentamento com 

refutações com relação a tudo que antes gostava (Vygotski, 1933/2012f).  

O último dos quatro principais sintomas da crise dos três anos é a voluntariedade ou 

insubordinação. A criança quer se independente, fazer tudo por si mesma. Recusa-se a receber 

ajuda dos adultos para realizar suas atividades. De acordo com o autor, ainda existem outros 

sintomas de importância secundária nesta crise, como, por exemplo, o comportamento 

rebelde, com brigas com os pais e sintomas de desvalorização. A criança desvaloriza o 

brinquedo, renuncia a ele e, em seu vocabulário, aparecem palavras negativas, desagradáveis. 

Em famílias de filho único, pode se manifestar o despotismo, a criança assume o papel de 

déspota da casa. Em famílias que tem mais de um filho, surge o ciúme dirigido aos irmãos 

maiores ou menores (Vygotski, 1933/012f). 

Dentre as mudanças fundamentais que se produzem durante a crise, a principal é a 

mudança de atitude social da criança frente às pessoas do seu entorno. A reestruturação da 

consciência da criança permite a conscientização do “eu” (a separação do que é a criança e o 

que são os outros). Portanto, a nova formação central da primeira infância é justamente o 
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surgimento da consciência no verdadeiro sentido da palavra. “O surgimento da consciência 

sistêmica é o momento central, característico da consciência, pois o essencial para o ser 

humano não é o simples fato de perceber o mundo, mas de compreendê-lo e sua consciência 

se move no plano de algo atribuído de sentido” (Vygotski, 1933-34/2012e, p. 365). De acordo 

com o autor, este é um momento central no desenvolvimento, que permite entender as 

peculiaridades qualitativas da relação da criança com a situação exterior, a atitude da criança 

na sua relação com outras pessoas, assim como suas diversas atividades. No que tange às 

mudanças no pensamento, ocorre não apenas a diferenciação do eu/não-eu nesta etapa, mas se 

inicia a passagem do intelecto prático para o pensamento verbal, mediado pela linguagem 

interior. 

Com o convívio social, a criança se apropria da linguagem dos adultos ao seu 

entorno. Desde o nascimento, ela está em comunicação com os demais, a mãe ou outras 

figuras cuidadoras constantemente lhe dirigem a palavra, ensinam lhe a utilizá-las. Aos 

poucos, passa a fazer uso da linguagem não apenas para nomear objetos ou fazer solicitações 

simples, mas, como comentado, para organizar sua ação. Inicialmente, utiliza-a de forma 

extensa e, aos poucos, a linguagem se torna contraída, abreviada, uma espécie de sussurro 

voltado para si, auxiliando no planejamento e regulando a sua conduta. Os autores a 

denominam de linguagem egocêntrica (Vigotsky, 1934/2009; Vygotski, 1933-34/2012e; 

Luria, 2001). “A linguagem interior da criança conserva as funções analíticas, planificadoras, 

reguladoras, que no início eram inerentes à linguagem do adulto” (Luria, 2001, p. 111). 

Luria (2001) salienta que o traço característico da linguagem interior, é que ela se 

transforma em uma linguagem predicativa. O autor quer dizer com isso que a linguagem 

interior indica as ações necessárias para cumprir determinada tarefa, planifica a ação futura. 

Quando o sujeito necessita resolver determinada tarefa, e inclui sua linguagem interna no 

processo de resolução, já tem conhecimento do que se trata, qual tarefa deve resolver. A 

linguagem interna do sujeito o ajudará a organizar, planejar suas ações e poderá se desdobrar 

em linguagem externa no momento em que o sujeito for executá-las.  

Para auxiliar no entendimento da influência da linguagem da própria criança nas suas 

reações motoras, o autor conta a respeito de um experimento no qual a criança segurava um 

bulbo de borracha que deveria pressionar ao ver uma luz vermelha se acender e não deveria 

pressionar ao ver a luz verde se acender. Crianças na faixa etária em torno dos 2,4 anos, 

mesmo quando eram instruídas a verbalizar sua ação, isto é, ao ver a luz vermelha (sinal 

positivo), dissessem “tem que apertar” e, ao ver a luz verde (sinal inibitório), dissessem “não 
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tem que apertar”, apresentavam sinais de inércia nas respostas; diziam tem ou não tem que 

apertar para qualquer uma das cores. Somente após o terceiro ano de vida essa inércia 

desaparecia e as crianças conseguiam cumprir a tarefa sem cometer erros.  

O autor conta que este experimento foi uma tentativa de unir reações verbais e 

motoras em um mesmo sistema funcional para reforçar o papel regulador da instrução verbal. 

Os resultados demonstraram a formação progressiva dos processos de autorregulação na 

criança. Primeiramente, nos primeiros anos, as respostas das crianças apresentavam excessiva 

inércia – apertavam o bulbo para qualquer cor. Na etapa seguinte, conseguiam realizar a tarefa 

corretamente no que diz respeito à emissão verbal – ao verem a cor vermelha conseguiam 

verbalizar que deveriam apertar e ao verem a cor verde, que não deveriam –, porém ainda não 

conseguiam uni-la à resposta motora. “Nesta etapa, a reação verbal própria ainda não regula 

os movimentos da criança de forma completa, produzindo-se um desacordo entre as reações 

verbais e motoras” (Luria, 2001, p. 105). Por volta dos três anos, o reforço verbal demonstra 

ser um importante organizador dos movimentos da criança. Nesta fase, ela consegue 

coordenar a reação verbal e motora diante do estímulo das luzes verde e vermelha, deixando 

de ser influenciada pelo aspecto “estimulante” da própria ordem verbal, e começa a regular 

seus movimentos em correspondência com seu aspecto significativo.  

Observa-se, com base no exposto que, além de promover autorregulação do 

comportamento da criança, a linguagem, ao se interiorizar, promove uma nova reorganização 

na atenção. Enquanto as crianças de menor idade submetidas ao experimento não conseguiam 

dividir sua atenção em duas situações diferentes – verbalizar e acionar o bulbo – as maiores e 

com maior domínio da linguagem conseguiam dividir sua atenção para as duas ações. Pode-se 

pensar, portanto, em uma reorganização no processo de constituição dos sistemas funcionais 

que regulam as funções psicológicas, inclusive a atenção, que passa a estar voltada para a 

ação, mas cada vez mais subordinada ao processo de regulação proporcionado pela linguagem 

interior. 

No que se refere aos mecanismos cerebrais que garantem à linguagem o papel 

regulador da conduta, Luria (2001)
20

 observou que a região temporal do hemisfério esquerdo 

garante a decodificação dos fonemas e compreensão das palavras. As regiões parietais 

inferiores e de transição entre o lobo parietal e o lobo occipital (região parieto-occipital) são 

responsáveis pela compreensão de construções lógico-gramaticais, pela orientação espacial, 

                                                           
20

 Muitos dos estudos neurológicos de Luria, que permitiram o autor chegar a estas definições, foram feitos a 

partir do tratamento que realizou em soldados com ferimentos de guerra. O leitor pode encontrar mais dados a 

esse respeito na leitura de Tuleski (2011). 
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conversão de informações sucessivas em esquemas e criação de esquemas complexos 

organizados. No exemplo do experimento comentado acima, o trabalho destas regiões seria o 

de interpretar que, ao ver a luz vermelha, o bulbo deveria ser apertado e, ao ver a luz verde, 

não deveria. Antes de passar para a resposta motora, esta sentença deve ser compreendida e 

isto é possível nestas regiões do córtex.  

As regiões anteriores do córtex, em especial do lado esquerdo, têm função reguladora 

da linguagem. Garantem a organização dos atos motores do sujeito e estão divididas em dois 

grandes grupos. A primeira delas é denominada de pré-motora, que possibilita o caráter 

predicativo da linguagem exterior, ou seja, a fluência desta para contar acontecimentos, 

histórias e, mais adiante, conforme a criança se desenvolve, participa na atividade da escrita 

(Luria, 2001). O autor entende que, por participar na fala expressiva, a região em questão 

também está relacionada com a organização da linguagem interior.  

Os setores frontais garantem a dinâmica interna do ato voluntário organizado, 

planejado em conjunto e na atividade verbal orientada. São responsáveis por organizar a 

conduta de forma integrada, No exemplo do experimento acima, após a compreensão a 

respeito do que deveriam fazer, as crianças passavam a executar a ordem em questão e 

verificavam se estavam agindo de acordo com o que foi pedido ou não. Estas ações contam 

com a participação dos setores frontais para serem cumpridas adequadamente. Para Luria 

(2001 p.117) “(...) os lóbulos frontais possuem importância decisiva na garantia da função 

reguladora da linguagem e, portanto, na organização do ato voluntário”. 

As proposições do autor convergem com o que postulam os autores que, atualmente, 

estudam o funcionamento do cérebro e a participação dos lobos frontais na organização do 

comportamento e regulação da atenção; vide estudos que apresentamos no primeiro capítulo 

deste trabalho. No entanto, a divergência marcante se expressa no princípio explicativo a 

respeito do desenvolvimento humano, visto que, no caso dos autores embasados no princípio 

da maturação orgânica do cérebro, os sujeitos passam de etapa em etapa do desenvolvimento 

conforme seu cérebro e suas funções amadurecem. Para Luria (1977, 1981, 2001), o 

funcionamento destas regiões como reguladoras das ações e da atenção do sujeito só é 

possível se, ao longo do seu desenvolvimento, forem proporcionadas condições de 

apropriação dos elementos da cultura que requisitem tais funções.  

Com a função planificadora da linguagem e a capacidade de generalização que a 

criança alcança em decorrência das experiências que lhe são proporcionadas, torna-se possível 

outra nova formação, considerada igualmente importante para esta fase do desenvolvimento: a 
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capacidade imaginativa. Nas primeiras etapas da primeira infância, por terem suas ações 

vinculadas à percepção da situação imediata, as crianças não sabem criar situações fictícias no 

verdadeiro sentido da palavra, situação que se modifica nos anos posteriores com as novas 

aprendizagens feitas por elas. Vygotski (1933-34/2012e) cita como exemplo uma menina de 

dois anos que embala sua boneca, coloca-a deitada, dá-lhe de comer, senta-a, etc., tudo como 

faz a mãe ou uma figura cuidadora. No entanto, a menina não se preocupa em fazer a boneca 

de filha, pode, inclusive, fazer as mesmas ações com outros brinquedos, com um urso de 

pelúcia, por exemplo. É por volta do terceiro ano de vida que elementos imaginários passam a 

compor a brincadeira da criança e isto permite que ela assuma um papel (será a mãe, a 

professora, a babá, etc.) e as coisas – brinquedos ou outros objetos – outro (boneca serve 

como filha, um cabo de vassoura pode servir como cavalo ou espada, etc.). Neste tipo de 

situação, pode-se considerar, de acordo com autor, que se constitui a verdadeira brincadeira.  

Para o processo de regulação das ações e controle voluntário dos movimentos nesta 

etapa da vida, o jogo
21

 tem papel fundamental. É por meio, sobretudo, do jogo protagonizado, 

no qual a criança assume um papel determinado, que ela aprende a regular e controlar 

voluntariamente suas ações (Zaporózhets, 1987; Elkonin, 2009).  

Elkonin (2009) explica que o jogo é uma atividade na qual se reconstroem as 

relações sociais, dando destaque ao seu conteúdo, como tarefas e normas das relações sociais.  

A importância do jogo na formação da personalidade da criança se dá à medida que as 

crianças de menor idade vão se afastando da atividade conjunta com os adultos e cresce a 

importância dos jogos de papéis, uma vez que, nestes, a criança pode reproduzir diferentes 

esferas da atividade humana, do trabalho e das relações entre as pessoas. Sendo assim, a 

unidade fundamental do jogo é o papel assumido pela criança e as ações dele decorrentes.  O 

papel representa a união indissolúvel entre a motivação afetiva e o aspecto técnico-

operacional da atividade. 

O jogo protagonizado tem origem no modelo de ação com os objetos que os adultos 

oferecem à criança. A criança, aos poucos, toma do esquema de ação apenas o esquema mais 

geral que está relacionado com a significação social do objeto e, nas suas atividades lúdicas, 

passa a substituir uns objetos por outros.  No início da ação lúdica, não é necessário que o 

objeto substitutivo tenha semelhanças com o original, o importante é a função que ele vai 

realizar (que é igual ao autêntico). O mais comum, na utilização dos objetos substitutivos no 

jogo, consiste em escolher aqueles sem forma e uso definido, como palitos, lascas, peças de 

                                                           
21

 O termo jogo, aqui, pode ser entendido como sinônimo de brincadeira. 
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quebra cabeça, os quais são inseridos no jogo como material complementar dos brinquedos 

temáticos (bonecas, animais de brinquedo, carrinhos) para atuarem como meio de execução 

de algum ato com estes últimos (Elkonin, 2009). 

Nestas primeiras ações lúdicas, em que a criança atribui funções a outros objetos, 

abrem-se as possibilidades para que surjam os primeiros indícios de jogo protagonizado. A 

criança dá ao brinquedo principal (a boneca, o boneco, etc.) o nome de uma personagem, ou 

seja, uma identidade, destacando-o dos outros brinquedos como substitutivo da pessoa. Ela 

também começa a falar em nome do brinquedo que foi nomeado. Elkonin (2009) observa que, 

nestas manifestações, estão os indícios futuros da fala protagonizada, que não se articulam em 

nome do personagem interpretado pela criança, mas por intermédio do boneco. 

O caminho de desenvolvimento do jogo, portanto, vai da ação concreta com os 

objetos à ação lúdica sintetizada e, desta, à ação lúdica protagonizada. Elkonin (2009) 

exemplifica da seguinte forma: os adultos apresentam a colher à criança; em seguida, 

ensinam-lhe a sua funcionalidade: dar de comer com a colher; esta ação é transferida para 

uma ação lúdica: dar de comer com a colher à boneca e, então, a criança passar a representar 

o papel dar de comer à boneca como a mamãe, no qual fala como se fosse a mamãe. Todas 

estas transições, destaca o autor, requerem a direção dos adultos, e cada uma delas requer 

modos especiais de direção. A ideia da espontaneidade do desenvolvimento do jogo 

protagonizado pelas crianças é devida a que os adultos não se apercebem da direção que 

exercem realmente, porque tudo costuma transcorrer de maneira espontânea. 

O conteúdo do jogo se enriquece devido às ideias que as crianças têm da realidade 

circundante, se não as têm, não se pode levar o jogo adiante. Daí a importância da 

participação do adulto no direcionamento das atividades dela. Ao adotar a postura de um 

personagem no jogo e ao assumir um papel determinado, a criança se vê forçada a destacar, 

da realidade, as ações e as relações dos adultos necessárias para cumprir a tarefa lúdica. 

Assim, ela pode saber ainda antes do jogo a diferença nas atividades de uma cozinheira e da 

professora, mas é só quando se coloca no lugar de uma delas é que se vê diante da 

necessidade de encontrar e destacar as relações e funções do papel que assumiu (Elkonin, 

2009). 

Este momento em que o jogo protagonizado assume papel central na vida da criança 

tem relevância no desenvolvimento de uma série de funções, dentre elas, a motricidade. 

Zaporózhets (1987, p. 82) explica que o desenvolvimento da motricidade do pré-escolar 

ocorre, em grande parte, dentro da atividade de jogo. De acordo com o autor, as novas 
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relações que se formam no córtex infantil por meio dos órgãos do sentido e, posteriormente, 

com novos níveis de organização dos movimentos não são resultado do desenvolvimento 

espontâneo dos setores correspondentes do sistema nervoso central ou da exercitação 

mecânica, mas dependem da adaptação às novas tarefas que são propostas à criança no 

processo de sua vida e sua educação. É neste período que se dá o emprego prático da 

motricidade, as crianças começam a reproduzir ações no jogo que requerem a coordenação de 

alguns movimentos, por exemplo, como o motorista dirige o automóvel, como o médico 

aplica as vacinas, como a professora escreve no quadro, etc. O domínio do movimento se 

converte na finalidade da atividade da criança. Ela procura, conscientemente, reproduzir os 

movimentos característicos de determinado personagem. Nesse sentido, o desenvolvimento 

motor que o pré-escolar alcança no jogo é de fundamental importância, porque, conforme o 

autor, serve como prelúdio dos exercícios físicos conscientes que mais adiante o escolar 

realizará. 

Esta forma mais complexa de comportamento da criança possibilita os primeiros 

esforços para alcançar um objetivo, mesmo que não seja totalmente agradável à ela, em nome 

de uma recompensa ou algo que considere mais importante. Leontiev (1987) explica que este 

processo é resultado das suas ações isoladas que vão adquirindo um sentido mais complexo 

para ela. Cita como exemplo um experimento em que a criança tinha que montar um quebra-

cabeça e, mesmo estando em desacordo, as crianças, já com 3-3,5 anos, faziam-no por terem 

consciência de que, logo em seguida, teriam a oportunidade de brincar com outro brinquedo 

que o pesquisador lhes tinha prometido. A atividade adquire um novo sentido consciente, o de 

que está subordinada à ação. Montar o quebra-cabeça consiste em obter a possibilidade de 

brincar com outra coisa que ela realmente quer. Embora a percepção ainda predomine na 

organização da atividade consciente da criança, nesta etapa, é possível observar episódios de 

regulação voluntária da conduta e da atenção por parte da criança. No entanto, trata-se ainda 

de uma atividade em conjunto, na qual o adulto deve possibilitar que as condições se 

efetivem.  

Esta organização, inicialmente externa, que o adulto proporciona às ações da criança 

é imprescindível para que, mais adiante, ao chegar na idade escolar, possa cumprir com as 

exigências de controle da conduta. A esse respeito, Leontiev (1987, p. 64, grifos nossos) 

exemplifica que, desde os primeiros dias de atividade escolar, pede-se à criança para colocar-

se devidamente em fila, permanecer sentada boa parte do tempo de estudo, subordinar-se às 

normas de comportamento nos intervalos, etc. Todas estas ações supõem a capacidade para 
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conter suas reações motoras impulsivas, controlar sua conduta, dirigir seus próprios 

movimentos. Porém o autor alerta: “Sabe-se que tais capacidades se educam e não se formam 

por si mesmas. É indispensável, consequentemente, educá-las corretamente no período pré-

escolar a fim de prepará-las também neste aspecto para a escola”. 

A primeira infância, especialmente após o terceiro ano de vida, portanto, parece ser o 

período do desenvolvimento em que os setores frontais começam a atuar de forma mais 

precisa na regulação da conduta. Os sistemas funcionais passam a operar cada vez mais 

regulados pela linguagem que está sendo interiorizada.  No entanto, cabe destacar que não se 

trata de um desenvolvimento que ocorre de forma espontânea, depende diretamente das 

apropriações proporcionadas à criança no seu convívio com os demais. Esta constatação abre 

a possibilidade de questionar um dos critérios diagnósticos para TDAH presente no DSM IV 

(2003) que estabelece que os sintomas – tanto para desatenção quanto para hiperatividade e 

impulsividade – devem estar presentes antes dos sete anos de idade. Ora, se nesta etapa do 

desenvolvimento ainda estamos falando da constituição de estruturas importantes que regulam 

a conduta organizada, dentre elas o controle dos movimentos e da atenção, parece óbvio que 

uma criança aos quatro, cinco, seis anos de idade ainda apresentará certas dificuldades em 

regular sua própria conduta voluntariamente. 

Conforme exposto, a participação da criança em situações de brincadeiras ou jogos 

infantis é fundamental para estimular o desenvolvimento do autocontrole e a regulação das 

próprias ações. Vygotski (1933-34/2012e) explica que uma criança que aprende a concordar e 

coordenar suas ações com as ações dos demais, que aprende a superar seu impulso imediato e 

subordinar sua atividade a uma ou outra regra lúdica atua, no início, como membro de uma 

coletividade única de todo o grupo de crianças que jogam. A subordinação às regras, a 

superação dos impulsos imediatos, a coordenação das ações pessoais e coletivas, no começo, 

da mesma forma que a discussão, constituem a primeira forma de comportamento entre as 

crianças que, mais tarde, se transforma na forma individual da conduta da própria criança.  

Este processo de autorregulação tem início, marcadamente, na primeira infância, mas 

não se esgota ao longo do desenvolvimento, uma vez que o convívio social tende a se ampliar 

e a apropriação de conceitos a se complexificar, proporcionando novas aquisições à criança. A 

orientação, isto é a educação intencionalmente dirigida, seja ela no contexto formal ou 

informal, no desenvolvimento da primeira infância, é primordial na preparação para o período 

seguinte, que é o da escolarização formal, por servir de base à próxima fase.  
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Para que a criança tenha êxito nas etapas formais do ensino, é necessário que, antes, 

tenha sido possibilitado a ela o desenvolvimento da comunicação com os adultos, passando da 

forma emocional para a verbal, bem como se tenha orientado suas ações com diferentes 

objetos, suas atividades lúdicas, seus primeiros contatos com a educação e aprendizagem dos 

conteúdos da cultura como escrita, cálculo, artes. Tudo isso possibilita que se transforme a 

relação entre percepção, memória, atenção, processos conscientes, para que, ao chegar à etapa 

formal do ensino, a criança seja capaz de regular suas ações de forma consciente e organizada. 

Este é assunto do subitem a seguir.  

 

 

3.3 Idade escolar: novas aquisições, novas relações da criança 

 

 

As aquisições alcançadas na primeira infância possibilitam que, ao final deste 

período, a criança passe por um novo momento de virada no seu desenvolvimento. O início da 

vida escolar é compreendido por Vygotski (1933/2012g) como um período de crise, a 

chamada crise dos sete anos, porque representa uma etapa de transição do pré-escolar para o 

escolar que traz mudanças importantes no que se refere ao comportamento da criança. Trata-

se de um momento de transição, porque a criança não é mais propriamente um pré-escolar, 

mas ainda não é um escolar de fato. As transformações que ocorrem na sua personalidade 

interferem na perda da espontaneidade infantil. As características ingênuas que se revelam na 

espontaneidade externa da criança se transformam e ela passa a agir de modo diferente, com 

consciência de quando está fazendo algo engraçado para chamar a atenção dos demais por 

exemplo. O autor explica que isso acontece porque, neste período de transição, ocorre uma 

diferenciação, ainda que incipiente, entre as facetas interior e exterior da sua personalidade.  

De acordo com o autor, a perda da espontaneidade significa que foi incorporado à 

conduta o fator intelectual que se insere entre a vivência e o ato direto. Em cada situação que 

a criança vivencia, sua forma de atuar estará organizada não mais somente por reações diretas 

(espontâneas), mas o fator intelectual atuará em conjunto. Neste sentido, as significações e 

generalizações realizadas, em virtude da mediação dos adultos no período anterior, permitem 

que a vivência da criança, por volta dos sete anos, passe a ser atribuída de sentido, suas 

experiências e aquisições intelectuais já lhe permitem compreender o que significa “estar 

alegre”, “chateada”, “ser bom”, “ser mau”. Desenvolve-se, então, uma orientação consciente 
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de suas próprias vivências. Assim como, na primeira infância, ela descobre suas relações com 

outras pessoas, na de sete, descobre suas próprias vivências, isto é, torna-se consciente dos 

seus estados emocionais e de suas condutas (Vygotski, 1933/2012g). Aquilo que, num 

primeiro momento, precisava ser qualificado pelo outro, ou seja, os adultos davam-lhe o 

retorno sobre os momentos em que estava sendo engraçada, birrenta, alegre, triste, etc., passa 

a ser reconhecido pela própria criança e, em algumas situações, usado intencionalmente. 

Saber que está chateado ou feliz, isto é, ter consciência das próprias vivências 

proporciona que se formem novas relações da criança consigo mesma. Relações que só se 

tornam possíveis pela generalização das vivências. Na crise dos sete anos, generalizam-se, 

pela primeira vez, as vivências ou os afetos, aparece o que Vygotski (1933/2012g) considera 

como a lógica dos sentimentos. A partir daí, abre-se a possibilidade de a criança valorar e 

julgar seus próprios êxitos e ações. 

