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Periodização do desenvolvimento infantil.
Esta discussão divide-se em três eixos, articulados ao redor da importância do brincar
na infância, compreendendo que o ingresso da criança no estabelecimento escolar não
significa o rompimento com a atividade lúdica, que se constitui na Atividade Principal, nessa
faixa etária, na concepção de Leontiev e Elkonin.
Dessa forma, o primeiro trabalho, resumido a seguir, discute como essa questão se
configura na Educação Infantil:
CONCEITO DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES A PARTIR DA
PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO
A obrigatoriedade do ingresso das crianças de 4 e 5 anos na Educação Básica,
conforme estabelecido pela Lei n. 12.796 de 2013, conduz a reflexões e retoma o debate sobre
a especificidade do trabalho pedagógico com as crianças menores de seis anos. Partindo dessa
nova configuração, deve-se ter a clareza de que tornar obrigatório o ingresso das crianças de 4
e 5 anos na Educação Básica, não significa submetê-las à lógica da organização pedagógica
do Ensino Fundamental.
Embora muitos municípios, para atender ao proposto, limitarão o atendimento das
crianças de 0 a 3 anos nas creches, realocando as crianças de 4 e 5 anos para a escola, não se
deve ignorar que estas ainda pertencem à Educação Infantil. Nesse contexto, questionamos: a
educação ofertada às crianças pequenas contempla as suas necessidades e especificidades?
Diante desta questão, este trabalho objetiva discutir o conceito de ensino na Educação
Infantil, tendo como pressuposto a periodização do desenvolvimento psíquico, na perspectiva
teórica de Leontiev e Elkonin. O conhecimento da periodização, em nosso entendimento, é
fundamental para pensar o ensino, concebido como meio de organização sistemática das ações
das crianças, ou seja, como o professor organiza a interação da criança com a cultura mais
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elaborada, em suas múltiplas linguagens. Isso significa romper com a lógica do
espontaneísmo e com a lógica do Ensino Fundamental que tem adentrado aos espaços da
Educação Infantil, e que desconsidera a criança e as suas especificidades.
A segunda reflexão envolve a relação entre o imaginar, uma das funções psíquicas
superiores e o brincar, destacando como o consumismo inerente ao modo de produção
capitalista, leva a um acúmulo de brinquedos, ao invés de um brincar:

IMAGINAR-BRINCAR NA INFÂNCIA: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKI

O trabalho objetiva apresentar uma reflexão acerca daimaginação e suarelação com o
brincar tendo como referencial a teoria histórico-cultural de Vigotski. Esse estudo é parte dos
fundamentos teóricos que orientam o projeto de pesquisa intitulado: Contribuições de
Vigotski acerca das experiências do Brincar em crianças de 5 a 7 anos de idade . O objetivo
do projeto é o de conhecer sobre o significado das experiências do brincar nas crianças, o
conteúdo de suas brincadeiras e os tipos de instrumentos que utilizam para o ato de brincar.
O ponto de partida do estudo está baseado na ideia de que as transformações em curso
na sociedade contemporânea, proporcionadas pela globalização e pelo avanço da tecnologia,
ao mesmo tempo em que oportunizaram que os sujeitos tivessem mais acesso aos bens e
serviços contribuíram para o desenvolvimento de novos padrões culturais e de novas formas
de sociabilidade advindas a partir dessas mudanças.
Nesse contexto, consumir torna-se um imperativo dessa sociedade, que atinge a todos
indistintamente, em especial as famílias e particularmente as crianças e adolescentes, que se
constituem como alvos estratégicos para o mercado, na condição de “sujeitos consumidores”.
Tal processo tem atingido diretamente a infância e em especial a condição do brincar
infantil. Educadores e especialistas têm destacado o fato de que as crianças têm desaprendido
de brincar. O valor tem sido dado à aquisição do brinquedo como um objeto do consumo, de
acúmulo, que via de regra, apresentam dispositivos tecnológicos sofisticados, a serem
acionados de forma imediata com uma finalidade limitada ao campo da exploração e portanto
da experiência.
O ato de brincar, da própria experiência lúdica, acaba muitas vezes assumindo uma
posição secundária. Para o trabalho do simpósio pretende-se apresentar a concepção de
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Vigotski sobre a importância do brincar. Em especial, destacar-se-á como tal processo irá
influenciar no desenvolvimento das funções psicológicas superiores com destaque para a
função da imaginação.
Finalmente, considerando o trabalho pedagógico nos anos iniciais, embora
reconhecendo a função organizativa das rotinas no processo pedagógico, a terceira proposta
denuncia sua enorme incidência. Identifica as características das rotinas mecanizadas e suas
consequências tornando o ensino monótono e repetitivo, propondo que, planejadas
intencionalmente,

