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1. O conceito de psiquismo na Psicologia Histórico-Cultural

Vigotski, Luria e Leontiev refutam tanto as concepções inatistas (que compreendem o
desenvolvimento como um processo de maturação de potências internas previamente dadas),
como as concepções ambientalistas (que desconsideram o papel ativo da criança como sujeito
de seu processo de desenvolvimento).
Vigotski (2000) elege o conceito de desenvolvimento do psiquismo como sendo o
mais importante da Psicologia. O que é psiquismo? Unidade material/ideal por meio da qual
se dá a construção da imagem subjetiva da realidade objetiva (LEONTIEV, 1978). As funções
psíquicas têm um papel essencial na constituição do psiquismo humano, pois é por meio
dessas funções que se dá o processo de captação da realidade pelo sujeito, possibilitando a
construção da imagem psíquica da realidade em cada sujeito.
Ao nascer, a criança dispõe de funções psicológicas elementares, decorrentes dos
processos de evolução biológica e comuns a homens e animais superiores. Tais funções se
caracterizam por uma relação imediata entre estímulo e resposta. São exemplos de funções
psicológicas elementares a atenção involuntária e a memória involuntária.
Já as funções psicológicas superiores são produto da evolução histórica e são
especificamente humanas. Elas se caracterizam por uma relação mediada entre estímulo e
resposta. Em outras palavras, entre a resposta da pessoa e o estímulo do ambiente se
interpõem o novo elemento designado signo 1, que opera sobre as funções psíquicas,
“No comportamento do homem surge uma série de dispositivos artificiais dirigidos ao domínio dos próprios processos
psíquicos. Com a analogia a técnica, estes dispositivos podem receber com toda a justiça a denominação convencional de
1
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transformando suas expressões espontâneas em volitivas (MARTINS, 2013). Como exemplos
de funções psicológicas superiores, temos a atenção voluntária e a memória voluntária.
Identificar o que caracteriza cada período nos possibilita compreender o
desenvolvimento psíquico da criança e ainda, delinear formas intencionais de trabalho na
escola. Assim, no item dois pretendemos discutir a periodização do desenvolvimento do bebê
de zero a um ano de idade.

2. A periodização do desenvolvimento à luz da Psicologia Histórico-Cultural
2.1. O primeiro ano de vida e a atividade objetal manipulatória

O período pós-natal marca a transição da vida intra à vida extrauterina. Algumas
características desse período se mantêm ao mesmo tempo em que o nascimento impõe ao
bebê uma nova condição de desenvolvimento. Isso pode ser verificado, por exemplo, no ato
da alimentação. Por um lado, apesar de estar fora do corpo da mãe, o bebê continua
alimentando-se de um produto interno do organismo materno. Por outro lado, a alimentação
exige que o bebê realize movimentos que antes não eram necessários para assimilação do
alimento. Em síntese: A singularidade desta idade radica na peculiar situação social de
desenvolvimento: a criança encontra-se separada do corpo da mãe, mas continua ligada a ela
biologicamente. De acordo com Vygotski (2006, p.286) “[…] o desenvolvimento do bebê no
primeiro ano baseia-se na contradição entre a máxima sociabilidade e suas mínimas
possibilidades de comunicação”.
Quais são as funções psíquicas em franco desenvolvimento no primeiro ano de vida?
A sensação, o afeto e a ação. É importante destacar que sensação se caracteriza pela captação
de propriedades isoladas dos objetos (uma cor ou uma forma, por exemplo). Os movimentos
do bebê consistem em uma reação imediata ao que é percebido por meio dos órgãos
sensoriais. Sensação e ação atuam em uma unidade indiferenciada, cujo elo é o substrato
afetivo.
Nesse período do desenvolvimento, o afeto vincula-se à satisfação de necessidades
mais primitivas do bebê, ligadas à alimentação, sono e posição do corpo. Além das