Dentre as novas formações que ocorrem neste período, modificando o 

comportamento infantil e que se conservam nos estágios posteriores, estão a autoestima e o 

amor próprio, ou seja, a criança passa a se reconhecer como alguém com qualidades. Já 

alguns comportamentos sintomáticos do momento de crise, como fazer “gracinhas” 

intencionalmente, procurar atenção dos demais através de comportamentos exagerados, são 

passageiros (Vygotski, 1933/2012g). Sobre as neoformações que se conservam, entendemos 

que tem importância fundamental o papel do outro na construção da autoestima. O adulto 

valoriza ou desvaloriza os feitos da criança e, através do outro, ela reconhece o que é 

importante ou não dentre as atividades que realiza. Daí a necessidade de uma educação que 

não apenas dê significado às ações da criança, mas que possa valorizar feitos e ações que a 

ajudem se desenvolver.  

Na crise dos sete anos, devido à diferenciação do interior e do exterior, a formação 

de vivências atribuídas de sentido se origina de certo embate entre as vivências. Só nesse 

momento é possível para a criança ser consciente das contradições dos sentimentos que 

experimenta nas suas próprias vivências, nas escolhas que faz. Entender que, na crise dos sete 

anos, as vivências pré-escolares se transformaram em escolares equivale a afirmar que se 

tornou possível uma nova unidade de elementos situacionais e pessoais que tornam possível 

uma nova etapa do desenvolvimento, isto é a idade escolar (Vygotski, 1933/2012g).  

Entendemos que uma das formas que a criança experimenta o embate interno, 

mencionado pelo autor, é pelo controle dos comportamentos impulsivos, ou seja, o meio 

apresenta diversos estímulos que a “convidam” a interagir com eles constantemente, mas, 
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devido à diferenciação entre externo e interno, ela já não mais responderá de forma imediata, 

abre-se a possibilidade de refletir antes sobre se é adequado ou não responder e de que 

maneira se colocar diante de cada situação. Há, portanto, maior controle voluntário do 

comportamento, vale destacar, porém, que o fato de ter alcançado o período de escolarização 

ou ter completado sete anos não é o que garante que isto acontecerá, e sim as aquisições 

anteriores que possibilitam que esteja neste nível. A forma como vivencia toda a primeira 

infância e aquilo que lhe é proporcionado em termos de aquisições culturais são fundamentais 

para garantir este avanço, visto que, naquele período, a relação entre a criança e o mundo já 

está se modificando e sua consciência a respeito de si e dos demais também, uma vez que a 

comunicação com os adultos está ocorrendo em diversas esferas e novas generalizações são 

possíveis graças à compreensão que alcança a respeito do seu entorno.   

Vygotski (1933/2012g) assinala que a vivência é a unidade para estudo da 

personalidade e do meio. No processo de desenvolvimento, a unidade dos elementos pessoais 

e ambientais se realiza em uma série de vivências da criança. A vivência deve ser entendida 

como a relação interior da criança como ser humano com a realidade. É a unidade que 

constitui a base da consciência e as funções psicológicas como a atenção, memória, percepção 

são os elementos que a compõem. Possui uma orientação social desde o início, é algo 

intermediário entre a personalidade e o meio, determina de que modo interfere sobre o seu 

desenvolvimento um ou outro aspecto do meio. Pode-se, por exemplo, encontrar em uma 

mesma família distintas mudanças no desenvolvimento das crianças, já que a situação de 

desenvolvimento é vivida por seus membros de maneiras distintas, conforme o momento em 

que a criança nasce, é possível para os pais estarem mais ou menos presentes, disporem de 

melhores ou piores condições financeiras, etc. Assim, a vivência que compõe a unidade da 

consciência corresponde a um espaço de tempo singular na vida da criança, mas que está 

atravessado pelas particularidades de um dado momento histórico, de uma dada classe social, 

de certas condições objetivas de vida. 

 

Vemos, pois que na vivência se reflete, por um lado, o meio em sua 

relação comigo e o modo como o vivo, por outro se manifestam as 

peculiaridades do meu próprio desenvolvimento (do “eu”). Na minha 

vivência se manifestam em que medida participam todas minhas 

propriedades que se formaram ao longo do meu desenvolvimento em 

um determinado momento (Vygotski, 1933/2012g, p. 383). 
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O autor explica que, de modo geral, pode-se dizer que o meio determina o 

desenvolvimento da criança através da vivência nesse meio. A criança é uma parte da situação 

social, sua relação com o entorno e a relação deste entorno com ela se realizam por meio da 

vivência e da atividade da própria criança; as forças do meio social adquirem significado 

orientador graças às vivências da criança. O desenvolvimento se produz sempre como uma 

unidade de elementos pessoais e ambientais, isto é, cada avanço no desenvolvimento está 

determinado pelo anterior, por tudo aquilo que surgiu e se formou na etapa anterior, daí a 

importância de uma formação sólida na primeira infância para que este período transcorra 

mais como um momento de superação e não necessariamente como uma crise no sentido 

pejorativo da palavra. A essência da crise, portanto, reside na reestruturação da vivência 

interior, reestruturação que consiste na mudança da relação da criança como o meio, ou seja, 

na mudança de suas necessidades e motivos que são os motores de seu comportamento 

(Vygotski, 1933/2012g). As novas necessidades e motivos serão concernentes às exigências 

postas pela vida escolar.  

 

Dizer que na crise dos sete anos as vivências pré-escolares se 

transformam em escolares, equivale a dizer que se formou uma nova 

unidade de elementos situacionais e pessoais que tornam possível 

uma nova etapa do desenvolvimento da criança, isto é, a idade 

escolar. Quando dizemos que a relação da criança com o meio se 

modificou, significa que o próprio meio já é distinto e que, portanto, 

mudou o curso do desenvolvimento da criança, que chegamos a uma 

nova etapa do desenvolvimento (Vygotski, 1933/2012g, p. 384).  

 

Configura-se, neste estágio, uma nova situação social de desenvolvimento na qual o 

estudo constitui atividade principal na sua vida, sua relação com os demais não está mais 

intermediada somente pelos objetos e impressões externas, mas a atividade de estudo ocupa o 

lugar central na sua vida. Tudo o que ela alcança nesta etapa em termos de desenvolvimento 

está intermediado pela atividade de estudo (Leontiev, 2004). Cabe observar que esta atividade 

de estudo não se dá espontaneamente, ou seja, a criança por si só não assumirá o estudo como 

principal atividade se não houver, primeiramente, uma organização externa que proporcione 

isto. Tal organização advém tanto da rotina familiar, que proporciona uma rotina ao escolar, 
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que valoriza seus feitos e aquisições neste campo, bem como do professor que, de acordo com 

Davídov e Márkova (1987b), no início, coloca-se como um par para que esta atividade se 

realize conjuntamente (aluno-professor). Nas séries iniciais, portanto, é o professor quem 

organizará esta atividade. Os autores explicam que ele tem papel fundamental no sentido de 

criar as condições para que a atividade adquira um sentido pessoal e se converta em fonte de 

desenvolvimento da criança. 

De acordo com Davídov e Márkova (1987b), a atividade de estudo compreende 

alguns níveis. Primeiramente o escolar, em colaboração com o professor, separa aspectos mais 

importantes do conteúdo ensinado e os correlaciona com os objetivos e as condições sociais 

em que se apresentam. Em um segundo momento, o próprio aluno desempenha esta atividade, 

elaborando um sistema de avaliações próprias, uma atividade de estudo para si, na qual 

apreende, seleciona e utiliza, de forma ativa, os conteúdos socialmente elaborados.  

A atividade de estudo não se refere apenas ao domínio dos conhecimentos ou àquelas 

ações ou transformações que o escolar realiza no percurso da aquisição de certos 

conhecimentos, mas, sobretudo, refere-se às reestruturações e enriquecimento da criança em 

si. Ao adquirir novos conhecimentos, o escolar realiza generalizações teóricas que lhe 

permitem dominar certos procedimentos de estudo e, aos poucos, assumir o protagonismo 

nesta tarefa, torna-se sujeito da atividade, realizando, inclusive, nas etapas mais tardias, as 

ações de controle e avaliação da atividade desempenhada, sendo este um dos maiores ganhos 

alcançados (Davídov e Markova, 1987b).  

Uma das primeiras aquisições que marca esta etapa e abre a possibilidade para uma 

série de outras aquisições que possibilitarão transformações no desenvolvimento da criança é 

a aprendizagem da linguagem escrita e da leitura. As condições para esta aquisição se 

apresentam, de acordo com Luria (1980), completamente diferentes em relação à linguagem 

falada, que acontece de maneira mais espontânea. A escrita requer um interlocutor ausente, 

ela sempre representa um monólogo, ou seja, aquele que escreve pretende comunicar algo e, 

para isto, tem que, anteriormente, organizar esta comunicação (com motivos, objetivos, etapas 

da comunicação) para então colocá-la na forma de escrita, além de não ser possível se apoiar 

em meios extralinguísticos como expressões, gestos – elementos simpráxicos.  

A leitura e a escrita são uma forma da atividade verbal, porém se distinguem de 

maneira considerável da linguagem oral por sua gênese, estrutura psicofisiológica e por suas 

características funcionais. Enquanto a linguagem oral se constitui nas etapas iniciais do 

desenvolvimento da criança, na comunicação direta com os adultos, a escrita aparece muito 
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mais tarde e é resultado de uma aprendizagem especial, intencionalmente dirigida. 

Diferentemente da linguagem oral, que, em geral, transcorre de forma automática e sem 

análise consciente da composição dos sons, a linguagem escrita consiste, desde o início, em 

uma atividade organizada e voluntária, com uma análise consciente dos sons que formam as 

palavras. O caráter desdobrado dessa atividade se conserva durante muito tempo e, somente 

nas etapas tardias de formação, a escrita pode se transformar em um hábito automatizado 

complexo (Luria, 1980). 

O processo de aquisição da escrita em suas primeiras etapas é um tanto complexo e 

se compõe de diferentes atos, como a conversão de elementos auditivos em imagens visuais e 

a representação dos diferentes componentes gráficos das letras. Apenas nas etapas posteriores 

desse processo de aprendizagem, esses atos separados se converterão em hábito automatizado. 

Caminho análogo percorre a aprendizagem da leitura, do cálculo e outros conhecimentos cuja 

composição psicológica se mostra totalmente distinta nas diversas etapas do desenvolvimento 

(Luria, 1977). 

No caso da aquisição da escrita, o autor explica que este processo se inicia com a 

análise fonêmica
22

. É o processo que compreende a análise do complexo sonoro que forma a 

palavra pronunciada. Este complexo sonoro, por sua vez, está dividido em partes que o 

compõe, por exemplo, para escrever a palavra “bola”, é preciso, inicialmente, identificar que é 

composta por duas partes: “bo” e “la”. Contudo, destes dois sons que são pronunciados com 

fluidez, um atrás do outro, vão se destacando as principais unidades componentes das 

palavras, os fonemas “b” + “o”; “l” + “a”, no caso do exemplo citado
23

. Nas palavras 

acusticamente simples como a que utilizamos para ilustrar a explicação, a separação dos 

fonemas não é um processo complicado. Já nas palavras com acústica complexa, que incluem 

consoantes modificadas em sua sonoridade (“s” com som de “z”, “x” com som de “s”, por 

exemplo) e confluência de consoantes (“lh”, “nh”, “pr”, “dr”, “cs”, “br” etc.), este processo se 

transforma em uma atividade mais complexa, que abarca a abstração das características 

acústicas secundárias dos sons, destacando as unidades acústicas estáveis (Luria, 1977).  

Para a análise da composição acústica da palavra, etapa inicial de toda escrita, é 

indispensável que se promova a capacidade de discriminar os sons dos fonemas que compõem 

a palavra, é o chamado ouvido fonemático. A conservação da ordem necessária dos sons 

                                                           
22

Ao se referir à análise fonêmica como a primeira etapa da escrita, o autor não está considerando todos os 

idiomas, cita como exemplo os casos do chinês e do japonês que requerem outros tipos de análise para serem 

aprendidos.  
23

 Cabe destacar que esta é apenas uma etapa inicial do desenvolvimento da escrita que só se completa e não 

pode se dar apartada da compreensão do significado da palavra.  
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desempenha um grande papel na escrita. Para isto, é necessário efetuar a análise do complexo 

acústico consecutivo que constitui cada palavra, assim como inibir os componentes fortes 

desse complexo se não estão em primeiro lugar (Luria, 1977). Neste processo, estão 

envolvidas regiões posteriores da circunvolução temporal esquerda que garantem a audição 

qualificada, distinguindo os traços essenciais dos sons da linguagem e diferenciando fonemas. 

As regiões secundárias do córtex temporal esquerdo garantem, além da audição fonêmica, o 

reconhecimento de palavras individuais (Luria, 1980). Diante do exposto pelo autor, 

entendemos que, para que, neste período de aquisição da escrita, a criança tenha o ouvido 

fonemático bem desenvolvido, é extremamente importante que, em etapas anteriores, na 

aquisição da linguagem oral, os adultos estabeleçam com ela uma comunicação em que se 

valorize a pronúncia correta das palavras.  

Para compor acusticamente uma palavra com bom grau de precisão, a articulação 

desempenha papel igualmente importante nos momentos iniciais da escrita. Nas primeiras 

etapas, a criança tem necessidade de pronunciar as palavras que está escrevendo, ação que 

forma um componente motor de sua análise acústica. Luria (1977) cita como exemplo 

situações experimentais em que os erros ortográficos aumentavam consideravelmente quando 

se pedia a crianças, em fase inicial de aprendizado da escrita, que, enquanto escrevessem, 

mantivessem a boca aberta, porque, além dos componentes motores, acústicos e visuais, a 

atenção ganhava mais um elemento para se dividir, tornando o processo mais complicado.  

Após identificar acusticamente os fonemas que compõem a palavra, é necessário 

transformá-los em elementos óticos – grafemas. Este constitui um processo mais complexo de 

recodificação que envolve, além dos componentes auditivos e óticos, a execução motora. 

“Cada grafema tem sua própria estrutura visuoespacial para cuja realização requer uma 

complicada análise espacial” (Luria, 1977, p. 525). É importante, portanto, para assimilação 

dos grafemas, a noção de lateralidade, ou seja, a diferenciação entre os lados direito e 

esquerdo, conteúdos que devem ser trabalhados já no período pré-escolar por meio tanto dos 

jogos quanto das produções gráficas com os desenhos. 

Inicialmente, cada elemento gráfico requer um impulso especial, ou seja, a criança 

precisa pensar como é o “desenho” de cada letra antes de compor a palavra. Estas etapas são 

marcadas pelo caráter desdobrado (estendido em etapas sucessivas) da escrita. Também aqui a 

atenção voluntária precisa apresentar caráter desdobrado, ou seja, acompanhar as etapas que 

transcorrem o ato de escrever, mantendo o foco atencional nas diferentes etapas. Primeiro, 

deve-se identificar os sons que compõem a palavra, portanto a atenção está voltada para as 
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vias auditivas; em seguida, recupera na memória quais fonemas são necessários para escrevê-

la, para, então, realizar a sequência de movimentos gráficos que consiste na composição da 

palavra escrita, concentrando atenção na execução dos movimentos. Nas etapas seguintes, 

quando já houve a apropriação da escrita, o processo se torna condensado. A articulação, que 

desempenha um papel decisivo nas primeiras etapas da aprendizagem, quase não participa na 

escrita automatizada, por ocorrer certa generalização dos elementos do ato motor, sua fusão 

em uma melodia cinética única e os traços de cada letra já não são o objeto de sua execução 

consciente, mas a escrita da palavra como um todo e, às vezes, de uma frase curta. Ocorre a 

automatização do processo de escrita (Luria, 1977).  

 

Ao escrever palavras habituais não se requer nenhuma análise 

acústica e tem lugar um estereótipo motor complexo. Tudo isso 

indica que a formação da escrita muda de composição 

psicofisiológica nas diferentes etapas, e, por conseguinte, a 

participação dos diferentes sistemas corticais, neste ato, igualmente 

sofre mudanças (Luria, 1977, p. 526). 

 

Quando o processo de escrita se torna condensado, a análise acústica voltará a 

ocorrer apenas nos casos em que a palavra for desconhecida para o sujeito ou conforme forem 

propostas novas atividades (mais complexas) envolvendo o uso da escrita. As etapas da 

aquisição da escrita se complexificam no decorrer do período de escolarização, porque, além 

de escrever palavras isoladas, a criança precisará aprender a compor frases, escrever 

diferentes tipos de textos que pressupõem relações hierárquicas diferentes na comunicação 

escrita. Tais aquisições implicam a atividade conjunta de regiões corticais como  as porções 

mediais da região temporal esquerda (paredes do terceiro ventrículo, hipocampo e estruturas 

que formam o circuito de Papez) que, além da análise acústica das palavras, garantem 

estabilidade nas marcas acústico-articulatórias (reter aquilo que foi ouvido e precisa ser 

reproduzido, memória a curto prazo ou operativa), inibindo fatores de interferência, como 

marcas auditivas secundárias, e possibilitando a repetição de séries de palavras, frases longas 

e histórias com estrutura lógico-gramatical definida. Já as regiões terciárias do córtex 

temporal (as últimas formadas no desenvolvimento) realizam a conversão da informação que 

chega, sucessivamente, em esquemas simultâneos. Possibilitam unir palavras em estruturas 
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semânticas relativamente simples (exemplo: em cima da mesa tem uma xícara de café), 

realizando análise e síntese das estruturas lógico-gramaticais (Luria, 1980).  

Luria (1980) ainda explica que as porções frontais do cérebro são responsáveis pela 

expressão desenvolvida e organizada de forma coerente (que o autor chama estrutura 

sintagmática do discurso). As regiões pré-frontais atuam nos motivos da expressão do sujeito, 

põem em ação a ideia original, além de realizar a comparação entre fragmentos individuais, 

análise de suas relações lógico-gramaticais e desenvolvimento da ideia principal da 

comunicação. No hemisfério esquerdo, a região pré-frontal e a frontal criam um sistema linear 

da frase que torna possível uma expressão espontânea ou a conversão do pensamento em 

linguagem desenvolvida. As regiões inferiores da área pré-motora são responsáveis pela 

codificação da expressão com caráter mais específico, especialmente a estrutura predicativa 

da expressão. Também estão envolvidas neste processo as regiões anteriores da linguagem 

(área de Brocá), que garantem as melodias cinéticas ao produzirem uma linguagem coerente 

com passagem fluida de um elemento sonoro a outro. As regiões de encontro entre o córtex 

parietal e occipital no hemisfério, correspondentes a zonas terciárias da segunda unidade 

funcional, são responsáveis pelos níveis semânticos mais altos, nivelam as impressões fortes e 

fracas, imprimindo caráter de seletividade na busca dos signos precisos para compor a 

expressão, colocam as informações em sistema de categorias, tornando possível a 

reversibilidade das sentenças (compreensão de “o filho do pai” e “o pai do filho” por 

exemplo) (Luria, 1980). 

Esta região tem estrutura muito complexa e só se desenvolve nos seres humanos, 

mantém estreita relação com o córtex visual, tátil e auditivo, possibilitando a síntese da 

informação que chega através dos diferentes analisadores e a conversão da informação dos 

elementos recebidos sucessivamente em esquemas simultâneos quase espaciais. Estes traços 

da atuação da região parieto-occipital permitem a seleção do significado das palavras 

mediante a distinção de seus traços essenciais de todas as uniões secundárias. Desta maneira, 

o indivíduo pode recordar facilmente o nome do objeto apresentado, denominar objetos e 

operar com os códigos lógico-gramaticais que expressam as relações entre os objetos 

correspondentes (Luria, 1980). 

Conforme comentado, toda atividade consciente do homem se realiza com a 

participação dos três sistemas funcionais. Sendo a escrita uma atividade consciente, não serão 

apenas as regiões comentadas acima que estarão implicadas neste processo. A primeira 

unidade funcional estará regulando os estados de vigília do sujeito, porém não apenas em 
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decorrência de processos metabólicos do organismo, visto que as fibras da formação reticular 

mantêm ligação com a terceira unidade funcional, a qual, de acordo com a importância da 

situação, manda impulsos para a primeira unidade para que o sujeito se mantenha mais ou 

menos ativo (Luria, 1981). Ocorre que a importância maior ou menor para dadas situações, 

como é o caso das aprendizagens escolares, são transmitidas socialmente. Disso apreendemos 

que os processos atencionais e de regulação do comportamento estão sim vinculados às 

regiões profundas do cérebro como propõem alguns autores que estudam o TDAH e sugerem 

que o problema não está apenas no lobo frontal, mas no estriado e corpo caudado (Barkley, 

2008 & Brown, 2007; Biederman & Faraone, 2005), mas não se pode localizar, 

especificamente nestas estruturas, a razão da não atenção, já que a regulação e a atividade 

destas estruturas dependem da participação de setores mais desenvolvidos como os lobos 

frontais que compõem a terceira unidade funcional. Estes, por sua vez, são os últimos a 

consolidar seu desenvolvimento na ontogênese e dependem, fundamentalmente, daquilo que é 

posto culturalmente como importante para o sujeito, daquilo que se torna motivo na sua 

atividade.  

O processo de leitura também apresenta complexidade evidente nas primeiras etapas, 

começa pela percepção da letra e análise do seu significado acústico convencional. Em 

seguida, ocorre o processo de fusão entre som e letra em sílabas. Este é mais complexo e 

provoca as dificuldades mais manifestas na aprendizagem pelo fato de que os fonemas 

separados devem perder seu valor isolado, algumas de suas características devem desaparecer; 

outras mudam de acordo com o som posicional do fonema (a letra “t” seguida de “i” soa 

diferente de quando está diante da letra “a” ou da letra “o”, por exemplo). Após conseguir 

formar sílabas, a segunda etapa consiste em agrupá-las para compor palavras, a qual já não 

oferece tanta dificuldade quanto a primeira (Luria, 1977). O foco atencional estará dirigido, 

inicialmente, para os sons isolados dos fonemas e, em seguida, para a característica que cada 

um adquire ao se juntar com outros fonemas. É importante, neste sentido, que a criança possa 

ouvir e reproduzir os fonemas tanto na sua forma isolada quanto na sua composição para que 

consiga realizar a união das letras e compor palavras.  

A última etapa do processo de leitura consiste em sua automatização consecutiva. 

Nesta, as operações de análise e síntese dos distintos sons-letras, paulatinamente, condensam-

se para se transformarem “(...) no „reconhecimento das palavras por sua aparência‟ direta, 

característica do ato de leitura bem desenvolvida e que lhe confere aparência simples” (Luria, 

1977, p. 527). 
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Luria (1977) destaca que a composição fisiológica do ato de leitura varia bastante 

conforme ocorre a automatização deste processo, este é um traço importante no processo de 

leitura que só aparece mais tarde que na aquisição escrita. Nas primeiras etapas da 

aprendizagem, predomina a análise entre som e letra e a fusão dos significados das letras em 

uma sílaba; posteriormente, o hábito da leitura se transforma no reconhecimento visual das 

palavras, que já não inclui, necessariamente, a análise e síntese dos sons-letras. Esse processo 

de automatização confere à leitura um caráter tão contraído (automatizado) que passa a 

impressão de que está livre da análise grafema-fonema.  

O processo que envolve a utilização de diferentes regiões corticais para o processo de 

leitura e escrita é semelhante no que se refere à variação conforme a etapa do processo de 

aquisição, porém Luria (1977) entende que, no caso da leitura, aplica-se com maior 

fundamento, porque o reconhecimento de palavras muito usuais ou símbolos implicam numa 

composição cortical diferente daquele que transcorre quando se lê palavras não muito comuns 

ao sujeito. “Pode-se afirmar que o reconhecimento de símbolos bem fixados, tais como URSS 

e palavras como Moscou, transcorre psicologicamente de forma muito diferentes das palavras 

„construção‟ e „nacionalização‟ e outras” (Luria, 1977, p. 527). A automatização do processo 

de análise da relação grafema-fonema possibilita que o foco atencional se volte para a análise 

do significado das palavras e para a relação que formam entre si quando estão dispostas em 

uma frase, expressando uma ideia, comunicando algo, etc. Nestes casos, a criança agrega ao 

processo de leitura a capacidade interpretativa. 