possam

constituir-se

em

rotinas

reflexivas,

que

promovam

o

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por meio da relação entre o brincar e o
conhecimento científico.
A IMPORTÂNCIA DAS ROTINAS REFLEXIVAS NO PROCESSO DE
ESCOLARIZAÇÃO INFANTIL
Com base nos fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural, considerando a escola
como a instituição socialmente responsável pela apropriação dos conceitos científicos, cujo
processo é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, esta
discussão objetiva refletir sobre as rotinas pedagógicas utilizadas pelos professores,
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Em primeiro lugar ressalta-se a enorme incidência de rotinas pedagógicas na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Verificou-se que elas correspondem a
62% do total das atividades pedagógicas realizadas na sala de aula.
A seguir, com base em observações realizadas nos 1º. e 2º. anos do Ensino
Fundamental, constatou-se que, apesar de tão frequentes, as rotinas geralmente são tomadas
apenas em seu aspecto organizativo, sendo muito pouco utilizadas para o ensino propriamente
dito.
Distinguem-se então rotinas mecanizadas de rotinas reflexivas, apresentando suas
principais características. A utilização de rotinas mecanizadas leva à monotonia, provoca
desinteresse, gerando possíveis dificuldades de aprendizagem. Não se quer aqui, reduzir a
importância de outras causas que podem estar embasando essas dificuldades. Mas a intenção
desta reflexão é considerar que, já que o processo pedagógico está em nossas mãos, é nele que
estamos colocando o foco.
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Reflete-se, finalmente, sobre a importância de que as rotinas pedagógicas – como
formar filas, ler o alfabeto, copiar o cabeçalho – tão presentes no cotidiano pedagógico, sejam
planejadas, envolvam o contextualizar e descontextualizar, para contribuírem gradativamente
para a formação dos conceitos científicos.
Ressalta-se ainda, que quando reflexivas, as rotinas podem envolver o lúdico
associado ao saber, contribuindo para a apropriação do conhecimento científico, isto é, para
que cada aluno possa reproduzir em si o que a humanidade construiu ao longo da história.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 9394/96, define a
Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. Em 2013, a Lei 12.796,
estabeleceu a obrigatoriedade de ingresso das crianças a partir dos quatro anos na Educação
Básica.
Considerando essa nova configuração, deve-se ter a clareza de que tornar obrigatório o
ingresso das crianças de 4 e 5 anos na Educação Básica, não significa submetê-las à lógica da
organização pedagógica do Ensino Fundamental. Embora muitos municípios, para atender ao
proposto, limitarão o atendimentos das crianças de 0 a 3 anos nas creches, relocando as
crianças de 4 e 5 anos para a escola, não se deve ignorar e desconsiderar o fato de que estas
ainda pertencem à Educação Infantil e apresentam necessidades específicas.
Mediante o exposto, questionamos o papel e a especificidade da Educação Infantil,
seja ela obrigatória ou não. O fato é que, cada vez mais cedo as crianças estão adentrando aos
espaços educacionais e o tipo de educação ofertada precisa ser considerado. Nesse contexto, a
educação ofertada às crianças pequenas contempla as suas necessidades e especificidades?
Defendemos, por ora, uma concepção de Educação Infantil que garanta o acesso das
crianças pequenas à cultura elaborada. Uma Educação Infantil humanizadora, cujo eixo
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norteador seja o desenvolvimento máximo das capacidades humanas, implica, portanto, o
rompimento, a superação de duas concepções predominantes, quais sejam, a espontaneísta; e
aquela que prepara as crianças para o ingresso no Ensino Fundamental. Entendemos que,
ambas podem trazer prejuízos às crianças, visto que não consideram as potencialidades, as
necessidades e as especificidades das crianças de zero a cinco anos.
Discutir o conceito de ensino na Educação Infantil, tendo como pressuposto a
periodização do desenvolvimento psíquico1, é o objetivo deste trabalho. Para atendê-lo,
tomamos como referencial os estudos desenvolvidos pelos teóricos da Escola de Vigotski,
especialmente Leontiev e Elkonin.
Nessa direção, Leontiev (1978) contribui, significativamente, ao destacar que o
homem não nasce homem, mas torna-se homem por meio de um processo denominado de
apropriação cultural. Logo, tornar-se homem exige diversos aprendizados, como agir e
comportar-se diante das pessoas e dos objetos circundantes. Mukhina (1995) reforça essa
ideia ao entender que:

Quando dizemos que a criança, orientada pelo adulto, adquire experiência social e assimila a
cultura da humanidade, não nos referimos apenas ao fato de que ela manipula corretamente os
objetos criados pelo homem e adquire capacidade para se comunicar com os semelhantes, ou
que procede de acordo com as regras da moral pública, mas também a sua maneira de lembrar,
de pensar, etc., isso é falamos precisamente do processo de aprendizagem das ações e
propriedades psíquicas necessárias (Mukhina, 1995, p. 43-44).

Elkonin (2009) não discorda do fato de que a criança, desde que nasce, apresenta
necessidades básicas para a sua sobrevivência, como por exemplo, de nutrição, de oxigênio e
de temperatura. A questão posta é que, a satisfação dessas necessidades primárias depende da
percepção e do atendimento por parte do adulto. Em relação a isso, pesquisas realizadas por
Figurin, Denisova, Buhler, Vallon (apud Elkonin, 2009), evidenciaram que, “as primeiras
necessidades das crianças já são sociais” (apud Elkonin, 2009, p.158). Lisina (apud Elkonin,
2009), especificamente, observou que as transformações fisiológicas do choro e do sorriso em

1

Trata-se de um recorte da pesquisa desenvolvida no período da licença sabática que, ao ser relacionada com os
dados, experiências e percepções vividas na condição de orientadora de Prática de Ensino sob a forma de Estágio
Supervisionado na Educação Infantil, nos remeteu à necessidade de problematizar e discutir o que é o Ensino na
Educação Infantil.
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atos comportamentais demonstram a necessidade de comunicar-se com o adulto e de
estabelecer contato emocional.
Ao compreender a relação da criança com a sociedade construída historicamente, a
partir das necessidades dos homens, Elkonin (2009) e também Leontiev (2001) afirmam que o
desenvolvimento da criança se caracteriza por uma relação determinada, uma atividade
principal que desempenha função central na forma de relacionamento da criança com a
realidade.
Por meio da atividade principal, a criança se relaciona com o mundo, sendo que, em
cada período formam-se nela necessidades específicas em termos psíquicos. Leontiev (2001)
conceitua a atividade principal como o modo pelo qual o indivíduo se relaciona com a
realidade, tendo em vista produzir e reproduzir as condições necessárias à sua sobrevivência
física e psíquica.
No decorrer dos sete primeiros anos de vida, a criança assimila sucessivamente vários
tipos de ação. Assim, no período correspondente ao primeiro ano de vida, a atividade
principal é a comunicação emocional; no período de um a três anos, a atividade objetalmanipulatória é determinante e o jogo de papéis sociais ou jogo protagonizado integra o
período definido como a idade pré-escolar.
Desde as primeiras semanas de vida até um ano, aproximadamente, predomina a
comunicação emocional do bebê, que se constitui como base para a formação das ações
sensório-motoras de manipulação. O bebê usa como recursos de comunicação o choro, para
demonstrar as suas sensações e o sorriso, para buscar uma forma de comunicação social. O
adulto é o foco do seu interesse; mesmo sem conhecer as palavras, sem entender a conduta do
adulto, ele se alegra com a sua presença, observa-o por algum tempo e corresponde ao sorriso
que esse por vezes lhe dirige. “[...] nesta etapa, a criança demonstra interesse pelos objetos
incitada pelo adulto (quando o adulto lhe mostra ou põe nas mãos os objetos), mas não por
iniciativa própria” (Mukhina, 1995, p. 47).
A criança ingressa no mundo por meio das relações criança-adulto. Elkonin (2009)
compreende que a criança, desde os primeiros dias de vida, vive objetivamente num mundo
que percebe e sente de maneira diferente dos adultos. Para ele: “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 do primeiro ano de vida e da primeira infância” (Elkonin,
2009, p.215).
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Elkonin explicita, ainda, que, no final do primeiro ano de vida, a comunicação
emocional direta da criança com os adultos adquire uma nova qualidade, uma forma especial,
que se desenvolve na atividade em conjunto com os adultos, mediante as manipulações com
os objetos. A comunicação emocional direta “criança-adulto” cede lugar à indireta “criançaações com objetos-adulto”.
Estudos realizados por Lisina (apud Elkonin, 2009) relatam que a criança deseja ter
