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1. Apresentação 

 

“Só através da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano é que em 

parte se cultiva e em parte se cria a riqueza da sensibilidade subjetiva humana 

(o ouvido tonal, o olho para a beleza das formas, em suma, os sentidos capazes 

de satisfação humana e que se confirmam como faculdades humanas) (...) 

também os chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor 

etc.), numa palavra, a sensibilidade humana e o caráter humano dos sentidos, 

que vêm a existência mediante a existência do seu objecto, através da natureza 

humanizada”  (Marx, 1987, p. 199). 

 

Este estudo tem como tema central o desenvolvimento humano considerado na 

unidade contraditória entre a singularidade individual e a universalidade histórica do 

gênero. Nos pautamos pela necessidade de conhecer a relação do indivíduo com a 

história humana acumulada, de compreender como conquistas humano genéricas se 

tornam conquistas individuais, ou seja, como as possibilidades construídas 

historicamente pelo ser social tornam-se “órgãos da individualidade”. (Duarte, 2003). 

Em decorrência deste interesse, somos impelidos a também considerar as reais formas 

impeditivas à humanização e suas justificativas ideológicas. 

 

 “... o homem reflete a realidade não apenas tal qual ela existe 

imediatamente, mas também como pode e deve ela ser para as 

necessidades sociais dele. Voltado desde o início para a satisfação de 

necessidades práticas do homem, o conhecimento cria não raro 

imagens dos objetos que não foram observados na natureza, mas 

devem e podem ser realizáveis na prática” .  (Kopnin, 1978, p. 228).  

 

Refletindo sobre as necessidades práticas do homem frente a uma realidade que 

merece ser transformada consideramos a educação do pensamento aspecto fundamental 

no desenvolvimento psíquico. O indivíduo desenvolvido necessita conhecer a realidade 

que está inserido, nela penetrar e identificar as tendências de movimento desta realidade 

e da sua própria realidade, para direcionar sua atividade no mundo em direção as forças 
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humanizadoras da sociedade. A projeção de ser humano desenvolvido e criativo, em 

toda a sua complexidade, deve mediar ações educativas, desde as mais simples, para que 

seja possível construir as bases para a objetivação de um modo de se relacionar no 

mundo pautado por saberes autênticos. “O pensamento é o reflexo da realidade sob 

forma de abstrações. O pensamento é um modo de conhecimento da realidade objetiva 

pelo homem”  - grifo do autor (Kopnin, 1978, p. 121). 

Uma das conquistas históricas do ser humano foi o controle intencional do 

processo de movimento do pensamento em direção a verdade objetiva, foi criar 

historicamente a possibilidade de posicionar o pensamento frente a uma complexa 

realidade desconhecida e imprecisa e movimentar-se, num processo infindável, em 

direção ao preciso e completo. O ser humano tomou consciência e sistematizou formas 

de como deve ser elaborado o processo de apreensão da realidade objetiva. Construiu 

princípios para elaborar conhecimentos e estabeleceu critérios para verificar sua 

validade. 

A dialética materialista, resultado da experiência humana e em constante 

processo de sua própria construção, é uma destas formas. Fixou-se em categorias, cujo 

ponto de partida é a afirmação de que um objeto somente pode ser apreendido à medida 

que se atua sobre ele. O processo de conhecer se faz na relação entre a realidade em 

suas múltiplas determinações e a consciência da realidade.  

 Por intermédio do método materialista dialético o movimento do pensamento, 

que é determinado por categorias advindas do próprio movimento da realidade, abre a 

possibilidade de penetração na essência das coisas, não reduzindo o processo de 

conhecimento aos limites da experiência ou apenas à dedução lógica rigorosa. Esta 

filosofia: 

 

“... relaciona sujeito e objeto na base real em que eles são unificados 

na história; a dialética subjetiva é o mesmo movimento objetivo, só 

que sob uma forma de sua existência diferente da natureza. Demais, 

subentende-se por dialética subjetiva não só o movimento do 

pensamento, mas também a atividade histórica do homem em seu 

conjunto, incluindo o processo de pensamento. O sujeito é 
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irredutível à simples consciência, logo, sua dialética não se limita a 

atividade do pensamento humano” (Kopnin, 1978, p. 51). 