Ao contrário do processo de escrita, que percorre o caminho da ideia à palavra, a 

leitura faz o caminho da palavra à ideia. Começa com a análise de uma palavra escrita que, 

após todas as etapas enumeradas, transformam-se em um significado do objeto ou a ação que 

designa e, nos casos da leitura de um texto inteiro, na ideia nele contida (Luria, 1977). O autor 

pondera que este processo de transformação da palavra em pensamento nem sempre está 

submetido a uma direção determinada. Em geral, ocorre um processo bilateral ou aferente-

eferente
24

, em que o leitor capta o significado do complexo de letras, palavras ou grupos de 

palavras, que provocam nele determinado sistema de reações, e se convertem em algo similar 

a uma hipótese. Esta cria uma situação de “apercepção” que torna a leitura posterior um 

processo ativo no qual as buscas do significado esperado e a análise das coincidências ou não 

                                                           
24

 Vias aferentes são os neurônios, fibras ou feixes de fibras que trazem impulsos viscerais ou captados pelos 

órgãos dos sentidos (visão, tato, audição, olfato) a uma determinada área do sistema nervoso, e eferentes os que 

levam impulsos do sistema nervoso na forma de respostas, como, por exemplo, um ato motor (seja ele reflexo ou 

voluntário), a expressão de uma fala. Portanto, aferente se refere ao que entra, e eferente ao que sai de uma 

determinada área do sistema nervoso (Machado, 2006). 
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coincidências com a hipótese esperada começam a formar o conteúdo quase fundamental de 

toda a atividade do leitor. Em condições normais, este processo de comparação do significado 

esperado com o expressado realmente pela palavra (ou texto) transcorre de maneira rápida, e a 

hipótese que não corresponde ao verdadeiro significado da palavra se inibe e se corrige de 

imediato. Entende-se que este processo é o que garante que o leitor com mais experiência não 

precise ficar atentando a cada palavra de um texto no sentido de decodificá-las, mas possa ir 

acompanhando-as como um fluxo de ideias. 

Algumas palavras ou frases costumam provocar um estereótipo de interpretação tão 

estável que, mesmo quando escritas de maneira diferente, o leitor demora a perceber o erro e a 

corrigir a hipótese surgida. O autor exemplifica com um caso de letreiro exposto em 

biblioteca que indicava que não era permitido conversar; quando o letreiro foi substituído por 

outro que retirava a proibição, a alteração não foi percebida imediatamente pelos usuários do 

local (Luria, 1977). O autor explica que as correções de valor incompleto também surgem em 

outras condições. Nas etapas iniciais da aquisição da leitura, não ocorre um simples processo 

de análise e síntese dos sons das letras; a captação do primeiro complexo de letras provoca 

geralmente na criança algumas suposições que conferem, muitas vezes, um caráter de 

adivinhação na leitura que ela faz. Ao longo do processo de aquisição da leitura, é necessário 

que a criança consiga inibir esse processo “de adivinhação” e consiga decodificar a palavra 

inteira, para então este processo de decodificação se contrair e voltar a ser uma espécie de 

adivinhação, porém agora contando com a apropriação de fato do processo de leitura. 

Assim como o processo da aquisição da escrita, a leitura também se complexifica e 

requer do estudante a compreensão não somente das palavras isoladas e seus significados, 

mas de um conjunto de palavras que estão interligadas, formando frases, textos, sentenças, 

etc. Compreensão é um trabalho de transformação complexo que exige o exercício sobre o 

texto, envolvendo retornos a etapas já analisadas, comparação entre fragmentos, compreensão 

das construções gramaticais (mudança da voz passiva a ativa, de objeto direto a indireto, etc.). 

Conforme explica Luria (1980), cada trecho do texto não representa uma simples sequência 

de frases, mas inclui um “pensamento comum” que é o resumo de toda a comunicação. Disso 

resulta que a compreensão de cada frase individual não seja suficiente para a compreensão do 

texto inteiro. Para chegar a este resultado, o estudante que realiza uma leitura deve realizar 

comparações entre as partes incluídas no texto, destacar seus componentes mais importantes 

(componentes chaves) e, por fim, extrair o sentido geral dos diferentes fragmentos de 

informação que se encontram nas frases isoladas (Luria, 1980). Para esta realização, o autor 
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explica que o papel da memória operativa é essencial, porém esta precisa ser desenvolvida, 

nas primeiras etapas, com o direcionamento do professor a respeito das partes essenciais do 

texto que devem ser destacadas e comparadas para que o estudante desenvolva a capacidade 

de compreensão e interpretação.  

O processo psicológico para compreender o significado de um texto ou o excerto de 

um texto transcorre da seguinte forma: primeiramente, é preciso fazer a união semântica do 

sentido das orações individuais, processo de relação dos sentidos. O significado da oração 

seguinte inclui um elemento do significado da oração anterior e isto é essencial na 

compreensão do fragmento como um todo. “As partes posteriores do fragmento devem 

conservar uma relação com o objeto ou acontecimento que foi comentado e mencionado 

explicitamente na primeira oração do fragmento. Se isto não acontece, se desintegra o texto 

como um todo, em series de orações desconexas” (Luria, 1980, p. 144). A segunda condição, 

de acordo com o autor, é a compreensão do sentido interno, latente, expresso na comunicação. 

Compreender metáforas, sentido figurado (mãos de fada, cabeça de vento, por exemplo), 

provérbios, etc., exige a passagem ao conteúdo interno do texto. Na compreensão de uma 

fábula ou outro texto complexo, é ainda mais nítida a necessidade de se passar ao conteúdo 

interno do texto para compreender seu sentido geral.  

A leitura de cada parte do texto inclui, além de sua compreensão, obtenção de uma 

conclusão paralela sobre o sentido figurado de cada parte. É a comparação das partes 

integrantes deste sentido figurado que permite deduzir o significado geral do texto. O 

processo psicológico de compreensão do texto requer a abstração do significado particular, 

expresso pelos elementos individuais, o elemento mais importante na decodificação passa a 

ser, então, a análise semântica interna do texto (Luria, 1980). 

A compreensão de um texto precisa da mesma seletividade que as operações 

psicológicas, a compreensão do significado das palavras individuais ou construções 

gramaticais (compreensão do contexto e inibição de associações secundárias), ou seja, exige 

que a atenção voluntária do sujeito esteja voltada para a leitura para que as relações entre as 

partes do texto possam ser estabelecidas e o sentido geral apreendido. Estas condições têm 

importância decisiva no que Luria (1980) chama de “leitura em profundidade” do texto, que 

pode variar de pessoa para pessoa em grau muito maior que a compreensão do significado 

gramatical exterior, uma vez que o grau de abstração para a interpretação do sentido de um 

texto é maior que aquele exigido na compreensão do significado gramatical, daí a necessidade 
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da mediação do professor, nas etapas iniciais da aquisição da leitura no estudante, para 

auxiliar nesta compreensão. 

Enquanto na etapa anterior do desenvolvimento ocorre a reorganização dos sistemas 

funcionais com a atuação dos lobos frontais auxiliada pela interiorização da linguagem, que 

auxilia na regulação do comportamento organizado; com a aquisição da linguagem escrita e 

da leitura, entendemos que nova reorganização acontece. No início do processo de 

aprendizagem da escrita e da leitura, são requisitadas regiões que são capazes de identificar 

sons, coordenar sínteses visuais e espaciais, vinculadas à segunda unidade funcional, 

enquanto as porções frontais (componente da terceira unidade) organizam os movimentos 

necessários (no caso da escrita) para compor a palavra. Porém, à medida que esta aquisição se 

torna automatizada, a referida região atua de forma mais presente para programar os enlaces 

que a escrita e a leitura provocam. Enfatizamos, portanto, a necessidade das novas aquisições, 

da organização por parte dos adultos, para que se efetivem as condições de aprendizagem, por 

serem estas que provocam o desenvolvimento e a reorganização dos setores cerebrais. O 

funcionamento cerebral complexo não é um processo que ocorre em si, pelo simples 

amadurecimento, mas é um processo mediado pelo adulto e pelas condições objetivas de 

apropriação.  

É importante salientar que a aquisição da leitura e da escrita acontece no plano dos 

conteúdos formais, que, de acordo com Vigotsky (1934/2009), promovem desenvolvimento 

qualitativamente superior àquele que é provocado pela aquisição dos conhecimentos 

espontâneos, daí a necessidade da organização do ensino sistematizado. De acordo com o que 

foi comentado anteriormente, o significado das palavras ganha cada vez mais enlaces lógicos 

conforme a criança toma conhecimento delas. Para uma criança de menor idade, as coisas têm 

um significado de caráter afetivo – é bom ou ruim –consonante à experiência que teve com 

elas. Se a criança teve contato com um cachorro, por exemplo, e este foi agradável, a palavra 

“cachorro” vem carregada de afeto positivo. Com o passar do tempo, esta mesma palavra 

ficará vinculada a experiências concretas ao descobrir que o cachorro precisa se alimentar, 

dormir, que serve para fazer a guarda da casa, etc. Porém, justamente com as aquisições dos 

conhecimentos científicos transmitidos no âmbito escolar, estes enlaces deixam de ter caráter 

mais concreto e imediato, para formar outros hierarquicamente subordinados entre si.  

No ensino formal, conceitos como: ser vivo, mamífero, vertebrado, etc. serão 

trabalhados, e esta mesma palavra “cachorro”, automaticamente, entrará neste novo sistema 

de enlaces, hierárquica e mutuamente subordinadas. Tais categorias “(...) constituem o 
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sistema de conceitos abstratos, diferenciando-se dos enlaces situacionais imediatos, 

característicos da palavra nos estágios iniciais do desenvolvimento” (Luria, 2001, p. 53). 

Enquanto crianças pré-escolares, respondem, de forma predominante, reproduzindo 

algum traço ou função do objeto mencionado, por exemplo, “cachorro late”; “na cadeira se 

senta”; no início da vida escolar, apesar de ainda apresentarem este último tipo de resposta, 

são capazes de introduzir o objeto em certo sistema de conceitos, em categorias, por exemplo: 

“um cachorro é um animal”. Conforme ocorre a instrumentalização da criança pela aquisição 

dos conceitos científicos, a determinação do significado da palavra começa a ocorrer via 

introdução desta num sistema de relações lógico-verbais (Luria, 2001). 

O pensamento, portanto, sofre transformações com a aquisição dos conceitos 

científicos. Pré-escolares e escolares iniciantes se pautam no pensamento concreto imediato, 

em virtude disso, suas respostas, em geral, assinalam as diferenças entre os objetos. Luria 

(2001) observa que assinalar os traços mais gerais (no caso das semelhanças) requer a 

introdução do objeto em categorias abstratas, algo que se tornará possível para os escolares de 

mais idade em virtude da transmissão dos conteúdos sistematizados. O autor exemplifica o 

exposto com uma investigação realizada na qual foram oferecidos ao sujeito três objetos de 

uma mesma categoria e um quarto que não pertencia àquela categoria, mas mantinha certa 

relação com os objetos (exemplo: instrumentos como, serra, machado e pá e o quarto objeto, 

um tronco). A tarefa consistia em separar três objetos que pudessem ser designados com uma 

só palavra. Para alcançar êxito, a criança deveria conseguir superar a situação concreta 

imediata de interação dos objetos, caso contrário incorreria no risco de realizar uma 

classificação situacional (por exemplo, agrupar o tronco, a serra e o machado, porque os dois 

últimos são usados para cortar o primeiro) e não categorial. 

Quanto aos resultados obtidos, Luria (2001) destaca que, nos pré-escolares e 

escolares iniciantes, predominou o agrupamento dos objetos de acordo com seus traços 

concretos ou pertinência a uma situação concreta comum. Uniam os objetos de acordo com 

sua cor, forma, tamanho ou de acordo com o caráter prático, situacional de cada um. 

Apresentam, portanto, um raciocínio lógico real-concreto, ainda muito pautado nas 

percepções externas. A atenção, portanto, neste caso, apresenta os traços de voluntariedade 

apenas no que diz respeito ao direcionamento dos sentidos para o reconhecimento dos objetos. 

Mesmo quando se pedia outra resolução para a criança e se oferecia “pistas” do tipo: “todos 

os objetos são instrumentos, o tronco não é”; as respostas dos pré-escolares não apresentavam 

mudanças e os escolares iniciantes percebiam que havia uma diferença, mas não conseguiam 
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aplicar este princípio para as provas seguintes. Já os escolares de mais idade, conseguiam 

dominar a situação e realizar a classificação dos objetos em categorias até mesmo nas provas 

que apresentavam mais dificuldade. A atenção voluntária, neste caso, dá um salto qualitativo 

estando, juntamente com a memória e o pensamento categorial, a serviço da classificação e da 

procura dos enlaces lógicos para categorizar os objetos adequadamente. Não está mais 

pautada na aparência externa dos objetos, mas no seu significado conceitual. Fica evidente, 

nas investigações do autor, a importância que a escolarização tem para o desenvolvimento do 

raciocínio.  

Complementamos com o exposto por Vigotsky (1934/2009) quando salienta que toda 

aprendizagem escolar, tomada no aspecto psicológico, gira sempre em torno do eixo das 

novas formações básicas da idade escolar que são a tomada de consciência e a apreensão dos 

conteúdos transmitidos. Para o autor, existe uma interdependência e uma interligação entre 

funções psíquicas isoladas, especialmente quando se estudam disciplinas escolares. Desta 

maneira, o ensino formal proporciona uma base comum a todas as funções psíquicas 

superiores: o desenvolvimento da atenção voluntária, da memória lógica, do pensamento 

abstrato, etc., “(...) transcorre como um processo complexo e uno; a tomada de consciência e a 

apreensão são essa base comum a todas as funções psíquicas superiores e seu 

desenvolvimento constitui a nova formação básica da idade escolar” (Vigotsky, 1934/2009, p. 

326). Evidentemente este não é um processo que se dá de imediato, salientamos, neste item, a 

importância da aquisição da escrita e da leitura para o início do processo de escolarização. 

 

Somente com a alfabetização, com a passagem a formas sociais mais 

complexas de produção, estes sujeitos passam a dominar facilmente 

a forma “categorial” de generalização dos objetos. Isto mostra 

convincentemente que os avanços fundamentais nas distintas 

operações cognitivas são provocados por fatores socioeconômicos e 

culturais (Luria, 2001, p. 67). 

 

Para o autor, a investigação do desenvolvimento do pensamento lógico não pode 

ocorrer separada da investigação das formas de vida social, de suas características de cada 

momento histórico. E, além disso, há que se levar em consideração as “(...) modificações na 

estrutura dos processos intelectuais com as transformações das formas de prática social, que 

são a condição básica para a formação de novos tipos de pensamento” (Luria, 2001, p. 209). 
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Davídov e Márkova (1987b) alertam que as diferenças individuais com relação aos diferentes 

níveis de formação de apropriação do estudo como atividade principal da vida escolar devem 

ser consideradas, uma vez que as condições objetivas de estudo, incluindo aqui mediações que 

recebe tanto na esfera familiar quanto escolar, propiciam em certos alunos  que o controle 

(voluntário) e a auto avalição desta tarefa se desenvolva de forma mais aprimorada que em 

outros. 

Do exposto, depreendemos que a “forma” de pensar da criança é apropriada 

socialmente e o seu agir – inclusive a sua forma de estar atento – está baseado na forma como 

pensa. O pensar e o agir são transformados mediante as apropriações que a criança faz ao 

longo do seu desenvolvimento, mas o conteúdo formal reestrutura as vivências da criança, 

promovendo um avanço no desenvolvimento e transformando a maneira como a criança 

entende e age sobre as situações. Levantamos, então, como questionamento se os altos índices 

de diagnóstico de TDAH na atualidade não refletem, na verdade, uma expectativa amparada 

em concepções maturacionistas de desenvolvimento, de que a criança, ao adentrar na escola, 

já esteja com suas funções psicológicas consolidadas em detrimento da compreensão de que é 

justamente ali, no contexto do ensino formal, que ela poderá dar saltos no seu 

desenvolvimento.  

 Questionamos também a superficialização do ensino (Duarte, 2008) e a falta de 

consenso entre as diferentes práticas pedagógicas que, com frequência, desconsideram que, ao 

adentrarem o ensino formal, as crianças partem de diferentes pontos, isto é, estão em 

diferentes níveis de apropriação (Saviani, 2007) – e, portanto de desenvolvimento das funções 

superiores –, esperando, dessa forma, certo tipo padrão de atenção, memorização, abstração. 

Caso a criança não apresente este “padrão” biologicamente determinado e esperado, as 

atenções se voltam para ela, em geral, com o intuito de identificar qual é o seu problema, o 

que falta nela que a impede de aprender, de prestar atenção, de conseguir controlar seus 

impulsos, etc.  

O próximo subitem tratará da adolescência, último período sobre o qual Vigotski 

discorreu. Momento considerado pelo autor como fundamental para a consolidação do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Porém este desenvolvimento está em 

intrínseca dependência das questões que o meio já colocou e coloca para o adolescente. 

 

 

3.4 Adolescência: salto qualitativo no pensamento em conceitos 
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Em suas exposições a respeito da adolescência, Vigotski enfatizou o 

desenvolvimento do pensamento em conceitos lógicos, abstratos, que se dá a partir da 

educação sistematizada. As transformações ocorridas no início da adolescência – também 

chamada de puberdade – são de importância fundamental para que ocorra uma reorganização 

no comportamento do sujeito. Porém, quando se refere a transformações, o autor não está 

necessariamente se referindo a mudanças biológicas como, por exemplo, a maturação sexual. 

Vigotski as considera igualmente importantes, mas sua preocupação centrou-se na explicação 

a respeito das transformações que ocorrem em termos de organização do pensamento, na 

atuação “em concerto” das funções superiores e a implicação desse processo na forma como o 

adolescente se relaciona consigo e com os demais. Discorreremos a respeito de tais 

transformações neste tópico.   

Para o autor, o ponto de virada que marca a adolescência é um período de crise, no 

qual ocorre uma ruptura com os velhos interesses infantis seguido por um período de 

maturação – não apenas biológico – que permitirá o surgimento de novos interesses. No 

entanto, esta ruptura com os velhos interesses que predominavam no período anterior não 

significa o desaparecimento dos velhos hábitos adquiridos na primeira idade escolar e na 

anterior, ou seja, aquilo que foi estruturado em termos de comportamento e personalidade nos 

estágios anteriores permanece, o que mudam são os interesses e atrações do jovem e a 

maneira de refletir a respeito do contexto em que está inserido (Vygotski, 1931/2012h).  

Além das transformações de ordem biológica, como a maturação dos caracteres 

sexuais, características desta fase de desenvolvimento, a adolescência marca o 

amadurecimento do pensamento. As funções psicológicas se reorganizam e integram uma 

nova estrutura, atuando conjuntamente como parte subordinada de todo um complexo – o 

pensamento. A formação de conceitos científicos, que teve início já no período anterior com a 

entrada no ensino formal, agora, encontra-se no centro do desenvolvimento do pensamento, 

orientando um processo que representa mudanças revolucionárias tanto no conteúdo como nas 

formas do pensamento. O adolescente alcança um nível superior e domina os conceitos, 

formas realmente novas de atividade intelectual e o novo conteúdo do pensamento se revelam 

nesta época. A consolidação da formação dos conceitos torna possível o domínio dos 

processos psicológicos por meio do uso funcional da palavra ou do signo (Vigotsky, 2009; 

Vygotski, 1931/2012h). 
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As formas sincréticas e por complexos, predominantes nas etapas anteriores, caem 

gradualmente para segundo plano, do mesmo modo, o emprego dos conceitos potenciais ou 

pseudoconceitos se torna cada vez mais raro e o uso dos conceitos científicos começa a 

acontecer com maior frequência. O fato de o adolescente pensar se valendo dos conceitos 

significa que formações qualitativamente novas estão participando de suas elaborações. O 

pensamento em conceitos consiste em uma nova forma de atividade intelectual e um novo 

modo de conduta que supera todas as formas anteriores (Vigotsky, 1934/2009; Vygotski, 

1931/2012h).  

Dentre as consequências fundamentais da passagem ao pensamento em conceitos, o 

autor destaca, primeiramente, a mudança profunda no conteúdo do pensamento. Todo o 

conteúdo do pensamento se renova e reestrutura. Conteúdo e forma constituem uma unidade e 

se condicionam reciprocamente. O conteúdo do pensamento não é mais pautado em dados 

externos que, em cada momento, assumem uma predominância.  

 

Tudo que a princípio era exterior – convicções, interesses, concepção 

de mundo, normas éticas, regras de conduta, inclinação, ideais, 

determinados esquemas do pensamento – passa para o interior 

porque ao adolescente, devido ao seu desenvolvimento, maturação e 

mudança de meio, se propõe a tarefa de dominar um conteúdo novo, 

nascem nele novos estímulos que o impulsionam ao 

desenvolvimento e a mecanismos formais de seu pensamento 

(Vygotski, 1931/2012h, p. 63). 

 

A força motivadora que aciona o desenvolvimento e o amadurecimento do 

comportamento do adolescente está, portanto, localizada nos problemas que o meio social 

coloca diante dele e que estão vinculados à sua projeção na vida cultural, profissional e social 

dos adultos. Vigotsky (1934/2009) salienta que, se o meio não apresenta novas exigências, 

não motiva e nem estimula o desenvolvimento do intelecto, este não alcançará todas as 

potencialidades que contém, não atingirá as formas superiores ou as alcançará com atrasos. 

Questionamos se a atual conjuntura educativa tem proporcionado a aquisição e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos aos jovens estudantes. Pesquisa desenvolvida por 

Leal (2010) evidencia que, após onze anos frequentando a educação básica, os jovens 
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brasileiros deixam a escola sem se apropriar dos conteúdos transmitidos e com parcas 

condições de estabelecer relações entre o real e aquilo que foi aprendido no ensino formal.  

Trazendo o foco para o contingente de adolescentes com diagnósticos de TDAH, 

pode-se entendê-los não como indivíduos com um transtorno mental, como supõem os autores 

organicistas, mas como sujeitos que ainda não tiveram a possibilidade de desenvolver 

plenamente suas funções psicológicas superiores, ou seja, não passaram por esta 

reorganização qualitativa no conteúdo do pensamento.  

Entender o processo da formação de conceitos como ponto central do 

desenvolvimento do adolescente permite explicar, de acordo com Vygotski (1931/2012h), 

todas as grandes mudanças que ocorrem no seu pensamento. Graças à aprendizagem, a 

atenção e as demais funções psicológicas da criança são influenciadas pela linguagem e se 

direcionam cada vez mais para as relações abstratas, levando à formação dos conceitos 

abstratos na etapa da adolescência. Enquanto a criança apreende o conteúdo científico de 

maneira parcial, isto é, carecendo de vários nexos associativos, o adolescente, por desfrutar do 

pensamento em conceitos, não apenas apreende o material de maneira mais completa, como 

consegue visualizar as aplicações dos conteúdos assimilados, participa da sua criação na vida 

cultural. “O novo conteúdo, ao propor-se ao pensamento do adolescente toda uma nova série 

de tarefas, o impulsiona a novas formas de atividade, a novas formas de combinação das 

funções elementares, a novos modos de pensamento” (Vygotski, 1931/2012h, p. 64).  

É importante esclarecer que a trajetória anterior da criança em seu processo de 

escolarização proporciona um acréscimo em termos de formação do pensamento por 

pseudoconceitos, que consiste em uma forma transitória para os verdadeiros conceitos, 

relacionando estágios de pensamento por complexos e por conceitos. Aparentemente, a 

criança, no pensamento por pseudoconceitos, apresenta a mesma forma intelectual do adulto, 

mas, em essência, ainda há uma diferença profunda (Vigotsky, 1934/2009), que será superada 

no período da adolescência com o salto qualitativo necessário para a formação dos conceitos 

científicos. Portanto, não se trata de uma transformação que se dá em virtude da mudança 

etária e de acordo com transformações hormonais, e sim resultante do processo de 

escolarização e o que este proporcionou ao sujeito em termos de desenvolvimento do 

pensamento abstrato. Cabe ainda salientar que, de acordo com o autor, o processo de 

formação dos conceitos não é um processo de simples substituição mecânica das formas mais 

simples pelas mais elaboradas de pensamento (Vygotski, 1931/2012h). É possível que 

coexistam diferentes formas de pensamento nas diferentes etapas do desenvolvimento, 
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inclusive em alguns momentos da idade adulta, porque o desenvolvimento cognitivo é um 

processo social e depende, além das condições objetivas de cada indivíduo se apropriar da 

cultura historicamente elaborada, do próprio estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas de cada cultura que coloca o homem em relações mais ou menos complexas, 

conforme Luria (2013) observou nos seus estudos interculturais. 