contato com os adultos e quer sua atenção e aprovação, busca elogios para as ações lúdicas e
manipulações realizadas.
A nova forma de comunicação com o adulto é uma condição fundamental do intenso
desenvolvimento das ações com os objetos, no período relativo à primeira infância, o que
constitui no desenvolvimento da atividade objetal manipulatória ou instrumental. Nesta, tem
lugar a assimilação dos procedimentos elaborados socialmente da ação com os objetos e, para
que isso ocorra, faz-se necessário que os adultos mostrem essas ações às crianças. A
comunicação emocional cede lugar a uma colaboração prática. A linguagem é uma forma de
comunicação, entretanto, não é a atividade dominante, pois sua função é auxiliar a criança a
compreender a ação dos objetos e com os objetos.
O jogo de papéis sociais ou jogo protagonizado é o próximo período do
desenvolvimento psíquico, que se constitui na infância pré-escolar.
Na compreensão de Mukhina (1995, p. 47): “A criança já é suficientemente
independente para querer ser como o adulto, interpretar o papel do adulto, mandar como o
adulto nas coisas e nos acontecimentos, embora nessa idade a criança o faça de “mentirinha”;
os brinquedos substituem as coisas de verdade e as ações imaginárias, as autênticas”.
Utilizando-se do jogo, ou da brincadeira, a criança se apossa do mundo concreto dos
objetos humanos; isso se materializa por meio da reprodução das ações com os objetos,
realizadas pelos adultos. As brincadeiras não são instintivas, e, o que determina seu conteúdo
é a percepção que a criança tem do mundo e dos objetos humanos. Isso significa que, o
conteúdo do jogo, da brincadeira, é a atividade dos homens e as relações com os adultos, uma
vez que, as necessidades e interesses da criança relacionam-se a todo o momento ao adulto.
Conforme a criança cresce, novas necessidades surgem e cedem lugar a novos
períodos que se caracterizam por uma atividade principal e que possibilitarão a formação de
outras qualidades psíquicas. Ademais, conforme exposto por Elkonin e Leontiev, a passagem
para uma nova forma de atividade depende das condições de vida da criança na sociedade.
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Face as considerações tecidas, compreendemos que o trabalho pedagógico na
Educação Infantil deva superar o nível das ações espontâneas e de senso comum. Todavia,
isso demanda uma formação de base científica. O processo de ensino e de aprendizagem deve
ser organizado sistematicamente, (Saviani, 2009), contemplando de maneira intencional,
aspectos que envolvam: o que precisa ser ensinado; o sujeito ou os sujeitos a quem se ensina;
o sujeito que ensina; o como se ensina e o lugar em que se ensina.
Para tanto, devemos pensar sobre o que é significativo e importante ensinar às
crianças menores de seis anos, pois, suas condições físicas, sociais e psíquicas (emocionais e
cognitivas) requerem conteúdos e formas adequadas de ação pedagógica.
Defendemos que o conceito de ensino precisa ser bem compreendido por todos os
sujeitos que trabalham diretamente com as crianças menores de 06 anos, caso contrário
podemos transferir para a Educação Infantil a lógica do trabalho que é específico do Ensino
Fundamental.
Nessa direção, pontuamos que os estudos da Escola de Vigotski, especialmente
Leontiev e Elkonin, deveriam constituir-se em leitura obrigatória nos cursos de formação de
professores da Educação Infantil, pois, têm como pressuposto o ensino como promotor do
desenvolvimento. Referimo-nos ao ensino na Educação Infantil, alheia à lógica do professor
que ministra aulas e alunos que, mecanicamente e passivamente, repetem o que, supostamente
foi ensinado. Compreendemos o ensino como meio de organização sistemática das atividades
das crianças, isto é, como o professor organiza a interação da criança com a cultura mais
elaborada, em suas múltiplas linguagens, em consonância com a especificidade de cada
período e da atividade principal, entendida como aquela que provoca e promove o
desenvolvimento psíquico.
Finalizamos com a contribuição de Carlos Drumond de Andrade ao dizer que:
“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver crianças sem escolas,
mais triste ainda é vê-las sentadas enfileiradas, em salas sem ar, com exercícios estéreis sem
valor para a formação humana”.
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O trabalho objetiva apresentar uma reflexão acerca da imaginação e sua relação com o