 

A lógica dialética na sua “ inversão”  materialista pode ser considerada conquista 

histórica que se expressa em duas dimensões que se articulam: 1 - como método ou 

conjunto de princípios que servem de referência na produção de conhecimentos que não 

se limitam a descrição de aspectos do “presente” , mas pressupõe a compreensão dos 

fenômenos em seu movimento, atentando tanto para sua gênese histórica como para as 

tendências de movimento futuro; 2 - como movimento objetivo da realidade, aí incluído 

o pensamento dialético, entendido como atividade e síntese histórica da prática social do 

ser humano:- processo psicológico, “ instrumento”  (mediação) individual da relação 

consciente do homem com a realidade, ou seja, como atividade do pensamento que 

possui ciência do movimento dialético da realidade e da necessidade de reproduzi-lo no 

pensamento. 

Considerando o movimento da realidade e o processo de conhecê-la em seu 

movimento e multilateralidade estamos de acordo com Novack (1993) quando afirma 

que existe uma lógica interna das relações em toda a realidade e que as leis desta lógica 

podem ser conhecidas e transmitidas. Em síntese, o indivíduo necessita ser educado para 

que possa conhecer sua realidade, para nela penetrar e identificar contradições e 

tendências de movimento e assim, com conhecimento das forças sociais e de suas 

próprias forças (como também limites), direcionar sua atividade. 

 

 

2- A educação do pensamento 

  

O pensamento é movimento objetivo da realidade sob diferente forma de 

existência. O conhecimento advindo da atividade de conhecer, na qual o pensamento 

exerce importante papel, deve coincidir em conteúdo com a própria realidade objetiva 

que se encontra fora dele e, após se concretizar pela prática, levar ao surgimento de um 

novo mundo de objetos e relações. (Kopnin, 1978). 
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É necessário que o pensamento dialético se torne “ instrumento”  da 

individualidade humana se temos como perspectiva a formação de seres humanos 

criativos. 

Para nos auxiliar na tarefa de refletir sobre a educação do pensamento 

indicaremos a seguir, numa simplificada exposição, os princípios fundamentais da 

dialética materialista:- 

  

1 - “a natureza é considerada não como uma acumulação acidental 

de objetos, de fenômenos destacados uns dos outros, isolados e 

independentes, mas como um todo único, coerente, onde os objetos, 

os fenômenos são ligados organicamente entre si, dependem uns dos 

outros, se condicionam reciprocamente; 

 

2 - a natureza é considerada não em estado de repouso e 

imobilidade, mas em estado de movimento e transformação 

perpétuos, de renovação e desenvolvimento incessantes, onde 

alguma coisa sempre nasce e se desenvolve, alguma coisa se 

desagrega e desaparece; 

 

3 - o processo de desenvolvimento é tratado não como um simples 

progresso de crescimento onde as mudanças quantitativas não 

resultam em mudanças qualitativas, mas como um  desenvolvimento 

que passa de mudanças quantitativas insignificantes e latentes a 

mudanças aparentes e radicais, a mudanças qualitativas; onde as 

mudanças qualitativas não são graduais, mas rápidas e súbitas, e se 

operam por saltos, de um estado a outro; estas mudanças não são 

contingentes, mas necessárias; resultam da acumulação de mudanças 

quantitativas insensíveis e graduais; 

 

4 - A dialética parte do ponto de vista que os objetos e os 

fenômenos da natureza implicam contradições internas, pois eles 

contêm todos um lado negativo e outro positivo, um passado e um 
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futuro; todos contêm elementos que desaparecem ou se 

desenvolvem; a luta desses contrários, a luta entre o antigo e o novo, 

entre o que morre e o que nasce, entre o que perece e o que se 

desenvolve, é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, 

da conversão das mudanças quantitativas em qualitativas”  (Prado Jr, 

1969, p. 602-603). 