O fato de atingir a adolescência não significa que, prontamente, haverá uma 

modificação na forma de pensar do sujeito. Em diferentes situações, durante certo tempo, 

ainda predominam as formas mais simples do pensamento, pensamento por complexos ou 

pseudoconceitos, conforme mencionamos. Se o período anterior proporcionar 

desenvolvimento conceitual o período que compreende o início da adolescência será aquele 

em que terá apenas o início do processo de formação dos verdadeiros conceitos, mas esta 

formação não se esgota nos marcos do período em questão (Vigotsky, 1934/2009; Vygotski, 

1931/2012h). “A existência de um conceito e a consciência desse conceito não coincidem 

quanto ao momento do seu surgimento nem quanto ao seu funcionamento. O primeiro pode 

surgir antes e atuar independentemente do segundo. A análise da realidade fundada em 

conceitos surge bem antes que a análise dos próprios conceitos” (Vigotsky, 1934/2009, p. 

229). No começo da idade de transição, ainda prevalece como conteúdo do pensamento o 

concreto, ou seja, a intenção de abordar o conceito abstrato partindo da situação concreta em 

que se manifesta. Trata-se de um resíduo da etapa anterior. Somente à medida que o 

adolescente cresce é que esta forma antiga de pensamento se reduz e desaparece, mesmo que 

não inteiramente (Vygotski, 1931/2012h). 

O caráter transitório do pensamento é um traço característico na fase inicial da 

adolescência, há uma discrepância entre as palavras e o ato na formação dos conceitos. O 

adolescente forma o conceito, emprega-o corretamente em uma situação concreta, mas tem 

dificuldades para definir verbalmente esse conceito, sendo a definição bem mais modesta do 

que a real aplicação. A definição ainda aparece como complexo. Esta é uma forma 

característica do pensamento no início da adolescência em que há uma oscilação entre o 

pensamento por complexos e o pensamento por conceitos. “As maiores dificuldades que o 

adolescente só costuma superar ao término da idade de transição consistem na contínua 

transferência do sentido ou significado do conceito elaborado, para situações concretas 

sempre novas, que ele pensa no plano também abstrato” (Vigotsky, 1934/2009, p. 231).  

Um conceito é um ato real e complexo do pensamento, não decorre da simples 

memorização posta em atividade, requer certo nível de desenvolvimento mental que não é 
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atingido se, nas etapas anteriores, não for proporcionado à criança tal desenvolvimento. Os 

conceitos, segundo Vigotsky (1934/2009), evoluem com o significado das palavras, 

constituem-se de atos de generalização e têm como essência de seu desenvolvimento a 

transição de uma estrutura de generalização para outra. Cabe acrescentar que o 

desenvolvimento das formas do pensar ocorre na relação dialética dos novos conteúdos 

colocados à criança ou adolescente, ou seja, os conteúdos que já são de domínio do sujeito 

formam enlaces conceituais que abrem a possibilidade para a aquisição de novos conteúdos, 

que, por sua vez, farão novos enlaces.  

 

Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra 

representa uma generalização. Mas os significados das palavras 

evoluem. Quando uma palavra nova, ligada a determinado 

significado, é apreendida pela criança, seu desenvolvimento está 

apenas começando; no início, ela é uma generalização do tipo mais 

elementar que, à medida que a criança se desenvolve, é substituída 

por generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o 

processo na formação dos verdadeiros conceitos (Vigotsky, 

1934/2009, p. 246).  

 

Fazer generalizações mais elevadas significa, de acordo com Vigotsky (1934/2009), 

tomada de consciência. Tais generalizações, portanto, são consideradas pelo autor como a 

formação de conceitos superiores. A formação de um conceito superior implica na existência 

de uma série de conceitos subordinados com os quais aquele está em relação. Pressupõe, 

portanto, uma sistematização hierárquica dos conceitos inferiores aos superiores. “Desse 

modo, a generalização de um conceito leva à localização de dado conceito em um 

determinado sistema de relações de generalidade, que são os vínculos fundamentais mais 

importantes e mais naturais entre os conceitos. Assim, generalização significa ao mesmo 

tempo tomada de consciência e sistematização de conceitos” (Vigotsky,1934/2009, p. 292).    

Por se constituir um importante meio de conhecimento e compreensão da realidade, o 

conceito modifica substancialmente o conteúdo do pensamento do adolescente. O pensamento 

em conceitos revela as leis que regem a realidade, ordenam o mundo percebido com a ajuda 

de uma rede de relações lógicas (Vygotski, 1931/2012h). O seguinte exemplo ajuda a ilustrar 

a afirmação do autor: pensemos numa criança pequena que se depara com uma flor. Nesta 
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etapa inicial do desenvolvimento, ela precisará que alguém lhe diga que aquilo que está vendo 

é uma flor e que ela aprenda. Cotidianamente, graças às mediações dos seus pares, ela poderá 

fazer generalizações ao perceber que as flores têm cores, formatos, perfumes, aplicações 

cotidianas diferentes, mas todas são flores. Poderá ainda aprender que flores são plantas, 

formando agrupamentos complexos a respeito desta categoria (que poderá englobar, folhas, 

árvores, vegetais que ela come como salada, etc.). No âmbito dos conceitos científicos 

(transmitidos intencionalmente no ensino formal e sistematizado), poderá conhecer que as 

flores não apenas pertencem ao conjunto de plantas, mas que esta categoria, por sua vez, 

pertence a uma mais ampla que abarca o conceito de flora. Para além disso, conhecerá a 

função que o elemento flor desempenha na manutenção da flora (função e reprodução), 

gerando frutos que, com suas sementes, produzirão mais plantas, mas que depende de uma 

outra categoria para sua manutenção, a fauna (animais que se alimentem desses frutos e 

espalhem as sementes). Esta é apenas uma pequena amostra dos inúmeros enlaces que a 

aquisição dos conceitos promove no pensamento. Portanto, “(...) ao conhecer com a ajuda das 

palavras, que são os signos dos conceitos, a realidade concreta, o homem descobre no mundo 

visível para ele as leis e os nexos que contém” (Vygotski, 1931/2012h, p. 71). 

O desenvolvimento do pensamento em conceitos na adolescência tem total 

relevância na percepção que o sujeito tem de si, permite que o adolescente adentre em sua 

realidade interna, no mundo de suas próprias vivências. Já na crise dos sete anos, conforme 

foi comentado, ocorrem as primeiras percepções das próprias vivências e a consciência do que 

é estar triste, alegre, etc. Na adolescência, este processo de auto percepção e auto-observação 

se intensifica por intermédio da palavra e sua ligação com os processos mais abstratos do 

pensamento. Além da ação consciente – já presente em estágios anteriores – consolida-se a 

autoconsciência (Vygotski, 1931/2012h).  

Este processo de desenvolvimento dos conceitos superiores ou abstratos requer, por 

um lado, o desenvolvimento de toda uma série de funções, como a atenção voluntária, a 

memória lógica, a abstração e, por outro, provoca uma nova forma de organização e 

funcionamento dessas funções. Vygotski (1931/2012h) afirma que dois fatores principais 

interferem na formação dos conceitos abstratos: o conteúdo dos conhecimentos assimilados e 

o influxo diretor da linguagem sobre a atenção do adolescente. 

 

Trata-se de uma referência clara ao papel genético do novo conteúdo 

que o adolescente descobre e que exige necessariamente sua 
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passagem a formas novas, que lhe propõe tarefas cuja solução pode 

alcançar somente mediante a formação de conceitos novos. Ao 

mesmo tempo a linguagem contribui para mudanças funcionais na 

orientação da atenção (Vygotski, 1931/2012h, p. 60).  

 

A atenção atinge seu ápice com o desenvolvimento do pensamento em conceitos, 

mas, antes de abordar especificamente as mudanças que ocorrem nesta função com a 

passagem à adolescência, é necessário tratar de outras duas funções, tais como a percepção e a 

memória. 

No caso da percepção, o autor afirma que ela sofre uma complexa reestruturação 

especialmente no que diz respeito à elaboração das sínteses primárias da percepção. “Inclui-se 

o desenvolvimento de propriedades da percepção como a constância relativa da magnitude 

dos objetos percebidos, de sua forma, cor” (Vygostki, 1931/2012h, p. 120). Essa reelaboração 

ocorre gradualmente e permite constância ao processo perceptivo, que se dá graças à fusão 

desta com os processos de memorização. O autor cita como exemplo que, se tivermos um 

lápis diante de nossos olhos e o afastarmos a uma distância dez vezes maior daquela em que 

ele se encontrava, ele não parecerá dez vezes menor, porque nossa percepção se torna 

constante, independe das condições variáveis. Produzem-se complexos processos de união, de 

fusão, de estímulos diretos e de estímulos produzidos pela memória e o processo real de 

percepção contém sempre um determinado elemento corretor ancorado pela memória. Quando 

olhamos algo, simplesmente não o percebemos, mas o recordamos. Por trás do processo 

perceptivo, existe, de fato, um complexo processo de agrupação de sensações diretas e 

imagens eidéticas. 

A consolidação da percepção acontece antes do período da adolescência, mas, neste 

período, inicia um processo de reorganização que, para além das sínteses de impressões 

pessoais e imagens mnemônicas, embasar-se-á na síntese dos processos do pensamento. O 

que vemos e sabemos, o que percebemos e pensamos se fundem como um todo (Vygotski, 

1931/2012h). 

 

A percepção ordenada e atribuída de sentido, vinculada ao 

pensamento verbal, é o complexo produto da nova síntese na qual as 

impressões visual-diretas e os processos do pensamento se fundem 

em um todo que podemos denominar com plena razão de 
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pensamento visual-direto. Diferente do pensamento desenvolvido do 

adulto, o pensamento da criança de maneira totalmente distinta, 

reúne, agrupa, atribui de sentido ao percebido. (Vygotski, 

1931/2012h, p. 123). 

 

A diferença entre a percepção da criança e do adolescente consiste em que o 

pensamento verbal do adolescente passa do pensamento em complexos ao pensamento em 

conceito. Isso modifica radicalmente a índole de participação do pensamento verbal na 

percepção do adolescente. O pensamento visual-direto do adolescente abarca o pensamento 

abstrato em conceitos. O seu ato da percepção visual-direta se sintetiza de maneira muito 

complexa, porque regula a realidade visível com a ajuda dos conceitos elaborados em seu 

pensamento e os correlaciona com os complexos antes estabelecidos. Este tipo de percepção – 

categorial – aparece somente na idade de transição.  

De acordo com o autor, tanto a criança quanto o adolescente correlacionam o 

percebido com sistemas de vínculos ocultos por trás da palavra, mas esse sistema de vínculos, 

no qual se inclui o percebido, é completamente distinto em cada um deles. “Dito brevemente, 

a criança, ao perceber, mais recorda, o adolescente mais pensa” (Vygotski, 1931/2012h, p. 

125). O conhecimento seria impossível sem a percepção categorial e esta, por sua vez, só se 

realiza na linguagem, a palavra singulariza o objeto do processo integral de percepção de uma 

situação e o converte em objeto de conhecimento.  

No que se refere à memória, Vygotski (1931/2012h) observa que a síntese entre esta 

e o pensamento resulta em uma mudança qualitativa nesta função psicológica, que passa a ser 

uma memória lógica. Trata-se de um fenômeno análogo ao desenvolvimento da percepção e, 

para entender as mudanças que ocorrem no interior da memória, é necessário compreender as 

mudanças que se dão na relação da memória com outras funções, modificando seu lugar na 

estrutura geral dos processos psíquicos. Enquanto, na primeira idade escolar, o intelecto é 

uma função da memória, ou seja, para pensar o escolar precisa recordar; na adolescência, ao 

contrário, a memória é uma função do intelecto, apoia-se nele; para recordar, o adolescente 

precisa pensar. “Como na criança a forma visível, verbal do conceito, encobre um conteúdo 

concreto, em imagens, prático, ativo; assim no adolescente, por trás da aparência externa das 

imagens da memória se ocultam autênticos conceitos” (Vygotski, 1931/2012h, p. 134).  

Por passar do pensamento visual-direto ao abstrato, as leis que regem a memorização 

do adolescente passam a ser outras. A criança necessita de imagens concretas, de 
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representações visuais-diretas para poder recordar e para pensar, já o adolescente, ao alcançar 

o pensamento em conceitos, prescinde de tais representações, a memorização do que percebeu 

e do que compreendeu ocorre por outras vias, pelos enlaces que o pensamento em conceitos 

proporciona. Vygotski (1931/2012h) salienta que as mudanças ocorridas com o 

desenvolvimento da memória lógica não são apenas quantitativas, mas, sobretudo, de ordem 

qualitativa. Há melhora em sua estrutura, composição e formas de atividade, as quais se 

intelectualizam. 

Conforme o autor, os momentos centrais das mudanças que ocorrem no processo de 

memorização podem ser formulados da seguinte maneira: a memória do adolescente se libera 

das imagens eidéticas visuais-diretas e a memória verbal (ou em conceitos), que está 

diretamente unida à atribuição de sentido, análise e a sistematização do material, passa a 

ocupar o primeiro plano. Com a consolidação do desenvolvimento da linguagem interna, a 

memória verbal passa a se apoiar nela, convertendo-se em uma função intelectual.  

 

A passagem do exterior ao interior, relacionada com o poderoso 

desenvolvimento da linguagem interna, [...] constitui o traço geral no 

desenvolvimento de todas as funções intelectuais na idade de 

transição e se refere, na mesma medida, tanto à memória como à 

atenção; por isso, deixamos o exame da lei que rege a passagem das 

funções de fora para dentro para a análise das mudanças mais 

importantes que se produzem no desenvolvimento da atenção do 

adolescente (Vygotski, 1931/2012h, p. 137). 

 

Justamente na adolescência culmina o processo de passagem da atenção externa à 

interna. O autor denomina esse processo de enraizamento, porque é neste período que o 

processo de desenvolvimento da linguagem interna atinge seu ponto definitivo, elimina-se a 

distância entre a linguagem externa e interna tão evidente na infância (Vygotski, 1931/2012h). 

Da mesma forma que na memorização, os processos de atenção se aproximam do 

intelecto, ou seja, do pensamento em conceitos. Estas funções passam do sistema da 

percepção ao sistema do pensamento. A passagem ao pensamento em conceitos não pressupõe 

um simples incremento quantitativo do campo da atenção, mas um novo modo de 

organização. Enquanto a atenção da criança é mais pluralista, pode dar conta de um número 

maior de objetos e detalhes, a do adolescente começa a apresentar estrutura distinta, distingue-
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se por outro tipo de atividade, passa a ser mediada por signos internos. Há uma relação 

dialética na composição da atenção – e das demais funções, é claro –, porque: “Por um lado é 

necessário certo grau de atenção para que se desenvolva o pensamento em conceitos, por 

outro, porém, o próprio desenvolvimento da atenção a uma instância superior só é possível 

porque ocorre sua intelectualização juntamente com a memória, ambos se unem ao 

pensamento, tornando-se uma instância nova, superior, qualitativamente diferente” (Vygotski, 

1931/2012h, p. 150). 

O novo funcionamento da atenção – voluntária e internamente mediada – consiste 

em uma nova formação qualitativa na qual está contida a velha forma de atenção – 

involuntária, guiada por impressões externas –, como um momento superado em uma síntese. 

Com o desenvolvimento desta nova organização não apenas da atenção, mas das demais 

funções psíquicas, relaciona-se o momento seguinte e fundamental no desenvolvimento, o 

domínio da própria conduta. Este pressupõe o reflexo em palavras, na consciência, da 

estrutura das próprias operações psíquicas. Ter domínio da própria conduta significa controlar 

a própria vontade e, para Vygotski (1931/2012h), a vontade é a conduta verbal, a linguagem 

está contida no ato voluntário ora de forma implícita, ora manifesta. 

 

O novo que subjaz no desenvolvimento de todas as funções 

psíquicas nesta idade é a vontade dirigida a um fim que domina o 

afeto, o domínio da própria conduta, de si mesmo, a capacidade de 

propor objetivos à própria conduta e alcançá-los. Saber propor-se os 

objetivos e dominar a própria conduta, exige uma série de premissas, 

a mais importante entre elas é o pensamento em conceitos. A 

vontade dirigida a um fim se forma unicamente com base no 

pensamento em conceitos (Vygotski, 1931/2012h, p. 171-172). 

 

O pensamento verbal – em conceitos –, próprio da adolescência, torna possível 

resolver a tarefa verbalmente, ou seja, antecipar a ação mentalmente e realizá-la praticamente. 

Deste modo, a atividade fica subordinada a um plano regido pela vontade que determina a 

maneira e o caráter da ação. Tornar-se autoconsciente significa desenvolver a personalidade 

como um todo, “o que se costuma denominar personalidade não é outra coisa que a 

autoconsciência do homem que se forma, justamente então: o novo comportamento do 

homem se transforma em comportamento para si, o homem toma consciência de si mesmo 
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como de uma determinada unidade. Este é o resultado final e o ponto central de toda a idade 

de transição” (Vygotski, 1931/2012h, p. 231). 

A formação da autoconsciência consiste em um determinado estágio histórico no 

desenvolvimento da personalidade, originado pelos estágios anteriores. A autoconsciência é 

um momento no processo de desenvolvimento do ser consciente, um momento inerente a 

todos os processos de desenvolvimento em que a consciência começa a cumprir um papel 

mais ou menos notável. Esta conduta autoconsciente, para Vygotski (1931/2012h), advém da 

conduta social. Para o autor, comportamo-nos na relação com nós mesmos da mesma maneira 

que o fazemos com os demais. “Existe uma conduta social em relação consigo próprio e, se 

assimilamos a função de mando em relação aos demais, a aplicação desta função consigo 

mesmo constitui, de fato, o mesmo processo. Mas a subordinação das próprias ações ao 

próprio poder exige necessariamente, como premissa, a tomada de consciência dessas ações” 

(Vygotski, 1931/2012h, p. 230).  

Esta passagem permite refletir sobre a necessidade de, ao se pensar formas de 

auxiliar crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH, traçar estratégias que lhes 

permitam tornarem-se conscientes de suas atitudes, especialmente nos casos marcados por 

comportamentos hiperativos e impulsivos. Mediar as ações desses sujeitos por meio da 

linguagem, permitindo que se façam conscientes, parece ser um caminho que possibilita 

promover algum desenvolvimento, ao contrário do medicamento que unicamente age sobre os 

sintomas do problema. Pensando que cada etapa do desenvolvimento prepara as 

possibilidades para a seguinte, entendemos que tais estratégias devem estar presentes desde 

muito cedo na vida da criança, tanto na educação cotidiana, por meio da organização da 

conduta posta pelas figuras paternas, quanto no ensino formal, com as exigências postas pela 

escola e com a apropriação de conteúdos que criem a necessidade de novas apropriações, 

gerando motivos para novas aprendizagens conforme expõe Leontiev (1983).  

Destacamos, do que foi desenvolvido nesta pesquisa até o momento, a importância 

de considerar a organização consciente do comportamento como uma atividade operada 

conjuntamente por diversas funções psicológicas que são reestruturadas conforme ocorre a 

apropriação dos conteúdos elaborados socialmente. Vygostki (1931/2012h, p. 180), no início 

do século XX, já alertava para a impossibilidade de localizar funções complexas da nossa 

psique. O autor explica que, conforme as funções psicológicas se complexificam, tentar 

localizá-las em um ponto específico seria semelhante a “(...) tratar de averiguar o lugar de 

uma melodia em uma caixa de música”.  Para ele, “a função complexa se entende como uma 
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operação a cargo de uma série de aparatos e setores cerebrais isolados que atuam em uma 

determinada sucessão e constituem em seu curso sucessivo uma determinada melodia, um 

determinado processo que possui sua própria configuração, estrutura e leis”. 

Os estudos realizados por Luria (1979b, 1980, 1981, 2001) deram continuidade a esta 

afirmação ao evidenciar a atuação conjunta das diversas áreas do cérebro na realização das 

mais diferentes atividades. Não cabe, portanto, em nosso entender, tratar o TDAH como um 

transtorno, como se houvesse falta de uma quantidade “x” que corresponde a um “y” de 

neurotransmissor que regula a atenção e a capacidade de controlar o comportamento, porque o 

que regula estes e outros processos é a apropriação da criança dos instrumentos e signos da 

sua cultura que possibilita realizar a passagem do pensamento mais imediato, pautado em 

impressões concretas, para o pensamento abstrato, verbal, que requisita, de forma crescente, 

operações intelectuais. 

Além disso, parece importante frisar que, para os autores desta teoria, a formação da 

personalidade advém do traslado ao interior das relações sociais. A estrutura das funções 

psíquicas superiores vem a ser a internalização das relações coletivas entre os homens 

apropriadas e significadas de acordo com as vivências que os sujeitos têm de tais relações. 

“Tais estruturas não são mais que as relações de ordem social, transpostas ao interior de 

personalidade que constituem a base da estrutura sociedade da personalidade humana” 

(Vygotski, 1931/2012h, p. 228).  

O exposto permite questionar se o crescente número de crianças e adolescentes que 

faz uso de medicamentos de uso controlado, por ter recebido diagnóstico de TDAH, não 

indica, primeiramente, que vivemos numa sociedade que tem formado indivíduos cada vez 

mais fragmentados em seu psiquismo e, segundo, que não temos encontrado muitas 

alternativas para cuidar desta demanda de crianças e adolescentes. A saída mais rápida e fácil 

parece ser medicar no lugar de investigar, de recuperar o histórico de aprendizagem, de pensar 

nas possibilidades de desenvolvimento a partir daquilo que a criança já desenvolveu. 

Fica evidenciado para nós que não é a estrutura cerebral que origina os processos 

psíquicos ou que sozinha garante a sustentação deles, mas sim é o movimento extra e 

intracortical que garante a dinâmica de funcionamento, desenvolvimento e organização 

cerebral. Ou seja, são as aquisições que a criança faz ao se apropriar do que os adultos lhe 

transmitem tanto na educação informal e, sobretudo, na educação formal que proporcionam 

saltos qualitativos no desenvolvimento, modificam estruturas já existentes, os quais, por sua 

vez, refletir-se-ão na forma como a criança se expressa e interage em suas atividades, 
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permitindo novas aquisições. Portanto, para que o sujeito chegue a esta etapa do 

desenvolvimento com a participação ativa das três unidades funcionais do cérebro – em 

concerto, como propõe Luria (1979a, 1977, 1981) –, há que se oferecer possibilidades 

educacionais para isso em todas as etapas do desenvolvimento, do contrário, a constituição de 

tais unidades ocorrerá de forma tal que as funções psíquicas não atuarão de maneira 

subordinada umas às outras – no caso aqui, ao pensamento em conceitos – mas de forma 

desorganizada, como é o caso de tantos adolescentes que agem impulsivamente sem pensar 

sobre a situação posta, sem atentar para o que é importante e o que é irrelevante em 

determinadas situações.  

O grau de complexidade do funcionamento e organização dos sistemas funcionais 

está em estreita ligação com o grau de complexidade daquilo que está posto na educação do 

sujeito. As três unidades sempre terão sua atuação conjunta em toda atividade consciente, 

conforme explicitado por Luria (1981), mas o grau de complexidade deste funcionamento 

pode variar. A primeira unidade, por exemplo, que garante a regulação da atividade cortical, a 

ativação para as atividades mais complexas, é realizada a partir dos planos e metas elaborados 

na consciência, que podem ser pensados a curto, médio e longo prazo e, para serem 

organizados, dependem da compreensão que o sujeito tem do real. Portanto, se o sujeito não 

vislumbra objetivos a longo prazo, a regulação da sua atividade cortical estará a serviço de 

objetivos mais imediatos, aqueles que o sujeito consegue alcançar em termos de compreensão. 