brincar tendo como referencial a teoria histórico-cultural de Vigotski. Esse estudo é parte dos
fundamentos teóricos que orientam o projeto de pesquisa intitulado: Contribuições de
Vigotski acerca das experiências do brincar em crianças de 5 a 7 anos de idade. O objetivo do
projeto é o de conhecer sobre o significado das experiências do brincar nas crianças, o
conteúdo de suas brincadeiras e os tipos de instrumentos que utilizam para o ato de brincar. O
ponto de partida do estudo está baseado na ideia de que as transformações em curso na
sociedade contemporânea, proporcionadas pela globalização, e pelo avanço da tecnologia, ao
mesmo tempo em que oportunizaram que os sujeitos tenham mais acesso à bens e serviços,
contribuíram para o desenvolvimento de novos padrões culturais e de novas formas de
sociabilidade. Nesse contexto, consumir torna-se um imperativo dessa sociedade, que atinge a
todos indistintamente (Bauman,1999), em especial as famílias e, particularmente as crianças e
adolescentes, como alvo estratégico para o mercado na condição de “sujeitos consumidores”
(Kehl, 2004) . Tal processo tem atingido diretamente a infância e em especial a condição do
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brincar infantil. Educadores e especialistas têm destacado o fato de que as crianças têm
desaprendido de brincar (Postman,1999). O valor tem sido dado à aquisição do brinquedo
como um objeto do consumo, de acúmulo, que via de regra, apresentam dispositivos
tecnológicos sofisticado, a serem acionados de forma imediata com uma finalidade limitada
ao campo da exploração e, portanto, da experiência.
Para o Simpósio pretende-se apresentar a concepção de Vigotski sobre o
desenvolvimento e a importância do brincar, em especial, a imaginação como uma das
funções que emergem à medida em que há saltos qualitativos no desenvolvimento das funções
psicológicas superiores proporcionados pelo campo das experiências infantis. A imaginação é
uma função tipicamente humana que está relacionada à atividade criadora. Também pretendese destacar e atividade criadora imaginativa na criança, que potencializará o campo da
fantasia e irá contribuir com o campo das experiências futuras no adulto.
A metodologia utilizada para a elaboração do estudo fundamentou-se em uma
pesquisa bibliográfica das seguintes obras do autor: Teoria e Método em Psicologia (1999),
La Imaginación y la Arte em la Infância: Ensayo Psicológico (1990), A brincadeira e seu
papel no desenvolvimento psíquico da criança (2008), Imaginação e Criação na Infância
(2009).
Para pensar o desenvolvimento, Vigotski (1999) postula o papel da aprendizagem e
como está encontra-se em conexão com os processos de desenvolvimento. Sua configuração
não pode ser pensada de modo abstrato, universal e descontextualizado, mas dependerá da
história, das mediações culturais, e de como essa história se particulariza para cada sujeito.A
relação do homem com o mundo é mediada pelos instrumentos, signos e todos os elementos
do ambiente humano carregados de significado cultural, que são construídos nas relações
entre os homens e a natureza e entre os próprios homens. Uma importante característica da
espécie humana é que o homem ao nascer não está pronto e depende fundamentalmente da
natureza inorgânica e orgânica e dos seres sociais como parte intrínseca da sua espécie e
gênero humano para se desenvolver.
No universo do campo das experiências infantis e do desenvolvimento encontra-se o
papel do brincar como aspecto crucial para o desenvolvimento da imaginação enquanto
função psicológica, destacado no texto: A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento
psíquico da criança (Vigotski,2008, pg.35). A brincadeira é fonte do desenvolvimento que
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cria uma zona de desenvolvimento iminente. “A ação num campo imaginário, numa situação
imaginária, a criação de uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos
volitivos - tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível superior de
desenvolvimento”. Esse nível irá permitir à criança libertar-se de amarras situacionais,
levando-a a agir com base não somente na sua percepção imediata dos objetos, mas também
com base no significado de suas ações. Nesse processo verifica-se um salto para o campo da
operação com significados.