 

  Os princípios aqui expostos, cuja consciência é conquista do ser social, 

deveriam mediar as relações do indivíduo com a realidade. A lógica do movimento da 

realidade deveria ser consciente aos indivíduos para que, pelo pensamento, pudesse 

apreender o seu conteúdo para além das aparências imediatas.  

Considerando o processo de desenvolvimento do ser humano na unidade 

contraditória entre a singularidade individual e a universalidade histórica do gênero, a 

necessidade social que se engendra, de cunho educativo, diz respeito ao 

desenvolvimento na existência individual do pensamento dialético. 

Faz-se necessário tomar como objeto o movimento de transformação deste 

conjunto de princípios sistematizados a partir leis do movimento da realidade, que são 

referencias metodológicas fundamentais ao processo de produção de conhecimento, em 

processos psicológicos de orientação do pensamento, mediação da relação do indivíduo 

com a realidade. 

Em síntese, o problema social que se coloca está relacionado ao processo 

educativo de transformação das categorias que sintetizam o movimento da realidade em 

realidade no pensamento. 

 

 

3. Pensamento e educação infantil 

  

Nos parece evidente que a objetivação desta complexa experiência social como 

realidade no pensamento dos indivíduos somente poderá ocorrer atrelado à um processo 

de transformação social pois não pode deixar de envolver formas institucionais de 

educação. 
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“A transformação social emancipadora radical requerida é 

inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação no 

seu sentido amplo (...) E vice versa: a educação não pode funcionar 

suspensa no ar. Ela pode e deve ser articulada adequadamente e 

redefinida constantemente no seu inter-relacionamento dialético com 

as condições cambiantes e as necessidades da transformação social 

emancipadora.” (MEZÀROS, 2005, p. 76). 

 

O desafio de transformar a dialética materialista em realidade no pensamento 

pôde ser realizado na prática conforme relata Davidov (1988) no livro “La enseñanza 

Escolar y el desarrollo psiquico” , ao confirmar a possibilidade de organizar atividades 

educativas no sentido de desenvolver o pensamento teórico (lógica dialética).  

Esta tarefa, enquanto perspectiva deve ser realizada na nossa realidade e pautar 

ações educativas mesmo em uma sociedade de classes. Não podemos desconsiderar que 

o próprio movimento do real é dialético e, portanto as contradições concretas acabam 

por se constituir em importantes determinações para que o movimento do real se 

reproduza no pensamento. 

O pensamento dialético não se torna realidade independente da diretriz da 

educação e do ensino, assim como não se realizaria o pensamento que utiliza os 

mecanismos da lógica formal. As bases desta lógica permeiam a vida cotidiana e se 

constituem em instrumentos familiares que utilizamos em nossas vidas até mesmo sem 

nos darmos conta. A lógica do senso comum é a lógica formal empobrecida. 

Queremos com isto ressaltar que mesmo sem a participação em cursos de lógica 

formal desde muito cedo na vida de uma criança suas bases são ensinadas e apropriadas, 

passando a integrar-lhe o pensamento, mediando a construção tanto de conhecimentos 

como de equívocos. 

É na vida infantil que se inicia o processo em que são lançadas as bases para que 

os fenômenos sejam tratados de forma isolada e independente uns dos outros; a 

realidade seja vista como algo em estado de repouso e imobilidade; o desenvolvimento 

seja considerado como um simples progresso de crescimento no qual no início já estaria 

engendrado o ponto de chegada e, para que a realidade seja considerada sem qualquer 

tipo de contradição. 
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Considerando a validade do que afirmamos para o desenvolvimento da lógica 

formal cujas bases estão em luta com os princípios da lógica dialética, acreditamos que 

o processo de formação do pensamento teórico deve, de forma intencional e planejada, 

se iniciar na educação infantil, num processo de negação dos princípios expostos no 

parágrafo anterior e afirmação da lógica da unidade e luta dos contrários. 

 

 

4- O pensamento e a literatura infantil 

 

Como o processo de ensino desempenha importante papel no desenvolvimento 

psíquico da criança, nos parece possível organizar atividades lúdicas no sentido de que 

os princípios da lógica dialética passem a integrar a vida infantil, assim como os da 

lógica formal integram. 