O segundo sistema funcional, por sua vez, que em suas zonas primárias recebe informações 

externas, nas secundárias realiza a associação entre os estímulos e, nas terciárias, dá 

significado a estes, tendo maior ou menor complexidade de funcionamento de acordo com a 

compreensão que o sujeito puder alcançar do real, já que, quanto maior for a compreensão, 

mais relações (enlaces) serão possíveis ao sujeito e mais complexo se torna o funcionamento 

deste sistema que integra a consciência. Por fim, o terceiro sistema, que é o responsável pela 

elaboração e execução de planos de ação organizada, precisará que as relações a respeito da 

realidade sejam compreendidas para que o sujeito possa organizar metas e planos e não 

apenas agir em virtude de satisfações imediatas.  

Conforme temos discutido e fundamentado ao longo do trabalho, os processos 

educativos são fundamentais para que se dê a consolidação do desenvolvimento, inclusive 

cortical. O capítulo seguinte tratará das possibilidades de organização do ensino que 

possibilitam avanços no desenvolvimento.  
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IV 

 

EM DEFESA DOS PROCESSOS EDUCATIVOS QUE 

PROMOVAM DESENVOLVIMENTO 

 

 

Neste capítulo, abordaremos a importância da educação tanto formal quanto informal 

para a constituição do sujeito e da capacidade de direcionamento voluntário de suas funções 

psicológicas, inclusive a atenção. Defendemos que, para que os sistemas funcionais se 

constituam e funcionem em concerto como Luria (1981, 1977, 1980) propõe, há que se ter 

condições educativas, sejam elas cotidianas ou não, para que isso se dê. Enfatizamos a 

importância da educação escolar, científica e sistematizada, que proporciona saltos 

qualitativos no desenvolvimento do sujeito, inclusive o desenvolvimento da sua organização 

cortical, ou seja, das regiões cerebrais que controlam as funções psicológicas requisitadas no 

comportamento organizado. Nossa intenção não é tratar destes dois aspectos educativos 

(cotidiano e não-cotidiano) no sentido de fornecer algum tipo de receituário do que deve ser 

feito em ambas as esferas, mas evidenciar que o comportamento organizado não é algo que se 

forma espontaneamente na criança e que as condições oferecidas externamente (pela educação 

tanto dos pais quanto escolar) são fundamentais para esta organização. Portanto, a 

intencionalidade tem caráter fundamental para o desenvolvimento da criança. 

Cabe ainda destacar que, por questões didáticas, este capítulo ficou dividido em duas 

partes. Na primeira, tratamos das questões relativas à educação cotidiana (familiar) e, na 

segunda, abordamos a educação escolar. No entanto, temos clareza de que estas duas facetas 

se intercruzam, ou seja, a educação recebida no seio familiar, embora comece antes da 

escolar, não deixa de existir pelo fato de a criança adentrar no ensino formal, tampouco a 

escola pode prescindir desta formação que se inicia no contexto familiar. Consideramos que, 

em muitos casos, a criança desde muito cedo, antes de completar o primeiro ano, frequenta 

alguma instituição de ensino, portanto está inserida em contextos educacionais diferentes, mas 

nem por isso a educação que se desenvolve no âmbito familiar deixará de ter relevância. 

Nesse sentido, concordamos com Duarte (2008) quando defende que toda a transmissão da 

cultura construída historicamente deve ser considerada o fator determinante no 

desenvolvimento.  
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4.1 A importância da educação cotidiana como preparação do comportamento 

organizado 

 

Chamamos de educação cotidiana ou não-formal aquelas ações que acontecem em 

conjunto entre as crianças e suas figuras cuidadoras. Conforme já destacado no capítulo 

anterior, é o outro (o adulto ou par superior) que, ao estimular a criança, possibilita o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores. Leontiev (1987) explica que, no 

curso de seu desenvolvimento, a criança penetra ativamente no mundo das relações humanas, 

apropriando-se das funções sociais das pessoas, das normas e regras de comportamento 

socialmente elaboradas. 

Desde muito cedo, de acordo com Vigotskii (2006), a criança está envolvida em 

processos de aprendizagem: quando consegue apoderar-se dos nomes dos objetos, fazer 

pequenas contagens, manusear instrumentos como talheres por exemplo, todos eles são 

representativos de processos de aprendizagem. Nesta seara, a imitação tem extrema 

importância, porque, quando a criança começa a imitar o comportamento daqueles que estão à 

sua volta, significa que ampliou sua capacidade de compreensão do entorno. Pela imitação, 

guiada e orientada pelos adultos, a criança é capaz de fazer coisas além daquelas que faria 

apenas com a sua capacidade de compreensão de modo independente. A diferença entre 

aquilo que a criança consegue com a ajuda dos adultos daquilo que ela faz de maneira 

independente o autor define como área, nível ou zona de desenvolvimento potencial da 

criança. Assim, mesmo que não realize determinadas ações sem o auxílio dos adultos, está 

dando indicativos de que, futuramente, conseguirá realizar tais ações de forma independente. 

Levando isto em consideração, o autor explica que: 

  

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes 

no decurso do desenvolvimento das crianças: a primeira vez, nas 

atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções 

interpsíquicas: a segunda, nas atividades individuais, como 

propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como 

funções intrapsíquicas (Vigotskii, 2006, p. 114). 

As novas aprendizagens alcançadas na infância, portanto, movimentam o 

desenvolvimento para que este encaminhe-se do nível potencial para o nível real, sendo este 

representado pelo que a criança faz de forma independente, desta forma, abrindo espaço para 
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que novas aprendizagens aconteçam. A passagem das aprendizagens do nível potencial ao 

nível real estimula e faz nascer na criança um grupo de processos internos de 

desenvolvimento no âmbito das inter-relações com os outros e, em sua continuação, são 

absorvidos e convertidos em aquisições internas da criança. Para Vigotskii (2006), a 

aprendizagem não é igual ao desenvolvimento, mas esta conduz ao desenvolvimento mental, 

isto é, todo um conjunto de processos é ativado e não o seria caso não houvesse a 

aprendizagem. “Por isso a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e 

universal para que se desenvolvam na criança essas características humanas não-naturais, mas 

formadas historicamente” (Vigotskii, 2006, p. 115). 

Faz-se, então, indispensável não apenas a presença de um par superior para que as 

aprendizagens ocorram e se consolidem, mas que este par superior possa se organizar de 

maneira tal que possibilite que as aprendizagens ocorram da melhor forma possível. Ou seja, 

se o adulto tiver clareza do papel que desempenha na constituição das funções psicológicas 

superiores da criança, poderá intencionalmente orientar seus cuidados e ensinamentos. Neste 

sentido, retomamos os escritos de Makarenko
25

 (1980) que, ao tratar da educação no âmbito 

familiar, explica que é muito mais fácil estabelecer, desde o início, as estratégias e os limites 

da educação da criança ao longo de todo seu desenvolvimento que reeducá-la. O processo 

educativo não deve ser omisso, improvisado, aligeirado e sim intencionalmente dirigido para 

evitar que, futuramente, o sujeito tenha problemas. A educação familiar tem uma finalidade 

que vai além da convivência entre pais e filhos, é uma educação formativa, os pais também 

estão formando um cidadão que irá atuar na sociedade. O autor adverte que, para que a 

criança não se torne desinteressada, apática diante da vida e centrada apenas em interesses 

individuais, é importante que, desde muito cedo, ela possa ser ensinada a sobrepor-se às 

dificuldades, a envolver-se em tarefas domésticas, a ter responsabilidades.  

Nesse sentido, a conduta pessoal dos pais é um fator decisivo. O exemplo é o melhor 

método educativo. O autor explica que a educação não acontece apenas quando se conversa 

com a criança, ensina-se algo ou dá uma ordem, mas, em todas as ações dos pais, há uma 

educação. A maneira de se vestir, de conversar com os demais, o que fala a respeito das 

                                                           
25

 De acordo com (Luedemann, 2002), Anton Semiónovich Makarenko (1888-1939) foi escritor e pedagogo 

russo que trouxe grandes contribuições para a reorganização da educação nos moldes socialistas. É importante 

salientar que Makarenko não estava orientado pelos conceitos da Psicologia Histórico-Cultural, no entanto 

ambas as teorias se aproximam no que se refere à compreensão de homem e da relevância da educação na 

constituição do novo homem – socialista. Não perdemos de vista que o autor está se dirigindo à sociedade da 

antiga União Soviética e preocupado com a formação de cidadãos que pudessem continuar avançando nas 

transformações daquela sociedade, no entanto, entendemos que as instruções do autor são válidas também para 

esta forma de organizar a vida, uma vez que trata de questões abrangentes, como organização dos tempos e 

espaços cotidianos da criança.  
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pessoas, como expressa seus sentimentos, como organiza suas atividades, tudo isso tem 

grande importância (Makarenko, 1980). As observações deste autor vão ao encontro daquilo 

que Vigotskii (2006) propõe a respeito do papel da imitação nas aprendizagens da criança. A 

necessidade de estar atento aos próprios atos reside no fato de que a criança, primeiramente, 

imita aqueles nos quais se apoia para aprender.  

O controle dos próprios atos, portanto, é o meio de educação mais importante 

segundo Makarenko (1980). Para o autor, não há receitas ou estratégias pedagógicas sobre 

como educar os filhos, mas assevera que a educação exige um tom sério, simples e sincero. 

Estas são qualidades que devem integrar a base de qualquer educação, o que significa que, 

desde cedo, a sinceridade nas ações deve estar presente, correspondendo à essência do que 

ocorre na família. A verdadeira essência do trabalho educativo não consiste propriamente, 

conforme o autor, em longas conversas com a criança, mas na organização da família, na 

organização da vida da criança e nos exemplos que lhe são transmitidos. O trabalho educativo 

é, sobretudo, um trabalho de organização, no qual cada detalhe é importante. Guiar e 

organizar a vida são as principais responsabilidades dos pais no entendimento do autor.  

Pensando em algumas diretrizes para a educação no âmbito familiar, Makarenko 

(1980) explica que é necessário que os pais estejam próximos o suficiente para auxiliar seus 

filhos e evitar que se encontrem em situações que ofereçam perigo, requerendo constância por 

parte dos pais. No entanto, não significa que terão de fazer as tarefas no lugar dos filhos ou 

protegê-los de todo e qualquer evento. A educação exige tempo e o que importa é o 

aproveitamento deste tempo. Destaca: “A educação está sempre presente, mesmo quando os 

pais estejam ausentes de casa” (Makarenko, 1980, p. 28). 

Ele explica que uma criança não se torna disciplinada, isto é, com conduta 

voluntariamente organizada, somente com a aplicação de algumas medidas disciplinares 

aleatórias, mas com a educação, a organização de toda a vida, com a soma de todas as 

influências atuando sobre ela. Cada pai deve ter clareza que as ações educativas 

compreendem desde coisas simples, como ensinar a manusear talheres, auxiliar na higiene 

pessoal, até as mais complexas, como contar-lhe histórias tanto orais quanto a dos livros, 

auxiliá-la nos deveres escolares, colocá-la em relação com novos amigos (novos grupos 

sociais), mostrar-lhe diferentes contextos de trabalho, tudo isso inclui também disciplina. Em 

cada etapa da vida, a educação terá um objetivo e este vai se complexificando ao longo do 

desenvolvimento da criança (Makarenko, 1980).  
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O autor cita como exemplo a importância de se ensinar os hábitos de higiene e asseio 

pessoal na primeira infância. Explica que este trabalho sempre deve ser realizado 

acompanhado da explicação de sua importância, deve também ser cobrado diariamente no 

intuito de que se torne uma rotina. No início, precisa ser acompanhado, mas, paulatinamente, 

é importante dar autonomia para que a criança passe a realizar certas atividades sozinha e para 

que possa passar a novas aprendizagens e, por fim, o exemplo dos mais velhos (a realização 

destes mesmos hábitos por parte daqueles que ensinam a criança) será sempre fundamental 

(Makarenko, 1980). 

Não apenas no exemplo supracitado, mas, em qualquer situação educativa, é 

essencial que os objetivos sejam bem definidos e conhecidos pela criança. Para Makarenko 

(1980), a forma como os objetivos se organizam terá sempre um fundamento racional 

acessível à compreensão da criança. Reportando-se à situação da União Soviética na época 

em que ambos os pais trabalhavam fora de casa, mas havia uma preocupação em que mulher 

não acumulasse dupla jornada de trabalho, o autor cita o exemplo da criança que tem que 

ajudar nas tarefas domésticas. Ela deve compreender que sua ajuda é essencial para aliviar a 

mãe dos trabalhos domésticos e possibilitar que todos tenham alguns momentos juntos ao 

longo do dia. Observamos que as proposições feitas pelo autor a respeito de se transmitir à 

criança a clareza dos objetivos de uma dada atividade caminham ao encontro das proposições 

de Leontiev (1983) a respeito das categorias motivo, sentido, significado. Defende que, para 

que a criança possa verdadeiramente se engajar em uma tarefa de forma que se torne uma 

atividade em sua rotina, é preciso que ela tenha clareza dos motivos pelos quais deve realizá-

la. Ao alcançar a compreensão dos motivos, estes passam a estar carregados de sentido e 

significado. O sentido refere-se às impressões pessoais que o sujeito atribui ao que está sendo 

realizado, e o significado de uma atividade é transmitido socialmente. 

Outro ponto importante destacado por Makarenko (1980) a respeito do contexto 

educativo é a constância. Aquilo que se exige hoje deve ser exigido amanhã, sejam hábitos de 

higiene, tarefas de casa, organização com os estudos. Se a tarefa foi solicitada à criança, é 

imprescindível que deixe que a realize e não se faça por ela em uns momentos e em outros se 

exija que faça. A constância vem acompanhada de algumas regras da rotina familiar, como, 

por exemplo, horários para dormir, acordar, fazer as refeições, realizar os deveres, manter a 

organização dos brinquedos, etc. O autor alerta que, embora a rotina dos pais seja diferente da 

dos filhos, não se trata de uma diferença de princípios. Portanto, aquilo que se exige dos 

filhos também deve ser cumprido pelos pais. O autor cita como exemplo que, se os pais 
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insistem que os filhos devem lavar as mãos antes de comer, devem primeiramente dar o 

exemplo. O mesmo vale para o cumprimento das tarefas domésticas ou para qualquer outra 

exigência feita pelos adultos. Se a criança aprende por imitação, conforme explica Vigotskii 

(2006), convém que a regulação dos atos, primeiramente, esteja naqueles que estão 

solicitando isto da criança, desta forma será possível que ela se aproprie e passe para o plano 

intrapsicológico as aquisições externas.  

Makarenko (1980) explica que, ao colocar exigências aos filhos, os pais devem estar 

atentos àquelas tarefas que não conseguem cumprir sozinhos. Nestas situações, o auxílio por 

parte da pessoa mais experiente é importante para que eles obtenham autonomia futuramente. 

Podemos pensar nestas atividades em conjunto como atividades formadoras da atenção 

voluntária. O adulto coloca determinadas exigências para a criança, orienta suas ações – o que 

já é um processo formador da atenção e do comportamento voluntariamente orientado – e, 

quando ela não consegue cumprir, o adulto age em colaboração, ensinando-a, ou seja, atuando 

como um mediador para que a tarefa seja cumprida. Neste processo, a atenção da criança 

estará compartilhada com o adulto que a orienta sobre tarefa a ser realizada e, mais adiante, 

quando a criança estiver em condições de realizar a tarefa sozinha, significa que houve avanço 

no desenvolvimento de sua atenção (bem como das outras funções psicológicas) e ao menos a 

realização daquela determinada tarefa já pode ser internamente regulada.    

Quando as tarefas mais simples vão se tornando realizáveis pela criança sem o 

auxílio do adulto, Makarenko (1980) explica que é possível começar a introduzir novas 

exigências, ou seja, a complexificar as atividades da criança. Mas o autor alerta que não é 

possível mudar em um dia, há que substituir gradualmente uma coisa por outra e, aos poucos, 

propor novos objetivos conforme os anteriores forem alcançados. Observamos que os 

cuidados familiares, as exigências postas à criança servem como uma espécie de preparo para 

aquilo que ela irá vivenciar no cotidiano escolar. Na situação de ensino formal, as atividades e 

conteúdos também se complexificam a cada etapa, daí a importância tanto dos pais atribuírem 

responsabilidades desde cedo à criança quanto de valorizarem desde o ensino pré-escolar às 

atividades envolvendo o estudo, porque, embora na referida etapa o lúdico ainda prevaleça, há 

uma finalidade naqueles conteúdos que é preparatória para as etapas posteriores nas quais se 

exigirá muito mais da criança em termos de regulação voluntária das suas funções 

psicológicas, inclusive da atenção.  

Sobre a organização das atividades físicas das crianças no ambiente familiar, 

Makarenko (1980) explica que, embora as crianças tenham maior necessidade de atividades 
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físicas nas quais possam se movimentar, mesmo nestes momentos deve haver algum 

princípio. “É necessário formar nas crianças o costume de mover-se com alguma finalidade e 

de controlar-se em caso de necessidade” (p. 54). Da mesma forma, é necessário ensiná-las a 

moderar a voz e os gritos. O exemplo, todavia, novamente deve partir daqueles que são 

considerados os pares superiores, não se deve exigir que a criança não grite, gritando com ela.  

Explica que as orientações devem ser dadas em tom tranquilo, equilibrado e afável, mas sem 

perder a firmeza e desde cedo. “É possível ser carinhoso com a criança, brincar com ela, mas, 

em caso de necessidade, é importante tomar decisões com prontidão e transmiti-las em tom 

que não deixe dúvida da necessidade de cumpri-las” (p. 55).  

No que se refere aos jogos e brinquedos que ocupam boa parte de infância, 

Makarenko (1980) explica que estes devem instigar a criança à realização de esforços físicos 

e mentais. Aqueles que favorecem apenas a observação passiva não são construtivos para o 

desenvolvimento, visto que a sua participação se reduz a olhar. O jogo desprovido de esforço 

e atividade criativa produz efeitos negativos. A criança se acostuma ao prazer passivo que não 

vai além de uma simples impressão visual; limita-se a olhar, suas impressões são superficiais, 

não chegam à sua personalidade, não sugerem ideias ou problemas. Ou seja, a ativação dos 

três sistemas funcionais, embora esteja sendo solicitada, está sendo parcialmente ou 

precariamente requisitada, uma vez que ela limita-se em acompanhar o brinquedo e perceber 

as impressões que este deixa, mas não precisa realizar sínteses mais elaboradas para atuar com 

ele. Podemos ainda pensar numa boa parcela de crianças que passa certa parte do tempo 

entretida com programas televisivos, de forma passiva, absorvendo conteúdos e, muitas vezes, 

à mercê da publicidade infantil que instiga o consumo desenfreado. Ainda vale comentar 

sobre o tipo de brinquedos que encontramos hoje, muitos já vêm “prontos”, não solicitam que 

a criança descubra seu funcionamento ou que realize diferentes ações com ele.    

A formação cultural também é obrigação dos pais e não somente da escola. Desde 

cedo, é importante criar o hábito de ler para a criança, ouvir música, levá-la ao cinema, ao 

teatro, museus e exposições para que provoque interesse por questões culturais. A formação 

cultural é eficiente quando organizada conscientemente. Deve ser iniciada o quanto antes, 

quando a criança ainda está longe de adquirir a leitura, no período do seu desenvolvimento 

sensorial. Um conto bem contado é o começo de uma formação cultural (Makarenko, 1980).  

Uma vez que a criança aprende a ler, inicia-se a etapa do estudo e da aquisição de 

conhecimentos formais. A escola adquire, então, uma importância primordial na sua vida, isto 

não significa, porém, que os pais estejam desobrigados e possam deixar a cargo da escola toda 
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a formação. Não se pode esquecer que a eficácia dos aspectos educacionais no período de 

escolarização depende muito da cooperação entre o lar e a escola, entre os quais deve sempre 

haver entendimento e colaboração. O clima cultural da família influi muito no trabalho 

escolar da criança, na qualidade e intensidade de seu estudo, na formação da relação com os 

professores (Makarenko, 1980).  

Aos pais que têm filhos em idade maior, mais independentes, Makarenko (1980) 

expõe que os pais devem procurar manter a proximidade com os filhos, não convém 

entretanto que fiquem o tempo todo vigiando-os, isso impede o crescimento. É necessário que 

saibam onde estão, com quem andam, mas também importa dar liberdade para conhecer as 

coisas sem que se esteja o tempo todo sob influência dos pais. Mesmo alguns momentos de 

situações desagradáveis devem ser enfrentados pela criança/adolescente, já que, conforme o 

autor, na vida, terá que enfrentar as mais diversas situações. Se a criança está sempre sob os 

cuidados excessivamente protetores, não desenvolve a capacidade de reconhecer e enfrentar 

situações adversas.  

Observamos que as proposições feitas por Makarenko a respeito da educação 

familiar caminham ao encontro do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou 

seja, a partir das ações compartilhadas, das exigências postas à criança, da inserção desta em 

atividades culturais, etc. Ao serem feitas as ações de maneira intencionalmente dirigidas, 

ampliam-se as possibilidades de desenvolvimento, visto que os pais terão clareza de que o 

processo educativo não é apenas a convivência, mas a formação de um cidadão que possa 

contribuir para o desenvolvimento do todo. Nesta seara a atenção fica intencionalmente 

guiada também no âmbito familiar. Componentes da atenção, como capacidade distributiva, 

constância, seletividade (Smirnov & Gonobolin, 1960), já vão sendo trabalhados desde cedo 

quando são colocadas na rotina da criança responsabilidades domésticas. Desta forma, a 

atuação do terceiro sistema funcional, capaz de regular conscientemente as atividades do 

homem, já está sendo solicitada de forma mais direta e, portanto, sua constituição pode ser 

alcançada desde cedo.  

Os escritos de Makarenko (1980) podem dar a impressão de uma proposta de 

educação excessivamente diretiva, que não respeita a liberdade da criança se expressar, de 

vivenciar experiências diferentes, enfim de ser criança. Sobre isto, defendemos que, apesar 

das peculiaridades que cada estágio de desenvolvimento infantil apresenta, com necessidades 

mais ou menos delimitadas, a criança é um ser social e histórico inserido em um dado 

contexto de família, de sociedade, de educação, etc. Tendo isto em conta, entendemos ser 
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necessário pensar que sujeitos pretendemos formar. Se as atuais circunstâncias já se 

apresentam convidativas à satisfação das necessidades apenas mais imediatas, ao 

egocentrismo conforme aponta Nagel (2005), entendemos que romper com estas condições 

implicam em ações educativas que começam já no seio familiar. O fato de defender a rotina, a 

constância e a inclusão da criança em tarefas da rotina da casa não significa viver em clima de 

austeridade e monotonia, significa proporcionar-lhe o sentimento de integrada à família, de 

organização com a sua rotina para que possa desfrutar de forma plena e consciente cada 

momento e, sobretudo, criar condições para que se forme nela a capacidade de compreensão 

que nem todas as vontades e necessidades serão atendidas prontamente e que alguns objetivos 

demandam certo esforço para serem alcançados. Todas estas formações, importantes para a 

vida e para a participação no ensino não cotidiano, trataremos a seguir.  

 

 

4.2 Educação não cotidiana 

  

Trataremos, aqui, da importância do ensino formal como aquele que é capaz de 

promover um desenvolvimento qualitativamente superior aos ensinamentos cotidianos 

(Vigotsky, 1934/2009), portanto, importante para consolidar o desenvolvimento e a atuação 

conjunta dos três sistemas funcionais. 

Davídov e Márkova (1987a) afirmam que o ingresso na escola marca o começo de 

uma nova etapa na vida da criança. Ocorrem muitas mudanças tanto no que se refere à 

organização externa quanto interna da criança. O status de estudante deve representar para ela 

um dever social significativo que a coloca em novas relações com os adultos, demais 

companheiros de escola, bem como com outros membros da família. Isso porque a atividade 

que terá mais relevância na sua vida, deste momento em diante, será a atividade de estudo e é 

por meio dela que poderá assimilar a relação entre teoria e realidade, que permite conhecer as 

propriedades lógicas e leis objetivas da realidade. É com esta finalidade que serão 

transmitidos e apropriados
26

 os conceitos da matemática, da linguística e de outras disciplinas. 