ferramentas ou instrumentos psicológicos [...] Os instrumentos psicológicos são criações artificiais; estruturalmente são
dispositivos sociais e não orgânicos ou individuais; estão dirigidos ao domínio dos processos próprios ou alheios, tanto
quanto a técnica o está para o domínio dos processos da natureza” (VIGOTSKI, 1997, p. 65).
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necessidades físicas, o cuidador satisfaz também necessidades emocionais e vai se
transformando no centro da situação psicológica do bebê (CHEROGLU, 2014).
Gradativamente vai se construindo uma nova forma de relação entre bebê e adulto, no
qual o adulto, atendendo as necessidades do bebê e estabelecendo um contato verbal com ele,
convida-o para participar da atividade de comunicação emocional direta. Lísina (1987, p. 275)
define “comunicação” como “[...] a atividade mutuamente orientada de dois ou mais
participantes, cada um atuando como sujeito, como indivíduo”. As ações de cada um dos
sujeitos são organizadas a partir da resposta do outro.
Mas, o que significa dizer que a primeira forma de comunicação do bebê é “emocional
direta”? Emocional porque ela [...] “se reduz a expressão mútua de emoções que a criança e o
adulto se dirigem um ao outro”. E direta porque “[...] a comunicação não é mediatizada por
nenhuma outra atividade comum da criança e do adulto” (LÍSINA, 1987, p. 288). Do exposto
acima, podemos compreender que a comunicação no primeiro ano tem uma peculiaridade:
trata-se, ainda, de uma comunicação de caráter emocional, pois se reduz à expressão mútua de
emoções que a criança e o adulto dirigem um ao outro, ou seja, às trocas afetivas existentes
entre eles.
Para Lísina (1987), a necessidade de comunicação não é natural, mas surge em
determinadas condições, quais sejam: 1) a necessidade objetiva do bebê de atenção e cuidado
por parte dos adultos circundantes. Isso porque o bebê não é capaz de satisfazer, por si
mesmo, suas necessidades físicas e psíquicas. 2) a conduta do interlocutor de mais idade. O
adulto se dirige ao bebê como uma verdadeira pessoa, ainda que ela seja pequena: fala com
ele, acaricia-o e busca qualquer indício que demonstre que o bebê foi capaz de compreendêlo. O adulto começa a comunicar-se com o bebê antes mesmo deste poder realizar uma
atividade comunicativa e, graças a isso, ele vai tomando parte dessa atividade. Assim, é o
adulto quem atrai a criança para a comunicação e, no interior desse processo, nas crianças se
produz a necessidade de comunicar-se, necessidade inexistente como tal nas primeiras
semanas de vida.
Se essas duas condições forem garantidas, por volta do terceiro mês de vida inicia-se o
“complexo de animação”, que de acordo com Lísina (1987) se expressa pelos seguintes
componentes: a concentração no adulto, o sorriso, as exclamações e uma excitação motora
geral. O complexo de animação possibilita que o bebê comece a diferenciar no meio
circundante a pessoa adulta (concentração), a realizar a comunicação mímica (sorriso) e vocal
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(vocalizações prelinguisticas) e, por fim, visa atrair ativamente o adulto para a comunicação.
Além disso, o complexo de animação expressa uma manifestação externa de prazer, bem
como de vivências positivas experimentadas pela criança. Elkonin (1960 apud LÍSINA,1987)
o complexo de animação é a forma mais simples de interação do bebê com as pessoas
circundantes e cumpre a função de comunicação da criança com o adulto. Por meio do
complexo de animação, a criança integra a relação de comunicação ativa com o adulto e
encontra-se completamente absorta por ele. O adulto “[...] constitui o centro de seu mundo, a
concentração de todos os seus interesses” (LÍSINA, 1987, pg. 289).
O processo de complexificação do desenvolvimento das funções psíquicas do bebê é
consequência da atividade de comunicação com o adulto. Elkonin (1987) afirma que todas as
aquisições da criança nesse período dependem da influência imediata dos adultos.
Por volta de 3 a 4 meses de vida, a movimentação de objetos e do rosto do adulto no
campo de visão da criança possibilita que a sensação dê lugar à percepção. Esta função reflete
o conjunto das propriedades dos objetos, possibilitando a construção de uma imagem
unificada dos mesmos.
Ao final da metade do primeiro ano de vida, a relação direta entre criança e adulto vai
se esgotando como fonte de desenvolvimento, pois a criança passa a se interessar não mais
centralmente pelo adulto, mas sim pelos objetos por ele manipulados.
Tem-se aqui o declínio da atividade de comunicação emocional direta e o surgimento
da atividade objetal manipulatória, que vai de aproximadamente 1 a 3 anos.

Considerações Finais

Compreender o processo de desenvolvimento psíquico da criança de zero a um ano de
idade é condição para o aprimoramento do trabalho intencional do professor de berçários nos
Centros de Educação Infantil. Organizar uma prática pedagógica que possibilite o acesso ao
saber historicamente acumulado pela humanidade e ainda, comprometida com a formação das
funções psíquicas superiores demanda, por parte do professor, conhecimento acerca da
periodização do desenvolvimento.
A psicologia histórico-cultural nos ensina que o desenvolvimento humano não
acontece de maneira natural, nesse sentido, cumpre à escola contribuir com o máximo
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desenvolvimento humano. De acordo com Pasqualini (2013, p.94) “[...] A criança avança a
um novo período de desenvolvimento na medida em que os processos educativos promovem a
apropriação da cultura e a complexificação de sua atividade”. Para tanto, a autora aponta o
papel crucial do professor para que a criança avance em seu desenvolvimento. Em outras
palavras, cabe ao professor promover o desenvolvimento da criança apoiado na atividade
dominante de cada período.
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