Podemos tomar como objeto de reflexão o processo educativo de crianças cuja 

atividade orientadora de desenvolvimento1 seja o jogo. Neste momento do 

desenvolvimento infantil são lançadas bases para modos específicos de conceber a 

realidade.  

                                                                                                                         

“Poco a poco se abre ante el niño el mundo de la actividad, del 

trabajo, y de las relaciones sociales de las personas.  Em la idad 

preescolar, aún no puede tomar parte directamente em la actividad 

de los adultos, pero ya  procura, aunque sea de uma manera parcial 

condicionada, hacer lo mismo que las personas que le rodean y se 

esfuerza por habiruarse de una manera activa al mundo nuevo para 

él, reproduciendo realmente la vida y la actividad de los adultos. El 

juego es la forma típica y accesible em esta edad para que el nino 

reproduzca este mundo. Precisamente em él encuentra su reflejo la 

realidad que rodea al nino y, en primer lugar, la vida y la actividad 

                                                
1  Apresentaremos no item “Uma concepção de desenvolvimento”  as características gerais da Atividade 
Orientadora de Desenvolvimento. Este conceito também é traduzido por “Atividade principal”  ou 
“Atividade dominante”. 



O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO: MEDIAÇÕES 
EDUCACIONAIS 
ABRANTES, Angelo Antonio – Unesp – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Infantil (NEPEI) -  angeloaa@fc.unesp.br 
GT: Filosofia da Educação / 17 

 

9 

de los adultos, como también las variadas relaciones mutuas entre 

las personas” 2. (Leontiev, 1960, p.501). 

 

            Considerando o jogo como forma típica e acessível para a criança apreender o 

mundo que a cerca, tanto o da atividade dos adultos como o das relações entre as 

pessoas, acreditamos que os princípios da lógica dialética possam permear a vida 

infantil neste momento do processo de desenvolvimento. 

Evidentemente que com isto não almejamos que esta criança paute sua relação 

com a realidade pelo pensamento dialético já desenvolvido, mas defendemos a 

perspectiva de que é possível lançar as bases para que este modo de pensar venha a 

ocorrer. 

Entre inúmeras atividades lúdicas que poderiam ser consideradas no processo de 

desenvolvimento infantil demarcamos como objeto singular a ser comentado neste 

trabalho a relação da criança com a literatura objetivada em forma de livro. No contato 

com o livro a criança tem a possibilidade de acesso à literatura na forma de ilustração, 

leitura em voz alta pelo adulto ou na narrativa oral nele fundamentada. Ou seja, o objeto 

de que tratamos tem a complexidade de uma relação social que permeia o processo de 

acesso a uma objetivação humana.  

Ao considerarmos a relação criança – adulto – literatura infantil, nos pautamos 

pelo princípio de que os resultados desta dinâmica sintetizam de forma particular a 

contraditória história de relações sociais, que são o fundamento do desenvolvimento 

individual e se constituem como aspecto central para sua compreensão.  

Estas relações são complexas e devemos considerar que em cada um dos pólos 

desdobram-se contradições que são expressão do nosso modo de produção, tornando 

árdua a tarefa de compreendê-las em seus nexos. Quando nos referimos ao adulto, em 

sentido geral, não está explicito o seu posicionamento de classe, está omitido se suas 

atividades se desenvolvem no sentido da emancipação humana ou no da reprodução de 

uma realidade que aliena o ser humano. Quando mencionamos a criança, está omitido 

qual criança estamos considerando, como ela e o grupo que participa estão situados no 

processo produtivo, quais possibilidades e impossibilidades advêm deste 

posicionamento. O mesmo ocorre com a literatura, uma produção que se arroga 

                                                
2  A “ idade pré-escolar” corresponde ao período dos três aos sete anos.  
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destinada à criança, mas que é destinada a criança que pode pagar, produção que se 

expressa fundamentalmente como mercadoria, e que no seu conteúdo reproduz 

diferentes posicionamentos políticos frente a realidade. 

Considerando os aspectos mencionados, e cientes da complexidade do objeto em 

questão, reafirmamos a necessidade de realizar a tarefa de lançar as bases da lógica 

dialética na existência infantil, e indicamos que a linguagem poética, neste sentido, é 

rica em possibilidades. 