Outro aspecto importante é que a brincadeira possibilita que a

atividade infantil esteja mediada pelo desejo e pela satisfação do brincar; mas ao mesmo
tempo, na brincadeira a criança precisa se submeter as regras, “submetendo-se às regras, as
crianças recusam aquilo que desejam, pois à submissão às regras e à recusa à situação
impulsiva imediata, na brincadeira é o caminho para a satisfação máxima” (Vigotski, 2008,
p.32-33). Nessa direção a regra se transforma em afeto e fonte de satisfação, “por isso na
brincadeira são possíveis as maiores realizações da criança que, amanhã, se transformarão em
seu nível médio real, em sua moral”. Do ponto de vista do desenvolvimento as criações
imaginárias possibilitadas no brincar abrem caminho para o desenvolvimento do pensamento
abstrato.
No livro La Imaginacion y el Arte em la Infancia,Vigotski (1990, p.17), enfatiza a
relação entre a função imaginativa , a experiência e a emoção. A imaginação é uma função
primordial e necessária ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores que se
desenvolve a partir de elementos da realidade concreta e que permitem a abertura para o
campo da fantasia. Sendo assim, destaca que do ponto de vista pedagógico é necessário a
ampliação do campo de experiências infantis para que possam ser garantidas as condições de
desenvolvimento da atividade criadora. Pois é através da experiência que a atividade criadora
da imaginação encontra terreno fértil para desenvolver o campo da fantasia. “Cuanto más
ricas sea la experiência humana, tanto mayor será del material que dispone esa
imaginación.” Por outro lado, a imaginação também é uma função que potencializa a
experiência humana, à medida em que o homem é capaz de imaginar aquilo que ainda não
experimentou concretamente.
As contribuições de Vigotski são indicativas sobre a necessidade de reflexão por parte
dos educadores acerca de suas responsabilidades sobre os processos e métodos utilizados no
contexto de intervenção da educação das crianças, à medida em que: destacam a importância
do brincar, como atividade potencializadora do desenvolvimento, colaboram para aprofundar
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a compreensão sobre o desenvolvimento da imaginação e da atividade criadora no indivíduo,
como fenômenos que não são naturais mas intrínsecos à realidade sócio-histórica e
repercutem sobre a subjetividade humana afetando os pensamentos, as emoções e as ações.
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As características do gênero humano, criadas e desenvolvidas ao longo da história, não
são transmitidas pela herança genética. Apoiam-se em neoformações neuronais que só se
estabelecerão na medida em que o sujeito, a partir de sua base biológica, interagir em seu
contexto, com outros seres humanos e for se apropriando, nesse processo, do saber científico,
da cultura e da tecnologia, que a humanidade vem construindo, como decorrência da
necessidade de criar os instrumentos materiais e psicológicos necessários para transformar a
natureza e sobreviver.
O presente trabalho parte do pressuposto de que o aprender, ainda que envolva os
aspectos biológicos que constituem o ser humano, não é produto de uma causalidade
biológica, ou seja, não é apenas porque vai crescendo imersa em um contexto sociocultural
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que envolve a família ou a escola, que a criança vai aprender os conhecimentos científicos,
culturais e tecnológicos que as gerações anteriores vieram desenvolvendo, ainda que essas
instituições tenham esse importante compromisso.
Ao falarmos de apropriação do conhecimento científico é necessário ter clareza de que
não se trata de um processo simples, até porque sua elaboração pelos homens durou séculos.
Trata-se de um processo complexo de objetivações e subjetivações, por meio do qual na
medida em que a criança objetiva suas ideias, em uma interação ativa com a realidade,
interação essa que a desestabiliza, por meio das mediações com que intervém o educador,
pode se apropriar das colocações docentes, as quais podem estabilizá-la ou desestabilizá-la.
Essas objetivações e subjetivações envolvem desestabilizações e estabilizações, e é nesse
processo de idas e vindas que ocorre a aprendizagem. Convém aqui, destacar o conceito de
mediação, fundamental nessas relações, pois:
Ultrapassa a relação aparente entre as coisas, penetrando na esfera das intervinculações entre
as propriedades essenciais das coisas.[...] o processo de interiorização[dos conceitos],sintetiza,
´condensa` a sociedade que comporta os signos, o ser social que o porta por interiorização e a
decorrente transformação que ela provoca nas ações sociais do indivíduo (Martins, 2012, p. 3).