                                                           
26

 Em alguns momentos, os autores usam o termo assimilar ou assimilação do conteúdo. Entendemos que o 

utilizam como sinônimo de apropriação, porque, de acordo com os próprios autores: “Assimilação é o processo 

de reprodução, pelo indivíduo, dos procedimentos historicamente formados de transformação dos objetos da 

realidade circundante, dos tipos de relação com eles e do processo de conversão destes padrões, socialmente 

elaborados, em formas da „subjetividade‟ individual. O desenvolvimento se realiza através da assimilação 

(apropriação) pelo indivíduo da experiência histórico-social” (Davídov & Márkova, 1987b, p. 321). Optamos 

pelo uso do termo apropriação para evitar que o processo de assimilação ao qual os autores da Teoria Histórico-

Cultural se referem seja confundido com o processo de assimilação proposto por Jean Piaget, autor que também 

trata das questões relativas ao desenvolvimento infantil, porém a partir de outra concepção teórico-metodológica. 
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Sobre as possibilidades de apropriação, os autores alertam que é preciso conhecer antes as 

condições de origem dos conceitos correspondentes, que, por sua vez, forma neles os sistemas 

de ações mentais que permitem operar adequadamente com estes conceitos, ou seja, para 

iniciar a transmissão do ensino formal propriamente dito é importante conhecer de onde a 

criança está partindo, qual o seu nível de apropriação até aquele momento, uma vez que este 

serviu como um preparo para que os novos conceitos que serão transmitidos possam ser 

apropriados. 

Portanto, se a educação no plano cotidiano, recebida no âmbito familiar, tem grande 

importância no preparo da criança para o ensino formal, conforme vimos acima, destacamos a 

relevância do ensino pré-escolar como uma etapa fundamental que possibilita que faça as 

primeiras relações lógico/teóricas que servirão de base para o ensino sistematizado nas séries 

iniciais do ensino formal e para a formação da atividade de estudo. Nesse sentido, 

concordamos com Chaves (2014) que defende o acesso às máximas possibilidades de 

apropriação dos bens culturais já desde o ensino infantil. Para a autora, a organização do 

ensino, desde o início, deve priorizar a defesa do desenvolvimento do espírito altivo, apreço à 

arte e ao conhecimento. 

Pasqualini (2010) explica que o desenvolvimento intelectual se produz na relação 

que a criança estabelece com o conteúdo, daí a necessidade de o professor conhecer não 

apenas os períodos do desenvolvimento e sua lógica interna no que se refere ao 

desenvolvimento psíquico, mas também, e da forma mais aprofundada possível, o estado atual 

da criança, suas demandas e necessidades, seu funcionamento psíquico e comportamental. Ter 

clareza do desenvolvimento como processo contínuo, em que cada nova conquista abre as 

possibilidades para que outras mais sejam alcançadas. Tais conhecimentos, de acordo com a 

autora, permitem que o professor se oriente na seleção de conteúdos, avaliando qual 

(conteúdo) pode promover desenvolvimento psíquico a cada momento, ou seja, o que ensinar, 

bem como na execução das atividades de ensino, nas intervenções realizadas pelo professor 

para garantir a apropriação pelo aluno. 

Da leitura de Pasqualini (2010), entendemos que a compreensão do desenvolvimento 

como um processo em movimento implica numa avaliação constante por parte do professor 

do conteúdo ensinado e da forma como é ensinado, tendo em vista tanto o andamento da 

classe de maneira geral quanto as apropriações individuais de cada aluno. Em sua pesquisa, a 

autora traz exemplos desse movimento de avaliação realizado por professores da educação 

infantil, todavia entendemos que esta postura do professor pode ser extrapolada para os 
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demais níveis de ensino. “O estado atual é sempre um momento de um processo de 

desenvolvimento. Assim, o professor de educação infantil [e de outros níveis de ensino] se 

defronta com uma criança em um determinado período do desenvolvimento (estado), que é ao 

mesmo tempo uma criança em desenvolvimento (movimento)” (p. 123, grifos e parênteses 

da autora, colchetes nossos).  

A pesquisa da autora supracitada traz exemplos de situações ocorridas no ensino 

infantil, fase em que a atenção ainda é muito orientada pelas percepções da criança, 

manifestando-se de forma involuntária. Na pesquisa, a autora comenta situações em que as 

crianças interrompiam a atividade proposta para contar suas próprias histórias, geralmente 

situações ocorridas no cotidiano familiar. Nestas situações, a professora acolhia as histórias, 

mas não permitia que se perdesse o foco da atividade que estava sendo desenvolvida. Neste 

caso, a professora reconhece as necessidades imediatas que o período do desenvolvimento 

impõe à criança, sem deixar de atuar como uma “(...) protagonista, na medida em que conduz 

a situação instaurada pautada na compreensão das manifestações das crianças como expressão 

de um funcionamento psíquico involuntário, que deve ser superado como condição para o 

desenvolvimento psíquico da criança” (Pasqualini, 2010, p. 149). 

Além disso, com a predominância da atenção involuntária e a instabilidade da 

memória nas fases inicias, é importante que o professor tenha como hábito chamar a criança 

para participar da atividade, fazer-lhe perguntas que exijam que se mantenha atenta à 

atividade, bem como repetir diversas vezes uma mesma atividade para que se fixe na 

memória. Pasqualini (2010) traz relatos de professora do maternal que não se limitava a 

contar uma história aos alunos, durante a atividade, incitava-os a responder o que aconteceria 

naquela história, trabalhando, dessa forma, o encadeamento de ideias, a expressão destas e a 

imaginação. Outra estratégia que utilizava consistia em repetir a história mais de uma vez ao 

longo da semana, para que, ao final deste período, as crianças conseguissem reproduzi-la. 

Dada a importância do afeto nesta fase, a entonação, as emoções na intepretação devem estar 

presentes, porque tais elementos externos favorecem que a criança mantenha-se atenta àquilo 

que está sendo transmitido e facilita a compreensão do conteúdo em questão.  

Para que a apropriação dos conteúdos seja promotora de desenvolvimento, é 

importante que se tenha clareza de que todos os detalhes têm relevância, especialmente 

quando se trata de crianças da educação infantil, desde a preparação para recebê-las na 

instituição até realizar uma atividade (aparentemente simples) de desenho, passando pelos 

momentos em que as refeições são realizadas, as brincadeiras ao ar livre, passeios, horários de 
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descanso. Todos estes espaços e momentos precisam ser preenchidos de intencionalidade e de 

cuidados que vão desde a procura pelos materiais até a forma como se transmite a elas aquilo 

que se pretende. Além disso, é imprescindível não perder de vista que todas são atividades 

pedagógicas, ainda que nem todas necessitem de caderno, papel, lápis, etc. É comum que se 

considere pedagógico apenas aquilo que a criança faz em sala de aula (atividades de escrita, 

desenho, colagem, pintura) enquanto as atividades ao ar livre, passeios e outros momentos 

seriam menos importantes no processo de aprendizagem (Chaves, 2014). Esta postura incorre 

em erro, porque todos os espaços são espaços de aprendizagem, já que estamos partindo do 

princípio de que toda atividade deve ter uma intencionalidade, então, mesmo um passeio 

deverá ter um motivo para ser realizado, um conteúdo a ser ensinado.  

Chaves (2014) defende que o processo educativo infantil deve possibilitar 

experiências que ampliem os conhecimentos da criança para além daquilo que ela já vivencia 

cotidianamente. O desafio reside em transmitir os conhecimentos de forma tal que crie nela a 

necessidade de conhecer a sua época das mais variadas e mais elaboradas formas, ou seja, na 

música, nas artes, nos contos, etc. Sendo estes entendidos como produções genéricas da 

humanidade e não como aqueles que a ordem econômica vigente frequentemente nos oferece. 

Pensar a educação infantil nesta perspectiva consiste em um desafio reconhece a 

autora, uma vez que “organizar a rotina na instituição escolar, escolher as músicas, poesias e 

histórias que devem integrar permanentemente o trabalho das escolas de Educação Infantil 

requer, antes da organização do trabalho pedagógico propriamente dito, estudos e decisões 

coletivas” (Chaves, 2014, p. 12). A autora explica que intervenções pedagógicas que 

contemplem trabalhos com arte e literatura infantil potencializam o desenvolvimento 

linguístico e intelectual dos escolares, mas, como comentado acima, não basta qualquer arte 

ou qualquer literatura, tampouco qualquer forma de transmissão.  

Embora o lúdico esteja constantemente presente na educação infantil, Pasqualini 

(2010) observa que este deve ocupar o lugar de recurso didático para a transmissão de 

conteúdos e não deve ser entendido como um conteúdo em si. Ou seja, é possível, por meio de 

uma brincadeira, transmitir às crianças o patrimônio cultural desenvolvido historicamente, 

seja entoando canções, contando histórias, assistindo peças teatrais, participando de 

brincadeiras de papéis, etc. Chaves (2014), inclusive, defende que as instituições escolares 

devem apresentar características físicas atraentes para a criança: “(...) repletas de coloridos e 

sons em oposição às centenas de instituições nas quais os livros, brinquedos e CDs estão nos 

armários dos coordenadores e ou em algum lugar longe do alcance e do campo de visão das 
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crianças” (p. 14). Quanto mais  ricos forem os recursos disponibilizados e os conteúdos 

trabalhados, maiores serão as possibilidades de atuação e desenvolvimento de funções como 

memória, atenção, percepção e criatividade. No que se refere a educação infantil, a autora 

ainda afirma:  

 

Falamos também da constituição da personalidade, da internalização 

de valores, de princípios que se edificam e passam a servir de 

referência às condutas futuras. O que nos deixa com a condição e 

necessidade de tornarmos o tempo e o espaço aliados dos 

procedimentos didáticos; nessa lógica, reveste-se de prioridade não 

apenas algumas, mas todas as realizações que a criança experiencia, 

o que ouve, o que canta, o que tem condição de expressar e expressa 

se configuram como elementos de mediação essenciais à sua 

imaginação, criatividade, à sua aprendizagem e desenvolvimento 

(Chaves, 2014, p. 13).  

 

Sobre a riqueza de recursos materiais na escola, concordamos com Pasqualini (2010) 

quando afirma que a possibilidade de bons recursos materiais significa riqueza de 

apropriações e o seu oposto também é verdadeiro, ou seja, a escassez de recursos implica em  

limitação no processo de apropriação da cultura humana que, em última instância, representa 

limitação de possibilidades de desenvolvimento psíquico. Entendemos que a riqueza de 

materiais deve estar aliada à riqueza de conteúdos, uma vez que, embora os elementos 

externos sirvam como apoio da criança no seu processo de aprendizagem, os materiais se 

tornam inócuos se, no seu uso, não tiver a figura do professor mediando a apropriação de um 

conteúdo previamente planejado. Do contrário, a riqueza de materiais estaria a serviço de 

metodologias que valorizam as iniciativas pessoais de cada aluno, a busca pelo aprendizado e 

pela melhor forma de adquirir tal aprendizado, que Duarte (2011) chama de metodologias do 

“aprender a aprender”. 

Sabe-se que a qualidade dos recursos de que uma instituição de ensino dispõe é 

questão que envolve muitos fatores, especialmente quando tratamos de educação pública. 

Reafirmamos, então, a necessidade do bom preparo do professor em termos de domínio de 

conteúdo e organização para sua transmissão, além do aprofundamento em questões como as 

comentadas acima a respeito do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil e a 
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importância da intencionalidade do ensino.  Para tal, é igualmente importante que o professor 

tenha possibilidade de desfrutar de uma formação que lhe possibilite pensar em tais questões. 

Sobre isto, concordamos com Chaves (2014) que destaca a necessidade de, diante da atual 

conjuntura econômica, política e social, assumirmos um referencial teórico capaz de analisar e 

desvelar tal conjuntura. A questão, portanto, não deve estar centrada apenas no aluno ou no 

professor, mas no tipo de formação que a educação oferecida atualmente almeja. Educamos 

com o intuito de desenvolver plenamente as funções psicológicas superiores? A formação de 

nossos professores da educação básica tem garantido que compreendam e desenvolvam a 

capacidade de transmitir os conteúdos mais elaborados de forma direta e intencionalmente, 

conforme propõe Saviani (2008)? Entendemos, por intermédio das explicitações de Duarte 

(2008), que a forma como o ensino tem sido organizado e proposto na atualidade favorece que 

os sujeitos adquiram apenas as condições básicas para atuar no mercado de trabalho, 

garantindo, dessa forma, a manutenção da sociedade regida pelo capital. 

Este argumento ganha força à luz do referencial da Psicologia Histórico-Cultural, 

pelo qual é elucidado que as peculiaridades psicológicas estão determinadas pela forma de 

organização e dos procedimentos de transmissão da experiência social ao indivíduo. 

Conforme salientam Davídov e Márkova (1987a), o ensino intencionalmente dirigido, que se 

torna indispensável ao longo da história da humanidade com a complexificação das relações 

de produção, constitui a forma indispensável e geral do desenvolvimento intelectual. Esta 

teoria, portanto, destaca a importância de organizar, de modo ativo e orientado, 

conhecimentos não só voltados às crianças, mas que atinjam formas e níveis essenciais 

requeridos para promover a atividade intelectual.  

Em meados dos anos de 1970, Davídov (1987), ao tratar da educação na então União 

Soviética, relata que, por muitos anos, a finalidade da educação russa consistiu em transmitir à 

maior parte dos filhos dos trabalhadores somente os conhecimentos e habilidades necessários 

para obter uma profissão (saber escrever, ler, contar, ter ideias elementares sobre o contexto 

mais imediato). Cabia à escola primária cumprir estes objetivos e grande parcela da população 

contava apenas com esta etapa do ensino formal de caráter bastante utilitário e unilateral que 

preparava apenas para a inserção no mercado de trabalho capitalista. Tais princípios se 

estendiam a todos os níveis de ensino, inclusive no médio, que o autor considera que prepara 

para a vida.  

É interessante notar que esta realidade ainda permanece no Brasil. Se, na primeira 

metade do século XX, com a modernização e industrialização do país, houve expansão do 
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acesso à escolarização para as camadas mais populares advindas do movimento de migração 

do campo para a cidade, conforme observam Beisiegel (1992) e Boarini (1993), atualmente, a 

realidade não parece estar diferente de acordo com a exposição de Paro (2001) que, em seus 

estudos a respeito da escola, aponta que principal formação tem sido para o mercado 

neoliberal. Há, inclusive, uma apropriação por parte dos alunos de que devem estudar se 

quiserem trabalhar, conforme Asbahr (2011) observou em sua pesquisa com alunos da quarta 

série quando perguntou a eles porque é importante estudar, assim como Leal (2010) que 

encontrou nas falas de adolescentes em vias de conclusão do ensino médio a parca relação 

entre os conhecimentos adquiridos e a atuação no mercado de trabalho. De acordo com a 

última autora, os adolescentes estabeleciam relações diretas entre as disciplinas e a atuação na 

esfera do trabalho, isto é, seriam úteis ou não para suas funções, demonstrando pouca 

compreensão das transformações que a aquisição de certos conhecimentos implicava na forma 

de compreender a realidade.  

Tais constatações denunciam, em alguma medida, que a preocupação da escola tem 

sido fixar nos alunos formas lógicas de pensamento, apoiadas no pensamento racionalista 

empírico que classifica os objetos e fenômenos de acordo com seus traços externos e que é 

importante para os alunos fazeres/saberes cotidianos mais imediatos. Cabe frisar que não 

estamos descartando a importância desta compreensão de mundo, mas, conforme Davídov 

(1987), esta forma mostra-se insuficiente no que se refere à apropriação do 

conhecimento/ciência para compreensão e atuação sobre a realidade no sentido de transformá-

la. Isto porque o conhecimento empírico, alicerçado nos traços externos do objeto, nas 

representações visuais, procura, por comparação, separar a propriedade geral, cujo 

conhecimento permite referir objetos individuais a uma determinada classe, 

independentemente de verificar se estes objetos estão ou não relacionados entre si. Já a análise 

teórica prioriza a relação real entre aquilo que serve como base genética dos fenômenos, ou 

seja, objetiva a essência do todo reproduzido mentalmente.  

O conhecimento teórico que se estabelece sobre a base da transformação dos objetos 

reflete suas relações e enlaces internos. Durante a reprodução do objeto em forma de 

conhecimento teórico, o pensamento sai dos limites das representações sensoriais (Davídov e 

Márkova, 1987a). Possibilita, então, que a criança ou o adolescente extrapole o uso da 

memorização, do pensamento abstrato, da atenção voluntária, para além das necessidades 

mais imediatas que a escola propõe (provas, tarefas, trabalhos em grupo, exercícios em sala, 

etc.), favorecendo o estabelecimento de relações mais amplas entre conteúdo e realidade. Sair 
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dos limites das representações sensoriais significa desenvolvimento da consciência, 

desenvolvimento dos enlaces possíveis entre os conceitos aprendidos, portanto, 

desenvolvimento intelectual. Daí a necessidade de o ensino formal possibilitar a ascensão do 

sensorial ao concreto.  

Por esta razão, Davídov e Márkova (1987b) defendem que o ensino não pode ser 

reduzido à transmissão de conhecimentos, tampouco à elaboração e aperfeiçoamento das 

ações e operações de forma mecânica, como, por exemplo, um aluno que aprende a fazer uma 

operação matemática, aplica corretamente uma fórmula, mas, em essência, não sabe qual a 

aplicação daquele raciocínio para além dos muros da escola. O ensino sistematizado tem a 

missão fundamental de formar a personalidade do aluno, daquilo que determina seu 

comportamento (valores, motivos, objetivos) e isto não é garantido por qualquer atividade 

senão a atividade de estudo formativa. Entendemos, fundamentados na exposição dos autores 

acima citados, que, se o ensino tem caráter formativo da personalidade, é decisivo para formar 

alunos capazes de regular a própria conduta. Ao contrário do que apregoam autores que 

compreendem a desatenção como um transtorno, a escola não deve ser o local em que o 

problema é “descoberto” ou diagnosticado, mas é o local em que ele tem que ser superado, 

onde a criança pode ganhar recursos internos para modificar sua conduta. 

Os autores estudados explicam que a idade escolar inicial se caracteriza pela 

introdução dos alunos na atividade de estudo, até que possam dominar os componentes de tal 

atividade. Já na idade escolar média tem lugar o domínio da estrutura geral da atividade de 

estudo, a formação de seu caráter voluntário e tomada de consciência das particularidades 

individuais deste trabalho, utilizando esta atividade como meio para organizar as interações 

sociais com outros escolares. A idade escolar avançada se caracteriza pela utilização da 

atividade de estudo como meio para a orientação e a preparação profissional, o domínio dos 

meios de atividade de estudo autônomo e de autoeducação e a passagem da assimilação da 

experiência socialmente elaborada da atividade de estudo, a seu enriquecimento, isto é, a 

atividade cognoscitiva e investigativa criadora (Davídov e Márkova, 1987a).  

O exposto pode ser exemplificado com as propostas de Galperin, Zaporózhets e 

Elkonin (1987) a respeito da formação das ações por etapas, que possibilita a conversão de 

ações externas (materiais) em internas (ideias) e nisso reside o conteúdo fundamental do 

processo de apropriação. Determinada organização da atividade objetal externa do aluno é que 

assegura esta transformação, é o princípio fundamental pelo qual se deve guiar a direção 

racional do processo de estudo. A tarefa mais importante na opinião dos autores é desvelar 
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aos alunos aqueles aspectos da realidade que constituem o conteúdo da ciência dada e em que 

os alunos deverão orientar suas ações durante o estudo. Tais aspectos da realidade, suas 

propriedades e inter-relações, que constituem o objeto de uma ciência, não estão dados de 

forma imediata. 

Os autores explicam que a etapa inicial do processo de apropriação consiste em 

revelar à criança as propriedades da realidade a ser compreendida, em formar a base 

orientadora das ações do aluno nesta área. Com isso, tem início o processo de apropriação e, 

para que este tenha continuidade, é necessário dirigi-lo, criando o que os autores chamam de 

formação por etapas das ações. Estas contam com a conversão da forma material-objetal em 

mental-objetal e, posteriormente, sua abreviação e automatização. No curso deste processo, 

transcorre a “(...) transformação da base orientadora da ação em conhecimentos, conceitos, e 

da ação mesma, em capacidade e hábito” (Galperin, Zaporózhets & Elkonin, 1987, p. 308). 

Para exemplificar o exposto, relatamos um experimento realizado por Galperin 

(1987) que reproduziu a formação por etapas das ações mentais no que tange às 

aprendizagens matemáticas. O autor realizou o experimento com crianças de seis anos que 

estavam iniciando as primeiras aprendizagens matemáticas e ainda não tinham conhecimento 

dos números e de contagem. Incialmente, Galperin (1987) explicou que o conceito de unidade 

ocupa lugar fundamental na matemática, porque, a partir deste se constroem todos os demais 

números e ações com eles. Mas, para o indivíduo que aprende matemática, é importante, antes 

de saber o conceito de unidade, conhecer que o número significa sempre uma medição. 

Primeiramente, então, no experimento, foi explicado às crianças a importância que a medição 

tem nas diferentes esferas da vida. Para isso, foram realizadas excursões a lojas e armazéns 

onde pudessem observar como se pesam os produtos, como se provam os calçados, roupas, 

etc. No retorno à sala de aula, propunha-se às crianças que medissem as coisas como fazem os 

adultos. Poderiam medir diferentes coisas: as mesas, as janelas, uns aos outros, as portas, etc. 

Quando as crianças questionavam como mediriam, era explicado que existem 

diferentes formas de se fazer uma medição. “Se queremos fazer uma medição da água ou da 

areia terá que usar uma colher, uma jarra, um balde; se se trata do peso, devemos utilizar uma 

balança. Mas não se pode medir a água (volume) com uma corda (longitude), nem o peso com 

uma colher ou uma jarra” (Galperin, 1987, p. 133, parênteses do autor). Cada coisa pode ser 

medida de acordo com as suas propriedades, por isso é importante conhecer essa propriedade. 

Concomitantemente, ensinava-se as crianças a realizar os procedimentos de medição. 

Inicialmente, mediam sem preocupação, fazendo muitas vezes marcações equivocadas, 
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medindo duas vezes a mesma coisa, excedendo os limites, etc. Após observar esta primeira 

experiência das crianças, o pesquisador destacava as incorreções, mostrando que obtinham um 

resultado incorreto se o procedimento não tivesse certa organização.  

Na sequência, foi proposto para os alunos medir objetos que pudessem ser divididos 

e outros que não pudessem. Mediam, então, o comprimento das mesas, janelas, portas e, 

utilizando jarras, mediam o volume de água depositado num balde e, depois, retornavam a 

água toda de uma vez para o balde, formando uma onda, que fazia com que parte da água 

fosse desperdiçada, o que servia para o pesquisador mostrar que a divisão não mais se 

mantinha como antes (Galperin, 1987).  

O pesquisador então perguntava o que deveriam fazer para saber o quanto havia em 

cada medida e explicava que, para cada uma delas, deveriam colocar algum sinal 

(inicialmente poderiam ser objetos pequenos, botões, pequenas peças, etc.); os objetos 

separados deveriam corresponder à medida encontrada. Depois de uma nova medição, o 

pesquisador perguntava sobre as marcas e as crianças já respondiam que cada marca usada 

representava uma medida (a medida da mesa, da porta, da água, etc.). Na sequência, ensinava 

as crianças a comparar os conjuntos obtidos com as marcas feitas para medir os elementos 

separadamente. Formavam-se conjuntos com 15 a 20 objetos que as crianças não conseguiam 

diferenciar apenas no olhar e também não sabiam contar unidade por unidade. Ao se 

perguntar se os conjuntos eram iguais ou diferentes, maiores ou menores, as respostas eram 

aleatórias e quando pedia como poderiam demonstrar se os conjuntos eram iguais ou 

diferentes, as crianças não sabiam explicar. O pesquisador então lhes mostrava que, dispondo 

os objetos que serviram como marca em duas séries horizontais, poderiam descobrir qual dos 

conjuntos era maior. Esta ação se convertia em um procedimento de comparação quantitativa 

dos conjuntos e, por seu intermédio, das grandezas. Com este procedimento, formaram-se as 

ideias de igualdade, mais e menos (Galperin, 1987). 