Segundo Todorov (1980), ela recusa a lei da não contradição, assim, nega o 

principio essencial da lógica formal, o principio da identidade. Possui intenção no que 

almeja expressar, sendo que o sentido das palavras nos diferentes contextos em que são 

trabalhadas é inconstante, ao mesmo tempo em que uma palavra pode possuir uma 

pluralidade de sentidos dentro de um mesmo contexto. 

O processo de compreensão da linguagem poética envolve uma espécie de 

investigação que pressupõe flexibilidade no pensamento, sendo que o “ leitor”  nela 

encontra espaço para completar a obra a partir das sugestões contidas. As crianças cuja 

atividade típica é o jogo podem se sentir motivadas a participar ativamente desta 

“brincadeira”  que deveria caracterizar a relação com a obra literária. 

A relação da criança com a literatura infantil tem possibilidades de constituir-se 

num jogo no qual a lógica da vida cotidiana é interrompida. Num verdadeiro encontro 

com a literatura a criança exercita sua relação com temas complexos, pois uma obra 

literária é portadora de conteúdos sobre o ser social, aborda problemas universais e 

pode expressar as contradições da sociedade, visto que sua essência é a ambigüidade. 

Por intermédio desta atividade lúdica a criança tem a perspectiva de entrar em 

contato com a realidade de modo incomum e conhecer tarefas sociais que merecem 

resolução. Além disso, por um processo de identificação com os personagens, 

posicionar-se diante destas tarefas.   

Deste modo, pelo que foi exposto até o momento, colocamos como problema 

prático a necessidade de desenvolver, por intermédio da literatura infantil, bases 

filosóficas para a objetivação do pensamento dialético em crianças cuja atividade típica 

é o jogo. Defendemos a posição de que existe esta possibilidade desde que os adultos 
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mediadores3 da relação da criança com o livro tenham consciência deste objetivo e esta 

intenção se desdobre na organização da atividade infantil. 

 

 

5. Uma concepção de desenvolvimento 

 

A Psicologia Histórico-social acumulou conhecimentos sobre o desenvolvimento 

humano que orientam nossa atividade de trabalho, assim sendo, num certo sentido, o 

problema educativo para o qual queremos chamar a atenção se deduz de suas principais 

teses. 

Esta perspectiva nega a supervalorização das particularidades inatas como 

predeterminação ao curso do desenvolvimento psíquico. O desenvolvimento do sistema 

nervoso é premissa indispensável ao desenvolvimento, mas as premissas naturais não 

são, por si mesmas, causas determinantes do desenvolvimento psíquico da criança. Não 

predeterminam como se formarão os processos psíquicos, quais qualidades da 

personalidade desenvolver-se-ão, que nível psíquico alcançará. Tudo depende das 

condições de vida da criança e de sua educação.  

 

 “As forças motrizes do desenvolvimento psíquico que atuam 

mutuamente são o lugar ocupado pelo indivíduo na sociedade entre 

as demais pessoas, as condições de vida, as exigências que lhe 

apresenta a sociedade, o caráter da atividade que realiza e o nível de 

desenvolvimento alcançado em cada momento dado”. (Leontiev, P. 

502 - 1960). 

 

 O desenvolvimento psíquico das crianças tem lugar no processo de educação e 

ensino realizado pelos adultos, que organizam a vida infantil, determinam condições 

para seu desenvolvimento, transmitem a experiência social acumulada, ou seja, criam 

formas de apropriação histórica. A criança, pela mediação do adulto, se insere num 

                                                
3 A mediação tem a função de ligar a singularidade com a universalidade. Não nos aprofundaremos na 
análise da categoria mediação nos limites deste trabalho. Buscamos apoio mais direto para melhor 
compreendê-la nos trabalhos de Marx (1978) e Sève (2002). 
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amplo círculo de conhecimentos, habilidades e maneiras de agir que representam 

determinado nível de desenvolvimento do ser social.  