Esse processo exige uma intencionalidade docente, ou seja, ao planejar suas aulas o
professor já estabelece como meta a apropriação do conhecimento científico pelo aluno, e é
nessa direção que ele conduzirá o processo pedagógico, a fim de garantir que, de fato, cada
criança possa superar as barreiras epistemológicas, afetivas, ou outras que estejam
dificultando sua aprendizagem.
Os estudos de Lev SeminovichVygotski (1896-1934) e Aleksei Nikolaievitch Leontiev
(1903-1979) revelam que no processo pedagógico não há um sujeito disponível para a
aprendizagem, como uma cera a ser moldada, como se pensava até o início do século XX,
pronta a aprender os conceitos científicos por cuja apropriação a escola é responsável. A
escola pública ainda não estava sequer disseminada e já Vygotski alertava para o fato de que a
criança ao chegar à escola traz boa parte dos conceitos cotidianos que circulam no mundo que
está à sua volta, os quais se não forem levados em conta podem dificultar a aprendizagem.
De fato, os conceitos cotidianos ou científicos, que a criança traz ao aprender algo
novo, precisam ser considerados no processo pedagógico, caso contrário entrarão em conflito
com os novos conceitos científicos a serem trabalhados pela escola, gerando obstáculos à
aprendizagem.
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Brousseau (2011)esclarece que os obstáculos, no processo de aprendizagem podem ser
epistemológicos, quando o conceito é apresentado prematuramente à criança, ou quando o
conceito envolve um salto intelectual que a humanidade levou séculos para dar. Ou didáticos,
quando o professor não planeja, ou planeja inadequadamente o processo de ensino.
Com essa perspectiva, Iijima e Szymanski (2014) objetivaram observar a prática
docente em uma classe de 1º. ano do Ensino Fundamental, buscando as regularidades
importantes e as atividades que mais se destacavam, para compreender melhor a dinâmica da
sala de aula. Após 12 horas de observação, utilizando a técnica de Registro Contínuo Cursivo,
verificaram que 62% das atividades pedagógicas desenvolvidas pelos docentes correspondiam
a rotinas, sendo que os 38% restantes envolviam todas as demais atividades pedagógicas, tais
como: cópia de textos, análise de frases, atividades individuais e leituras, intencionalmente
planejadas pelo professor. Portanto, as rotinas tais como filas ou chamada, cantilenas orais,
eram muito mais frequentes do que todo o conjunto dos demais encaminhamentos
pedagógicos.
Entretanto, entre os anos de 1987 e 2012, apenas 3 dissertações e 1 tese foram
defendidas, tendo a rotina com objeto principal de estudo (Iijima e Szymanski, 2014). Assim,
tendo em vista a discrepância entre o quanto é utilizada em sala de aula e o quanto é
analisada, justifica-se refletir sobre como essas rotinas têm ocorrido em sala de aula.
Cabe, então, definir o que são rotinas pedagógicas e como se diferenciam das demais
atividades realizadas pelo professor. Entendem-se como rotinas aquelas atividades
pedagógicas repetitivas e cotidianas, que têm a função de organizar o processo educativo na
escola. Envolvem procedimentos de controle do tempo, do espaço escolar, das atividades,
bem como dos materiais, padronizando e regulamentando tanto as atividades das crianças,
quanto dos adultos.
Especificamente nas séries iniciais são rotinas: fazer a chamada, ler o alfabeto ou
escrever o cabeçalho. As demais atividades, não consideradas como rotinas na presente
proposta, referem-se a: exercícios individuais escritos ou orais; leitura, silenciosa ou em voz
alta; redações, ... entre outras possibilidades.
A alta frequência com que as rotinas se apresentam, no processo pedagógico, lhes traz
uma grande relevância. Assim, buscou-se na presente pesquisa, observá-las durante 96 horas,
em 3 classes de 1º. e 2º. anos do Ensino Fundamental, utilizando como a técnica de Registro
Contínuo Cursivo. Posteriormente, buscou-se extrair as categorias de análise a partir dos
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próprios dados. Dessa forma, pudemos distinguir dois tipos: rotinas que optamos por chamar
de reflexivas e rotinas mecanizadas (Iijima e Szymanski, 2014).
As rotinas foram denominadas reflexivas quando, embora se repetissem a cada dia,