Somente depois da realização destas ações, foi introduzido o conceito de número, de 

unidade. Esta foi definida como aquilo que havia sido medido e é igual à sua medida. 

Inicialmente eram apresentados pelo pesquisador apenas três conjuntos (0, 2 e 3) de acordo 

com a regra não explicitada de +-1 e logo se introduziu também esta regra: cada número 

anterior ao assinalado é menor em uma unidade; dado número seguinte ao assinalado é maior 

em uma unidade. Seguindo esta regra, as crianças construíam por, si mesmas, novos 

conjuntos e o pesquisador lhes dizia como se chamavam os números e sua escrita. Logo as 

crianças cumpriam todas as ações possíveis com cada número novo (Galperin, 1987).  
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O experimento realizado mostra a elaboração de sínteses mais complexas a partir de 

uma base material para se tornarem ações mentais. Entendemos que o experimento 

proporciona a complexificação da ação conjunta das três unidades funcionais, por exigir tono 

cortical para apreender as orientações propostas pelo pesquisador, a segunda unidade está 

recebendo informações externas que chegam pelos órgãos dos sentidos, mas, além disso, está 

trabalhando com suas zonas secundárias e terciárias, ressignificando, a cada nova etapa do 

experimento, os conceitos transmitidos. E a terceira unidade está regulando as ações das 

crianças, verificando se estão agindo de acordo com o proposto ou não. A atenção da criança 

vai se reestruturando à medida que ela consegue controlar todas essas ações até chegar à 

aquisição do conceito de número, tornando possível a contagem mental.  

A atenção configura-se como uma ação de controle abreviada. Pesquisa desenvolvida 

por Perez (1982), que parte deste enfoque proposto por Galperin (da atenção como processo 

psicológico que se expressa nas ações de controle abreviadas e automatizadas), buscou 

comprovar a hipótese do desenvolvimento destas ações de controle em crianças desatentas. 

Para tal, a autora estudou as condições que garantiam a formação da atenção generalizada 

aplicando a metodologia da formação planificada de ação de controle (atenção) a crianças de 

fala espanhola (cubanas) do ensino fundamental. Além disso, procurou constatar a influência 

da formação da ação de controle no aproveitamento escolar da criança. 

Após uma investigação que abordava a compreensão e domínio do vocabulário em 

crianças da 3ª e 5ª séries, a autora identificou oito crianças que poderiam colaborar com o 

experimento. Os erros mais comuns que as crianças selecionadas cometiam eram a ausência 

de palavras na composição de uma frase e a mudança e ausência de letras.  

No experimento formativo, o objetivo central foi a formação da ação de controle. As 

crianças foram separadas em dois grupos, quatro desenvolviam as atividades individualmente 

(criança e pesquisador somente) e quatro formavam duplas em que um dos componentes da 

dupla realizava a atividade proposta pelo pesquisador e o outro revisava se fora feita 

corretamente. Cada dupla realizou duas tarefas, primeiro um revisava e o outro, auxiliado pelo 

pesquisador, controlava o companheiro, na atividade seguinte, invertiam os papéis. Cada 

encontro durou entre 20 e 30 minutos e as crianças que realizaram as atividades sozinhas 

precisaram de 50 encontros com a pesquisadora para formar as ações de controle, enquanto as 

que participaram em dupla precisaram de 24 sessões (Perez, 1982).  

Inicialmente, as crianças recebiam cartões contendo três regras gerais que consistiam 

em “verificar se a ordem das palavras na oração está correta”, “verificar se a ordem das 
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sílabas na palavra é correta” e “verificar se a ordem das letras nas sílabas é correta”. Tais 

regras foram estabelecidas pensando em auxiliar a criança a estabelecer uma ordem das ações 

e operações necessárias para revisar um texto independentemente de sua composição. Como 

motivação, os pesquisadores diziam que elas iriam participar de um experimento no qual 

aprenderiam um método para revisar os textos e encontrar todos os erros. Antes de se 

apresentar a proposta, a pesquisadora estabelecia um clima agradável e afetivo. Tudo o que 

seria feito era explicado com antecedência, assim como seus objetivos (Perez, 1982).  

As crianças recebiam atividades contendo orações compostas de quatro a seis 

palavras com conteúdo relativo às aprendizagens escolares e a passagens cotidianas. Nestas 

orações, deveriam aplicar as regras de verificação que constavam nos cartões que haviam 

recebido. Sempre que as crianças recebiam o material, o pesquisador fazia leitura conjunta das 

regras e exemplificava como poderiam aplicar cada uma das regras de verificação nas orações 

propostas. Para a criança saber se a ordem da oração estava correta, era estimulada a lê-la em 

voz alta, separando palavra por palavra. Aplicavam mais cinco exemplos. Procediam da 

mesma forma com todas as regras e, por fim, pediam aos sujeitos que anotassem nos cartões 

as operações necessárias para executar e revisar cada regra. Quando faziam uso correto dos 

cartões, podiam passar à seguinte (Perez, 1982).  

Quando a criança já conseguia dominar a atividade com o uso dos cartões que 

continham as regras de verificação, passava à etapa de formação da ação no plano da 

linguagem externa socializada. Nesta, a pesquisadora propunha aplicar as regras sem o uso 

dos cartões. Estes poderiam ficar próximos para a criança consultar caso fosse necessário. 

Antes de iniciar o exame de cada oração, era proposto à criança que recordasse as regras em 

voz alta, e, quando esta ação também estava dominada, pedia-se à criança que trabalhasse 

falando baixinho como se falasse só para si mesma. A autora observou que as ações iam se 

contraindo cada vez mais e as crianças desempenhavam a tarefa mentalmente (Perez, 1982). 

A linguagem que, num primeiro momento, foi um apoio fundamental para os sujeitos 

na formação das ações de controle, paulatinamente, foi se interiorizando e dando passagem ao 

controle interno da ação. Aos poucos, os escolares passaram ao murmúrio que também foi 

perdendo sua sonoridade à medida que a ação se realizava no plano mental. Igualmente, 

diminuíam as intervenções da pesquisadora que, nesta etapa do experimento, passava a ocupar 

um papel de controle dos resultados e estímulo dos êxitos alcançados. Embora o objetivo 

principal tenha sido formar a ação de controle nas crianças por meio de um experimento, a 

autora observou que as crianças melhoraram também em seus trabalhos em sala de aula, 
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manifestando mais interesse pela atividade de estudo, aumentando seu nível de participação 

em sala (Perez, 1982). Consideramos que este experimento representa a passagem das ações 

externas às internas e a importância do papel da figura mediadora para que isto aconteça. No 

experimento em questão, este papel ficou a cargo da pesquisadora, mas, em uma situação de 

educação escolar, cabe ao professor proporcionar condições para a consolidação das ações 

externas em internas. 

Nesse sentido, a educação escolar primária dá continuidade a uma forma de 

pensamento que se manifesta nos primeiros anos, o pensamento visual ou empírico, ou seja, 

procura-se apresentar concretamente aquilo que se quer transmitir à criança para que consiga 

apreendê-lo (Davídov e Márkova, 1987a). Este é um passo importante no desenvolvimento do 

pensamento infantil, no sentido de ensinar a criança a classificar, diferenciar e generalizar. 

Mas, para além disso, é importante que, já nas séries iniciais, sejam construídos os alicerces 

para o pensamento teórico. Conforme afirma Pasqualini (2010), ainda que embrionariamente, 

é importante que se oriente o pensamento da criança para que possa captar as inter-relações 

entre os fenômenos, bem como sua origem e desenvolvimento.  

O exercício do pensamento concreto durante o ensino primário, de acordo com 

Davídov e Márkova (1987a), tem para a criança uma importância vital, porque sua atividade 

mental adquire neste nível um caráter definitivo e disciplinado, porém, se não forem 

proporcionadas à criança, já no ensino pré-escolar, as bases para o pensamento teórico, não se 

produzirão mudanças essenciais nas formas do pensamento do escolar em comparação com os 

pré-escolares. Para formar nas crianças uma autêntica atividade de estudo na escola, é 

necessário introduzir, desde o primeiro grau, cursos sistemáticos de linguística, matemáticas e 

outras disciplinas escolares. É indispensável estruturar aos alunos iniciantes as formas iniciais 

do pensamento abstrato, teórico. Se, já nas séries iniciais, os alunos dominam a atitude de 

estudar e a capacidade de operar com conhecimentos teóricos, tornam-se preparados para o 

estudo prolongado que, posteriormente, será exigido para compreender as bases da ciência e 

para realizar outras formas de atividade. A relevância disto está no fato de que é na atividade 

de estudo dos alunos das séries iniciais que pode surgir e formar-se a relação teórica para com 

a realidade, a base do pensamento abstrato teórico e uma série de outras capacidades que a 

garantem como o plano interno das ações, o caráter voluntário dos processos psíquicos. 

Nas séries iniciais, as crianças devem obter o desenvolvimento psíquico geral e uma 

boa capacidade de estudar, uma vez que, nas séries finais do ensino formal, serão solicitadas a 

apresentar não apenas hábitos gerais de leitura, escrita e cálculo, mas, antes de tudo, a 
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prepará-los para um complexo e prolongado trabalho de estudo. Sem este fundamento 

psicológico não se pode assegurar a assimilação normal e eficaz, por todas as crianças, das 

bases da ciência e da cultura contemporânea nos graus médios e superiores (Davídov e 

Márkova, 1987a).  

Desta maneira, a formação do caráter voluntário da atividade intelectual constitui, no 

entendimento de Davídov e Márkova (1987a), um novo vetor do desenvolvimento (esfera 

volitiva e das necessidades) em comparação com os logros do desenvolvimento intelectual 

nos escolares de menor idade, ou uma neoformação conforme Vigotski (1933/2012e, 

1934/2009). São precisamente as condições de ensino que vão garantir que esta neoformação 

psicológica, que se inicia já nas séries iniciais, esteja consolidada ao final do período de 

escolarização. “Durante a análise que os escolares de menor idade fazem dos procedimentos 

de surgimento dos conceitos científicos, neles se forma também a reflexão sobre sua própria 

atividade de construção destes conceitos. Esta reflexão é a operação inicial, sobre cuja base na 

escola média pode desenvolver-se a peculiar atividade de direção do próprio comportamento” 

(Davídov e Márkova, 1987a, p. 188). 

A unidade fundamental da atividade de estudo é a tarefa de estudo que tem como 

finalidade a transformação do próprio sujeito atuante e não a transformação das coisas com as 

quais o sujeito atua. O resultado principal da atividade de estudo, na qual ocorre a apropriação 

dos conceitos científicos, é a transformação do aluno, de seu desenvolvimento. Pode-se dizer 

que esta transformação consiste na aquisição, pela criança, de novas capacidades, de novos 

procedimentos de ação com os conceitos científicos. “Trata-se de uma atividade de 

autotransformação; nisto consiste sua principal particularidade” (Davídov e Márkova, 1987b, 

p. 324).  

Do exposto até o momento, entendemos que a atividade de estudo, portanto, coloca 

os sistemas funcionais em novas relações que exigem voluntariedade e a realização de 

sínteses do raciocínio abstrato que se complexifica conforme o escolar avança nesta atividade. 

Logo, exige a regulação voluntária da atenção, a subordinação desta aos processos do 

pensamento em conceitos, que podem ser alcançados no período da adolescência se houver 

direcionamento para tal.  

A formação da atividade de estudo se dá pela direção do adulto (o professor, os pais) 

na constituição desta atividade do escolar e pressupõe a elaboração e aperfeiçoamento no 

escolar de cada componente da atividade de estudo, de sua interação, a transmissão paulatina 

de componentes isolados desta atividade à criança para que alcance o patamar de realização 
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desta atividade de maneira autônoma (Davídov e Márkova, 1987b). É, portanto, uma 

atividade conjunta, em que, inicialmente, a criança/aluno está em constante comunicação com 

uma pessoa concreta – no caso, o professor – e mais, nas etapas mais desenvolvidas da 

atividade de estudo, sua comunicação será “„com a humanidade‟ através da experiência que 

está fixada nos instrumentos de trabalho, nas obras científicas e artísticas, nas disciplinas 

escolares, etc” (Davídov e Márkova, 1987b, p. 323). 

 A apropriação da experiência socialmente significativa tem caráter ativo e constitui 

condição essencial para o surgimento das neoformações no desenvolvimento intelectual tanto 

da criança quanto do adolescente. Constituem condições de passagem de uma neoformação a 

outra a inclusão da criança na atividade de estudo como sistema de transformações que 

conduz à reflexão sobre os meios com os quais se realizam tais transformações, para que a 

auto-organização dos processos intelectuais se torne mais produtiva, organizando-se o estudo 

como atividade conjunta (Davídov e Márkova, 1987a).  

Ao menos duas condições são indispensáveis para a passagem das neoformações do 

escolar inicial à atividade intelectual do adolescente. A primeira delas refere-se às 

reestruturações dos aspectos do objeto estudado e sua realização distribuída entre os 

participantes da atividade conjunta, ou seja, os significados se transformam à medida que o 

escolar alcança o pensamento em conceitos. “A reflexão sobre o procedimento das 

transformações objetais e sobre os meios com os que outros participantes as realizam vai 

desenvolvendo a atividade de domínio do comportamento próprio, a qual adquire com o 

tempo uma estrutura complexa e novas funções” (Davídov e Márkova, 1987a, p. 191).  

Assim, a formação de uma nova estrutura psíquica no final da idade escolar, ou seja, na 

adolescência se expressa pela direção da própria conduta cognoscitiva e transcorre por várias 

linhas inter-relacionadas, como o cumprimento autônomo de todos os elos da atividade de 

estudo, a aparição de novos motivos e o aumento do papel das diferenças individuais na 

atividade.  

Do exposto ao longo deste capítulo, destacamos a necessidade do ensino 

sistematizado. Este parece ser o ponto fulcral a ser trabalhado se queremos superar as 

limitações que algumas crianças apresentam ao adentrar o período de escolarização, 

limitações que, não raro, são compreendidas apenas em seu aspecto biológico. Esta 

compreensão unilateral para explicar dificuldades de aprender ou alterações da personalidade 

constitui, de acordo com Beatón (2006), uma forma de desobrigar aqueles que são 

responsáveis pela garantia do bom acesso ao ensino sistematizado. Fica, assim, o foco apenas 
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sobre o papel do individual, do pessoal, é responsabilizado apenas o sujeito por sua formação 

e desenvolvimento. 

Beatón (2006) faz um alerta a respeito do investimento que a educação exerce no 

desenvolvimento humano e na inteligência. Para o autor, este investimento será parcial 

enquanto os sistemas educacionais não priorizarem a preparação da família para assumir uma 

estimulação efetiva de seus filhos; até que a pré-escola ensine com qualidade e promova a 

aprendizagem e o desenvolvimento psicológico humano; até que questões como a fome, a 

pobreza, a falta de atenção à saúde, ou seja, até que se garanta condições básicas e mínimas de 

apropriação do que foi elaborado socialmente.  

Observamos que a expressão da unidade biológico/cultural afirmada por Luria, 

Vigotski, Leontiev e por outros autores soviéticos colaboradores da Psicologia Histórico-

Cultural passa, fundamentalmente, pela educação, seja ela formal ou informal. Sem 

desconsiderar a realidade do ensino formal brasileiro e as aligeiradas condições que muitos 

pais e mães, atualmente, têm para educar seus filhos, reafirmamos a necessidade de se 

proporcionar uma educação que promova saltos no desenvolvimento da criança. Estar atento 

aos processos educativos desde os seus primeiros anos de vida, promover ações 

intencionalmente dirigidas, oferecer-lhe possibilidades de apropriação que vão além dos 

contextos cotidianos, ou seja, que a coloque em novos patamares de conhecimento e, portanto, 

de elaboração de novas sínteses de raciocínio. Esta defesa significa ir de encontro às formas 

alienantes de produzir a vida que experienciamos na atualidade; significa lançar mão de 

estratégias que possam superar as condições em que tantas crianças e adolescentes vêm se 

desenvolvendo – parcialmente –, condições que têm se mostrado limitadoras e, além disso, 

aqueles que sofrem as consequências de tais limitações, na verdade, têm sido considerados os 

responsáveis pelo próprio fracasso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme exposto no início deste trabalho, nosso objetivo foi abordar a atenção na 

sua interface com outras funções psicológicas por intermédio do resgate dos principais 

períodos do desenvolvimento e de como se constituem os aspectos neuropsicológicos em cada 

um deles. A escolha da temática e da orientação teórica que fundamentou esta pesquisa foi em 

virtude da necessidade de fazermos contraposição a um saber que se institui como 

hegemônico a respeito dos quadros de desatenção e comportamentos hiperativos/impulsivos. 

A compreensão que colocamos em discussão é a de que os quadros de desatenção e 

comportamentos hiperativos/impulsivos têm sido tratados, no âmbito de determinadas 

correntes interpretativas da medicina e da psicologia, como um transtorno (TDAH), o qual é 

explicado como uma desordem orgânica que afeta o funcionamento de algumas regiões do 

cérebro em especial os lobos frontais nos seus circuitos dopaminérgicos. Nestas perspectivas, 

a origem do mal funcionamento tem sido atribuída sobretudo a fatores genéticos, 

contribuindo, a nosso ver, para a difusão de uma compreensão reducionista dos sujeitos e de 

seu desenvolvimento. Esta interpretação tem como consequência a venda e consumo 

indiscriminado de medicamentos que, supostamente, tratam os quadros de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade, vide dados apresentados na introdução deste trabalho. 

Fundamentados nos postulados teóricos da Psicologia Histórico-Cultural, foi 

possível, ao longo do trabalho, fazermos a contraposição pretendida ao resgatar como o 

psiquismo se constitui e se transforma em interação com as múltiplas situações sociais, 

promovendo seu desenvolvimento.  Mostramos ainda que esse psiquismo tem um substrato 

orgânico, que são os sistemas funcionais postulados por Luria (1977, 1979b, 1980, 1981, 

2001), e que as condições educativas e a educação intencionalmente dirigida desempenham 

um papel fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

O enfoque teórico escolhido nos dá respaldo para considerar que casos de dificuldade 

de atenção e de regulação do comportamento apresentam, de fato, um componente biológico, 

mas este não se expressa em virtude de uma determinação genética ou algo intrínseco ao 

organismo do sujeito. É, outrossim, expressão das condições em que o sujeito se desenvolve 

ou se desenvolveu, ou ainda, permeado pelas condições objetivas de apropriação daquilo que 

foi produzido historicamente pela cultura humana, das mediações que recebe(eu) em seu 

percurso de desenvolvimento. Ao assumirmos uma chave interpretativa centrada na 
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compreensão histórico-cultural do desenvolvimento humano, questionamos o grande número 

de artigos encontrados no levantamento de dados apresentado no primeiro capítulo desta 

pesquisa, bem como outros autores que defendem que o TDAH é um transtorno de ordem 

eminentemente orgânica. 

A concepção pela qual se compreende o desenvolvimento cerebral, portanto, faz toda 

a diferença para compreender e responder a respeito dos problemas identificados no campo 

educacional. Se, por um lado, entendemos que, sim, o cérebro é o responsável pela forma 

como nosso comportamento se expressa (seja este comportamento mais ou menos 

organizado), por outro, defendemos que este cérebro não é um órgão em si, ele depende de 

mediações culturais para se desenvolver e possibilitar ao sujeito organizar seu 

comportamento. Amparados por esta concepção, abre-se a possibilidade de rever os casos de 

diagnóstico de TDAH na sua explicação etiológica de transtorno causado por desordens 

orgânicas, as quais provocam o mau funcionamento dos lobos frontais e outras estruturas 

cerebrais. O foco passa a ser, então, questões educativas e sociais que estão promovendo certo 

desenvolvimento e que correspondem a uma dada forma histórica de produzir a vida.  

Não se pode deixar de considerar que as atuais formas de produzir a vida expressam 

relações de desigualdade em que uns poucos detêm os meios de produção e a grande maioria, 

para garantir sua sobrevivência básica, tem que vender sua força de trabalho. Porém aquele 

que compra a força de trabalho paga por ela somente o mínimo necessário para que quem 

vende tenha condições de se manter e continuar vendendo-a, ou seja, o trabalhador produz, 

mas não desfruta do que produz, torna-se alheio àquilo que ele mesmo criou, produz riquezas, 

porém se empobrece em seu mundo interior (Marx, 2010). Os muitos trabalhadores dos quais 

falamos são os pais das crianças diagnosticadas com TDAH, que, ocupados em garantir 

condições educativas aos filhos, tornam-se mais acompanhantes espectadores de seu 

desenvolvimento que organizadores deste desenvolvimento. Incluímos nesta categoria os 

professores, os quais, em jornadas duplas ou triplas de trabalho, dispõem de parcas condições 

em termos de estrutura, de formação e, de acordo com Tuleski e Franco (2013), submetidos 

ao esvaziamento de conteúdos científicos na educação escolar, devido à implementação de 

pedagogias que retiram de si sua principal função: a de ensinar. 

Nas atuais circunstâncias de reprodução da forma de produção capitalista, apregoa-se 

a flexibilidade, o mercado flexível, o funcionário de comportamento flexível que seja capaz 

de se adaptar a circunstâncias variáveis, no entanto não pode sucumbir às mesmas, porque, se 

isto acontece, a responsabilidade será individualizada. As práticas da flexibilidade 
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concentram-se, sobretudo, nas forças que dobram as pessoas, que fragmentam as funções 

psicológicas, por requererem que o sujeito abarque diferentes atividades concomitantemente 

(Sennet, 2002). Ante o exposto, acrescentamos que a ideologia da flexibilidade vai além das 

relações de trabalho, não é raro encontrar, por exemplo, em veículos midiáticos, expressões da 

figura feminina forte que cuida da casa com qualidade, dos filhos, tem tempo para si, mantém 

bons círculos sociais de amizade, etc., como se fosse perfeitamente possível atingir todos 

esses objetivos prescindindo de apoios externos, ou ainda, como se nenhum deles exigisse 

planejamento e dedicação.  

Sennet (2002) alerta que a ideia de flexibilidade abarca a noção de imediaticidade, o 

que, em essência, gera certos conflitos entre família e trabalho e impõe algumas questões 

sobre a própria experiência adulta. O autor questiona como é possível alcançar objetivos de 

longo prazo numa sociedade de curto prazo? Como criar identidade e história de vida numa 

sociedade composta de episódios e fragmentos? As condições da economia flexível 

alimentam a experiência com a deriva no tempo, de lugar em lugar, de emprego em emprego, 

“(...) o capitalismo de curto prazo corrói o caráter (...), sobretudo aquelas qualidades de 

caráter que ligam os seres humanos uns aos outros e dão a cada um deles um senso de 

identidades sustentável” (Sennet, 2002, p. 27). Ou seja, como os adultos são os principais 

mediadores das aquisições das crianças para garantir seu desenvolvimento, tudo indica que as 

próprias circunstâncias de produção e reprodução da vida têm favorecido para que, desde 

cedo, se favoreça a fragmentação, a satisfação imediata em detrimento da organização e do 

planejamento. 

Compreender casos de desatenção e hiperatividade/impulsividade como desordens 

intrínsecas ao organismo do sujeito nos parece, no atual contexto histórico, mais uma forma 

de corroborar a ordem vigente estabelecida do que procurar revê-la, discuti-la ou transformá-

la. Entendemos que, dessa forma, mantém-se o consumo e venda desenfreados de 

medicamentos para tratar tais casos e são responsabilizados individualmente aqueles que, por 

alguma razão, não se ajustam a essa ordem ou não dão conta de reproduzi-la.  

No entanto, estas são condições históricas, e, assim sendo, foram criadas pelos 

próprios homens – agentes históricos – e é na própria relação entre eles que está posta a 

possibilidade de superação desta condição. Defendemos que a educação, embora não seja o 

único, apresenta-se como um recurso importante neste processo de superação. Concordamos 

com Tuleski e Franco (2013) quando afirmam que a educação escolar, bem como a busca por 
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conhecimentos que explicitem os fenômenos para além da aparência, abarcando-os em suas 

múltiplas determinações, configura-se como um fator importante de transformação social. 