levavam à reflexão, isto é não ocorriam sempre da mesma forma rígida e consequentemente
monótona. Por outro lado, como o próprio nome o diz, as rotinas foram denominadas
mecanizadas, quando ocorriam sempre da mesma forma, convidando o aluno a não pensar e
simplesmente a repetir.
Para esclarecer melhor o que estamos afirmando, vamos colocar um exemplo de cada
uma dessas rotinas, inspirado nessas observações a que nos referimos:
Rotina mecanizada - A professora diz: “Façam fila, sem barulho. Vamos, vamos,
rápido”....
Rotina reflexiva – A professora diz:“Agora vamos fazer fila. Vamos intercalar um
menino e uma menina, e vamos percorrer outro caminho para chegar até a sala da
merenda”.
As rotinas mecanizadas podem contribuir para a fragmentação do ensino, trabalhando
conceitos nas diferentes áreas, “engavetados” em caixinhas independentes, como alerta
Cavasin(2008), propondo que elas sejam planejadas, dando relevo à dimensão estruturante.
Rodrigues (2009) acrescenta que as rotinas devem ser suficientemente flexíveis para dar
espaço à diversidade em sala de aula. E Lima (2010) coloca que as rotinas podem constituirse em propulsoras da autonomia moral da criança, uma vez que por saberem o que acontecerá,
as crianças podem adiantar-se ao comando docente, executando as ações antes de o professor
indicá-las.
A função social da escola, que é garantir esse aprendizado, exige justamente um
planejamento uma intencionalidade. Já Vasquez ao discutir a questão da práxis pedagógica,
ressalta, apoiado em Marx, o fato de que o homem é capaz de planejar a atividade pedagógica,
antevendo seus resultados, ao mesmo tempo em que ao executá-la pode estar refletindo sobre
ela com base na teoria que orientou sua elaboração. Esse processo que constitui a práxis
pedagógica não admite, portanto, rotinas mecanizadas no processo de ensino, uma vez que
rotinas pedagógicas mecanizadas dizem respeito a práticas cotidianas geralmente
improvisadas, repetitivas e monótonas.
Essas rotinas mecanizadas são consideradas, em geral, como “processos naturais”.
Raramente são planejadas em detalhes, e se constam no planejamento docente, é de maneira
genérica. Por exemplo: “ler o alfabeto exposto acima da lousa.” Não há embasamento que
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norteie essas rotinas no processo educativo, pois elas são vistas como ”algo natural, posto que
acontece todo o dia, e. por isso, se for da mesma forma, não importa, o importante é cumprila[s]” (Cavasin, 2008, p.116). Considerar as rotinas como “processos naturais” significa não
reconhecê-las como práticas socialmente construídas e, portanto, modificáveis, dependendo
da vontade de quem as organiza.
Quando se ouve, em uma das salas, as palavras docentes: “Vamos, vamos ligeiro.
Acabem logo, para podermos fazer a leitura!”, estamos desconsiderando a tarefa que o aluno
está desempenhando. Se se trata de uma rotina qualquer, denunciamos que a estamos
executando de forma mecanizada. Apenas para vê-la cumprida.
Mas, como a rotina pode não ser monótona e sim reflexiva?
A rotina reflexiva envolve uma relação pedagógica na qual circula uma energia, um
afeto- no sentido de afetar os sujeitos envolvidos-, na qual circula um prazer. Prazer de
ensinar, convidando ao prazer de aprender. Ao mesmo tempo em que se está suficientemente
próximo do aluno, de forma que ele possa sentir essa proximidade, assume-se o lugar do
professor, daquele que sabe o que está ensinando, por, de fato possuir um saber e ao mesmo
tempo uma autoridade que emana desse saber.
Uma rotina reflexiva instiga o aluno com questões, nela intercaladas, que ele não sabe,
mas ele percebe que se pensar um pouquinho, vai saber. E o professor tem autocontrole para
não dar a resposta, dando ao aluno o tempo que ele precisa para pensar.
Uma rotina reflexiva precisa ser planejada, envolve contextualizar e descontextualizar,
para contribuir gradativamente para a formação do conceito científico. E, envolve o lúdico,
associado ao saber, contribuindo para a apropriação do conhecimento científico, isto é, para
que cada aluno possa reproduzir em si o que a humanidade construiu ao longo da história.
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