Ainda que as condições atuais no cenário educativo brasileiro se apresentem repletas 

de obstáculos e contradições, faz-se necessário tomar a educação também como um campo de 

luta, uma vez que os sujeitos em formação concentram boa parte de suas vidas em instituições 

escolares. Lutar por uma educação emancipadora significa lutar pela superação da lógica 

capitalista, já que a luta de classes está posta de forma explícita ou implícita em todas as 

práticas sociais, inclusive nas escolares, perpassando os conteúdos e as relações que lá se 

estabelecem. Portanto, ao se pensar no objetivo principal da educação atualmente, deve-se ter 

em consideração, sobretudo, a compreensão dos processos de humanização para auxiliar os 

estudantes nessa trajetória, favorecendo seu domínio sobre as diversas ciências e conceitos 

que abarcam e propiciando-lhes meios de orientação, comunicação, participação, reflexão e 

crítica revolucionária (Tuleski & Franco, 2013). 

Tomar o desenvolvimento por este aspecto traz, por sua vez, implicações para a 

atuação dos psicólogos diante dos casos de desatenção e de comportamentos 

hiperativos/impulsivos, visto que esses profissionais são frequentemente chamados a avaliar 

tais casos, além de outros que partem da escola como casos de queixa escolar. Souza (2007) 

destaca que, não raro, os próprios profissionais, ao avaliarem casos de queixa escolar, 

desconhecem o processo de aprendizagem e o funcionamento escolar, efetivando, como 

consequência, avaliações superficiais e o uso de jargões e estereótipos como: „tem problemas 

de aprendizagem‟, „é disperso‟, „cliente limpa, bem cuidada‟. Estas especificações, além de 

não esclarecer a queixa escolar, indicam uma série de valores a respeito da parcela da 

população que procura esse tipo de atendimento. 

Muitos profissionais avaliam no sentido de indicar os fatores emocionais que estejam 

“bloqueando” a aprendizagem da criança ou sugerem a ela comportar-se desta ou daquela 

maneira, trabalhando, desta forma, muito mais no sentido de justificar uma dada situação. 

Sobressaem nessas avaliações o desconhecimento e, portanto, a desconsideração de que a 

escola deve ser vista como um elemento estruturante do psiquismo e promotor de relações 

saudáveis (Souza, 2007).  

No caso do TDAH, entendemos que o enfoque da Psicologia Histórico-Cultural 

possibilita ampliar a questão a respeito da compreensão do fenômeno em suas múltiplas 

facetas, visto o foco de investigação e estudo estar voltado para o desenvolvimento do 

psiquismo. Defendemos que não se pode negar o fato de que existem crianças com 
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dificuldades de focar a atenção e regular o próprio comportamento e isso implica, muitas 

vezes, em sofrimento para ela e para as pessoas do seu convívio. Mas é possível, sim, negar 

que tais casos sejam tratados como transtornos psiquiátricos, sendo medicados como drogas 

de uso controlado que trazem uma série de consequências para o desenvolvimento da criança 

e, além disso, apenas atuam amenizando um conjunto de sintomas e não promovendo 

desenvolvimento psíquico.  

Nesse sentido, a atuação do profissional da psicologia deve ser no sentido de resgatar 

a interface psicologia e educação, em que a psicologia não responde prontamente as questões 

da educação, todavia propõe formas de se entender o problema (demanda) apresentado pela 

educação. Igualmente, defendemos que o psicólogo que se depara com tais casos esteja atento 

às condições institucionais para avaliar tais casos. Uma avaliação qualitativa que possa 

resgatar o processo de desenvolvimento e de escolarização destas crianças para pensar 

estratégias que possam ajudá-las a se desenvolver e não apenas fornecer-lhes um rótulo.  

Sem ter a pretensão de esgotar o assunto dos casos de desatenção e comportamentos 

hiperativos/impulsivos, entendemos que o ponto de virada teórico-metodológica oferecido 

pela teoria que embasa esta pesquisa se apresenta como um avanço, interpretados e indicados 

como fundamentos pertinentes para que futuros trabalhos possam ser desenvolvidos. 

Validados por esta perspectiva, entendemos que este trabalho contribui no sentido de: 1) 

auxiliar o profissional da psicologia na compreensão do desenvolvimento como um processo 

que se dá entrelaçado com as condições históricas e culturais e que, portanto, estas devem ser 

consideradas quando se avalia uma criança e quando se pretende entender certos fenômenos, 

como é o caso da desatenção e dos comportamentos hiperativos/impulsivos;  2) compreender  

que a avaliação psicológica implica em não atribuir à criança um diagnóstico fechado – tem 

TDAH, tem dislexia, discalculia, etc. –,  mas em conhecer o nível de desenvolvimento em que 

a criança se encontra, considerando como está se apropriando dos conteúdos escolares para, 

em seguida, pensar estratégias que possam ajudá-la em seu desenvolvimento; 3) auxiliar pais 

e professores no sentido de entender e reconhecer a criança como um ser em desenvolvimento, 

portanto como um sujeito que se transforma, mas que, para tanto, precisa de mediações; 4) 

esclarecer que o substrato biológico não é determinante no comportamento de uma criança, 

ele é a expressão  das condições educativas que podem e devem ser revistas para que estas 

condições se alterem; 5) orientar que o ensino seja sempre promotor de desenvolvimento e 

que, portanto, deve estar voltado para as possibilidades que a criança apresenta e não para 

aquilo que alcançou em termos de aprendizagem; 6) fundamentar o trabalho com professores 
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no referencial teórico em questão e valorizar a busca pela totalidade, que consiste na 

compreensão e desvelamento das contradições que perpassam a educação para que esta se 

torne um instrumento de luta para a transformação social. 

Cabe destacar que, embora nosso intuito tenha sido a discussão no que tange aos 

casos de desatenção e comportamentos hiperativos/impulsivos que, hegemonicamente, 

recebem o nome de transtorno, a pesquisa contribui no sentido de compreender outros 

supostos transtornos ou distúrbios de aprendizagem que, igualmente, têm sido diagnosticados 

como problemas de ordem orgânica, cujo substrato cerebral é o foco de explicação para a 

expressão do fenômeno. É o caso das desordens relativas à aprendizagem da leitura, escrita e 

cálculo, denominadas de dislexia, disortografia e discalculia respectivamente, as quais, com 

frequência são diagnosticadas como transtornos comorbidos ao TDAH.  

A ênfase dada à atenção ao longo desta pesquisa se justifica pela oposição que se 

pretendeu fazer a um suposto transtorno que afirma haver um déficit desta função psicológica 

que compromete o desempenho do indivíduo em diversas esferas. No entanto, sabemos que a 

atenção não configura uma função psicológica de fácil apreensão, como se fosse possível 

isolá-la para ser estudada, o que também seria contrário ao que a Teoria Histórico-Cultural 

propõe. A expressão da voluntariedade da atenção, portanto, perpassa todas as outras funções 

psicológicas: quando o indivíduo mantém-se numa atividade mesmo que tenha outras 

vontades; quando busca ativamente na memória, por meio do pensamento organizado, fatos, 

imagens, relações que possam auxiliá-lo no desempenho de dada atividade; quando, em 

contato com algo desconhecido, busca examinar e comparar com algo que já é conhecido para 

tentar entendê-lo; quando está contando uma história, escrevendo algo e, ao longo do 

discurso, palavras “surgem” antes mesmo de serem pronunciadas ou escritas e tem que 

selecionar se são adequadas ou não para expressar aquilo que pretende. Em todas estas ações 

e em tantas outras, está a atenção trabalhando em conjunto com as demais funções 

psicológicas. É, portanto, trabalho o conjunto de diferentes regiões cerebrais e não apenas de 

um ou outro circuito, lobo ou setor. Decorre desta integração a necessidade de uma educação 

que se coloque à frente das aquisições que já estão consolidadas na criança, que se adiante ao 

seu desenvolvimento, que envolva, por meio de atividades ricas em conteúdo, diferentes 

regiões corticais, possibilitando, assim, que, ao longo do seu desenvolvimento, a criança 

alcance o comportamento voluntariamente organizado. 
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Apêndice A - Gráficos dos artigos encontrados no levantamento 
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Apêndice B – Relação dos nomes dos periódicos encontrados no levantamento em banco de 

dados nacionais e internacionais 

 

PERIÓDICO  ISSN 

Accident; analysis and prevention. 0001-4575 

Acta AWHO (Impresso) / Associação 

William House de Otologia. 

0103-555X 

Acta neurologica Belgica 0300-9009 

Acta otorrinolaringológica española 0001-6519 

Acta Paediatrica Supplement 0365-5741 

Acta psychiatrica Belgica 0300-8967 

Addictive behaviors 0306-4603 

Adolescent medicine (Philadelphia, Pa.) 1041-3499 

Adolescent medicine: state of the art reviews 1934-4287 

Advances in medical sciences 1896-1126 

Advances in pediatrics 0065-3101 

American journal of diseases of children 0002-922X 

American journal of human genetics 0002-9297 

American journal of medical genetics 0148-7299 

American journal of medical genetics. Part 

B, Neuropsychiatric genetics: the official 

publication of the International Society of 

Psychiatric Genetics 

 

1552-4841 

 

American journal of speech-language 

pathology/American Speech-Language-

Hearing Association 

 

1058-0360 

Ambulatory pediatrics : the official journal of 

the Ambulatory Pediatric Association 

1530-1567 

Annals of the New York Academy of 

Sciences 

0077-8923 

Annual review of psychology 0066-4308 
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Anuario de investigaciones 0329-5885 

Applied neuropsychology n/c 

Archives of clinical neuropsychology: the 

official journal of the National Academy of 

Neuropsychologists 

0887-6177 

Archives of disease in childhood 0003-9888 

Archives of general psychiatry 0003-990X 

Archives of neurology 0003-9942 

Archives de pédiatrie: organe officiel de la 

Sociéte française de pédiatrie 

0929-693X 

Archives of pediatrics & adolescent medicine 1072-4710 

Arquivos brasileiros de endocrinologia e 

metabologia 

0004-2730 

Arquivos brasileiros de psicologia 0100-8692 

Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 1982-114X 

Archivos de neurobiologia 0004-0576 

Arquivos de neuro-psiquiatria 0004-282X 

Assessment 1073-1911 

Attention deficit and hyperactivity disorders 1866-6116 

Autism: the international journal of research 
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Autism research: official journal of the 

International Society for Autism Research 
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Behavioural brain research 0166-4328 
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Boletín de la Asociación Médica de Puerto 

Rico 
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Boletim de Psicologia 0006-5943 

Brain and cognition 0278-2626 
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Brain research 0006-8993 

Brain research. Cognitive brain research 0926-6410 

Brain research. Developmental brain 

research 
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Brazilian journal of otorhinolaryngology 1808-8694 

Brazilian journal of physical therapy 

(Impresso)/ Universidade Federal de São 
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1413-3555 

Cadernos de Pesquisa [online] 0100-1574 

Canadian journal of psychiatry. Revue 

canadienne de psychiatrie 
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Child development 0009-3920 

Child neuropsychology: a journal on normal 
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Child psychiatry and human development 0009-398X 

Chinese medical journal 0366-6999 

Clinical child and family psychology review 1096-4037 

Clinical child psychology and psychiatry 1359-1045 
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Clinical & experimental optometry : journal 
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Clinical genetics 0009-9163 
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Clinical neurophysiology: official journal of 

the International Federation of Clinical 

Neurophysiology 
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Clinical pediatrics 0009-9228 
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Cuadernos de bioética: revista oficial de la 

Asociación Española de Bioética y Ética 
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Developmental disabilities research reviews 1940-5510 
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Developmental psychobiology 0012-1630 

Development and psychopathology 0954-5794 

Developmental science 1363-755X 

Disability and rehabilitation 0963-8288 

Early human development 0378-3782 

Educação em revista 0104-4060 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em 

Educação 

0104-4036 

Epilepsia 0013-9580 

Estudos pedagógicos 0718-0705 

European child & adolescent psychiatry 1018-8827 

European journal of paediatric neurology : 

EJPN: official journal of the European 

Paediatric Neurology Society 

1090-3798 



191 
 

Experimental brain research. Experimentelle 

Hirnforschung. Expérimentation cérébrale 

0014-4819 

Expert opinion on drug safety 1474-0338 

Fractal, Rev. Psicol 1984-0292 

Genes, brain, and behavior 1601-1848 

Harefuah 0017-7768 

Hormones and behavior 0018-506X 

Human movement science 0167-9457 

IEEE transactions on bio-medical 

engineering 

0018-9294 

Indian journal of pediatrics 0019-5456 

Indian journal of medical sciences 0019-5359 

Infant behavior & development 0163-6383 

Infanto: revista de neuropsiquiatria da 

infância e adolescência 

1413-0270 

International journal of developmental 

neuroscience: the official journal of the 

International Society for Developmental 

Neuroscience 

0736-5748 

International journal of language & 

communication disorders / Royal College of 

Speech & Language Therapists 

1368-2822 

International journal of pediatric 

otorhinolaryngology 

0165-5876 

International journal of psychophysiology : 

official journal of the International 

Organization of Psychophysiology 

0167-8760 

International journal of rehabilitation 

research. Internationale Zeitschrift für 

Rehabilitationsforschung. Revue 

internationale de recherches de réadaptation 

0342-5282 

Interdisciplinaria 1668-7027 

Investigación clínica 0535-5133 



192 
 

Issues in mental health nursing 0161-2840 

Journal of abnormal child psychology 0091-0627 

Journal of abnormal psychology 0021-843X 

Journal of alternative and complementary 

medicine 

1075-5535 

Journal of the American Academy of 

Audiology 

1050-0545 

Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry 

0890-8567 

Journal of the American Psychoanalytic 

Association 

0003-0651 

Journal of attention disorders 1087-0547 

Journal of autism and developmental 

disorders 

0162-3257 

Jornal brasileiro de psiquiatria/ Instituto de 

Psiquiatria da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

0047-2085 

Journal of clinical and experimental 

neuropsychology 

1380-3395 

Journal of clinical psychology 0021-9762 

Journal of clinical psychopharmacology 0271-0749 

Journal of child and adolescent psychiatric 

nursing: official publication of the 

Association of Child and Adolescent 

Psychiatric Nurses, Inc. 

 

1073-6077 

Journal of child and adolescent 

psychopharmacology 

1044-5463 

Journal of child health care: for professionals 

working with children in the hospital and 

community 

1367-4935 

Journal of child neurology 0883-0738 

Journal of child psychology and psychiatry, 

and allied disciplines 

0021-9630 



193 
 

Journal of child language 0305-0009 

Journal of cognitive neuroscience 0898-929X 

Journal of consulting and clinical psychology 0022-006X 

Journal of dentistry for children (Chicago, 

Ill.) 

1551-8949 

Journal of developmental and behavioral 

pediatrics 

0196-206X 

Journal of experimental child psychology 0022-0965 

Journal of experimental psychology. Human 

perception and performance 

0096-1523 

Journal of health economics 0167-6296 

Journal of the International 

Neuropsychological Society 

1355-6177 

Journal of intellectual disabilities (JOID) 1744-6295 

Journal of learning disabilities 0022-2194 

Journal of long-term effects of medical 

implants 

1050-6934 

Journal of the Medical Association of 

Thailand – Chotmaihet thangphaet 

0125-2208 

Journal of music therapy 0022-2917 

Journal of neural transmission. 

Supplementum 

0303-6995 

Journal of neurochemistry 0022-3042 

Journal of paediatrics and child health 1034-4810 

Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro) 1678-4782 

Journal of pediatric psychology 0146-8693 

Journal of personality disorders 0885-579X 

Journal of psychiatry & neuroscience (JPN) 1180-4882 

Journal of psychiatric research 0022-3956 

Journal of psycholinguistic research 0090-6905 

Journal of psychopharmacology (Oxford, 

England) 

0269-8811 



194 
 

Jornal da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia 

2179-6491 

Journal of speech, language, and hearing 

research (JSLHR) 

1092-4388 

La Psychiatrie de l'enfant 0079-726X 

La Revue du praticien 0035-2640 

La Tunisie médicale 0041-4131 

Läkartidningen 0023-7205 

Learning & memory (Cold Spring Harbor, 

N.Y.) 

1072-0502 

Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic 0025-6196 

Medical hypotheses 0306-9877 

Médecine sciences 0767-0974 

Medical science monitor: international 

medical journal of experimental and clinical 

research 

1234-1010 

Meditsinskaia tekhnika 0025-8075 

Medicina (Ribeirão Preto) 0076-6046 

Memory & cognition 0090-502X 

Mental retardation and developmental 

disabilities research reviews 

1080-4013 

Molecular psychiatry 1359-4184 

Motricidade [online] 1646-107X. 

Movement disorders: official journal of the 

Movement Disorder Society 

0885-3185 

Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 0028-2162 

Neural plasticity 2090-5904 

NeuroImage 1053-8119 

Neurology 0028-3878 

Neuropsychopharmacology: official 

publication of the American College of 

Neuropsychopharmacology 

0893-133X 



195 
 

Neuropsychologia. 0028-3932 

Neuropsychology 0894-4105 

NeuroRehabilitation 1053-8135 

Neuroreport 0959-4965 

Neuroscience and behavioral physiology 0097-0549 

Neuroscience and biobehavioral reviews 0149-7634 

Neurotoxicology 0161-813X 

Nihon rinsho. Japanese journal of clinical 

medicine 

0047-1852 

No to hattatsu. Brain and development 0029-0831 

Nordic journal of psychiatry 0803-9488 

Nursing times 0954-7762 

Nutrition reviews 0029-6643 

Occupational therapy international 0966-7903 

Optometry and vision science : official 

publication of the American Academy of 

Optometry 

1040-5488 

Optometry: journal of the American 

Optometric Association 

1529-1839 

Osaka city medical journal 0030-6096 

Paidéia (Ribeirão Preto) 0103-863X. 

Patient education and counseling 0738-3991 

Pediatric clinics of North America 0031-3955 

Pediatria moderna 0031-3920 

Pediatric neurology 0887-8994 

Pediatric nursing 0097-9805 

Pediatría (Santiago de Chile) / Departamento 

de Pediatría, Facultad de Medicina, 

Universidad de Medicina 

0375-9563 

Pediatrics 0031-4005 

Perceptual and motor skills 0031-5125 

PloS one 1932-6203 



196 
 

Praxis der Kinderpsychologie und 

Kinderpsychiatrie 

0032-7034 

Pró-Fono – Revista de Atualização de 

Fonoaudiologia 

2179-6491 

Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 

0027-8424 

Progress in brain research 0079-6123 

Progress in neurobiology 0301-0082 

Progress in neuro-psychopharmacology & 

biological psychiatry 

0278-5846 

Prostaglandins, leukotrienes, and essential 

fatty acids 

0952-3278 

Przegla d lekarski 0033-2240 

Psicologia Argumento 0103-7013 

Psicologia ciência e  Profissão 1414-9893 

Psicologia Escolar e Educacional 2175-3539 

Psicologia em Estudo 1413-7372 

Psicologia Reflexão e Crítica 0102-7972 

Psicologia em revista 1516-3687 

Psicologia e Sociedade 1807-0310 

Psicologia: Teoria e Pesquisa. Instituto de 

Psicologia Universidade de Brasília 

0102-3772 

Psicologia teoria e prática 1516-3687 

Psicologia USP 0103-6564 

Psicopedagogia/ Associação Brasileira de 

Psicopedagogia 

0103-8486 

Psicothema 0214-9915 

Psychiatry and clinical neurosciences 1323-1316 

Psychiatria Hungarica: A Magyar 

Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata 

0237-7896 

Psychiatric Genetics 0955-8829 

Psychiatry Research 0165-1781 



197 
 

Psychological Bulletin 0033-2909 

Psychological medicine 0033-2917 

Psychology & Neuroscience 1983-3288 

Psychological reports 0033-2941 

Psychophysiology 0048-5772 

Redox Report 1351-0002 

Research in developmental disabilities 0891-4222 

Revista brasileira de educação especial/ 

Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Educação Especial 

1413-6538 

Revista brasileira de otorrinolaringologia - 

Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia 

0034-7299 

Revista brasileira de neurologia / Instituto de 

Neurologia Deolindo Couto, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

0101-8469 

Revista brasileira de psiquiatria / Associação 

Brasileira de Psiquiatria 

1516-4446 

Revista brasileira de saúde materno infantil 1519-3829 

Revista CEFAC / Centro de Especialização 

em Fonoaudiologia Clínica 

1516-1846 

Revista Chilena de Neuropsicología 0718-4913 

Revista chilena de neuro-psiquiatría/ 

Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatria 

y Neurocirugía 

0034-7388 

Revista Cubana de Endocrinología 1561-2953 

Revista de la Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional de Colombia 

0120-0011 

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón 

Sarda 

1514-9838 

Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud 

1692-715X 

Revista latino-americana de psicologia 0120-0534 

Revista mexicana del análisis de la conducta 0185-4534 



198 
 

Revista de Neurología 0210-0010 

Revista de psiquiatria clínica (São Paulo) 0101-6083 

Revista da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia 

1982-0232 

Santé mentale au Québec 0383-6320 

Science (New York, N.Y.) 0036-8075 

Schizophrenia research 0920-9964 

Seishin shinkeigaku zasshi – Psychiatria et 

neurologia Japonica 

0033-2658 

Seminars in Clinical Neuropsychiatry 1084-3612 

Singapore medical journal 0037-5675 

Social cognitive and affective neuroscience 1749-5024 

Sociological inquiry 0038-0245 

South Dakota journal of medicine 0038-3317 

Strabismus 0927-3922 

The American journal of occupational 

therapy: official publication of the American 

Occupational Therapy Association 

0272-9490 

The American journal of pediatric 

hematology/oncology 

0192-8562 

The American journal of psychiatry 0002-953X 

The Annals of otology, rhinology & 

laryngology. Supplement 

0096-8056 

The Australian and New Zealand journal of 

psychiatry 

0004-8674 

The British journal of developmental 

psychology 

0261-510X 

The British journal of educational 

psychology 

0007-0998 

The British journal of psychiatry : the journal 

of mental science 

0007-1250 

The Clinical neuropsychologist 1385-4046 



199 
 

The European journal of neuroscience 0953-816X 

The International journal of neuroscience 0020-7454 

The Israel journal of psychiatry and related 

sciences 

0333-7308 

The Journal of analytical psychology 0021-8774 

The Journal of clinical psychiatry 0160-6689 

The Journal of genetic psychology 0022-1325 

The Journal of neuropsychiatry and clinical 

neurosciences 

0895-0172 

The Journal of nervous and mental disease 0022-3018 

The Kobe journal of medical sciences 0023-2513 

The Medical journal of Australia 0025-729X 

The Quarterly review of biology 0033-5770 

The Psychiatric clinics of North America 0193-953X 

The Turkish Journal of Pediatrics 0041-4301 

The world journal of biological psychiatry: 

the official journal of the World Federation 

of Societies of Biological Psychiatry 

1562-2975 

Thyroid : official journal of the American 

Thyroid Association 

1050-7256 

Tidsskrift for den Norske lægeforening: 

tidsskrift for praktisk medicin, ny række 

0029-2001 

Trends in pharmacological sciences 0165-6147 

Twin research and human genetics: the 

official journal of the International Society 

for Twin Studies 

1832-4274 

University Psychology [online] 1657-9267 

Ugeskrift for laeger 0041-5782 

Vision research 0042-6989 

Vital and health statistics. Series 10, Data 

from the National Health Survey 

0083-1972 

Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. 1997-7298 



200 
 

Korsakova / Ministerstvo zdravookhraneniia 

i meditsinskoĭ promyshlennosti Rossiĭskoĭ 

Federatsii, Vserossiĭskoe obshchestvo 

nevrologov [i] Vserossiĭskoe obshchestvo 

psikhiatrov 

Zhurnal vyssheĭ nervnoĭ deiatelnosti imeni I 

P Pavlova 

0044-4677 

Zhonghua yi xue za zhi 0376-2491 

Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese 

journal of contemporary pediatrics 

1008-8830 

Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 0301-6811 

Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie 

1422-4917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

Apêndice C – Imagens das regiões cerebrais que compõem os três sistemas funcionais
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Imagens disponíveis em: 
https://www.google.com.br/search?q=sistemas+funcionais+luria&newwindow=1&rlz=1C1PRFC_ 
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