A criança se insere numa particularidade social cujo processo produtivo 

historicamente estruturado determina a rede de relações sociais que ela participa e 

conseqüentemente as objetivações materiais e simbólicas que terá acesso (Leontiev, 

1978). Será a estrutura do trabalho que orientará o desenvolvimento psíquico da criança, 

à medida que organiza a vida infantil, sua educação formal e informal.    

 O desenvolvimento individual não reflete de forma automática as determinações 

que sobre ele atuam. As conseqüências dos agentes externos, da educação e do ensino 

dependem de como se realizam e do nível de desenvolvimento já realizado. Quanto 

maior for a idade, mais ricas as experiências das crianças e nelas se formam processos 

psíquicos com características particulares, assim o indivíduo nunca é apenas objeto de 

influência passiva frente a realidade, tem sempre atitude ativa, pois já possui um grau de 

desenvolvimento com o qual se relaciona com o mundo.  

 O processo de apropriação de experiências se inicia muito cedo na existência 

infantil. Os objetos que a rodeiam são objetivações humanas, criadas para satisfação de 

necessidades do ser humano, possuem finalidade social e um modo de utilização. A 

criança à medida que aprende a utilizar estes instrumentos se apropria da qualidade dos 

objetos e da experiência humana nele acumulada. Este processo, que também envolve 

apropriação de modos particulares de relacionamentos humanos e linguagem, possibilita 

ao indivíduo estabelecer relações cada vez mais complexas com a realidade e participar 

de um movimento de aquisição de novos conhecimentos e novas habilidades, tendo 

como conseqüência o desenvolvimento de novas capacidades. 

 O indivíduo não pode se apropriar de imediato da experiência social, pois os 

conhecimentos não estão separados, formam um sistema em que cada parte serve de 

base para assimilação de outros conhecimentos. Existe uma certa ordem para adquirir a 

experiência social acumulada pela humanidade que impulsiona uma ordem de sucessão 

no desenvolvimento psíquico, na formação de processos psíquicos e nas qualidades da 

personalidade, visto que inúmeras capacidades não se realizam independentes da 

diretriz da educação e do ensino.  

 Desde o nascimento a criança é um membro da sociedade, no entanto durante o 

seu processo de desenvolvimento transformações ocorrem no que diz respeito ao lugar 
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que ocupa entre as pessoas, aspecto que desempenha importante papel no seu 

desenvolvimento psíquico. As crianças inicialmente têm limitadas possibilidades de se 

colocar em contato direto com objetos e fenômenos, tendo alto grau de dependência em 

relação ao adulto para satisfazer suas necessidades. Paulatinamente, com a capacidade 

motora e de linguagem a criança começa a se relacionar com a realidade com maior 

independência.   

 As exigências da sociedade vão se alterando e determinam a atividade na qual a 

criança participa e conseqüentemente orientam seu desenvolvimento.  Portanto na 

perspectiva da Psicologia Histórico-social, aspectos internos e externos do 

desenvolvimento formam unidade contraditória, sendo que o lugar ocupado pela criança 

no complexo sistema de relações sociais é aspecto central quando a preocupação é com 

as forças motrizes do desenvolvimento. 

 Considerando a relação da criança com a realidade social, cada momento do 

desenvolvimento psíquico corresponde a uma determinada relação com a realidade 

orientada por um determinado tipo de atividade. Em cada fase existe uma atividade que 

orienta o desenvolvimento, da qual dependem as transformações psicológicas 

fundamentais da criança em cada período evolutivo, dentro da qual surgem e se 

diferenciam novos tipos de atividade e se formam e reestruturam processos psíquicos 

particulares. (Davidov, 1988). 

 Cada momento específico da vida humana corresponde um tipo de atividade 

orientadora do desenvolvimento, em cada atividade surgem novas formações 

psicológicas cuja sucessão formam a unidade de desenvolvimento da criança. O 

desenvolvimento segue um processo que se orienta no seguinte sentido:  

 

 1 - La comunicación emocional directa com los adultos es 

propia del bebé desde las primeiras semanas de vida y hasta el año. 

Gracias a tal comunicación em el pequeno se forman la necesidad de 

comunicación con otras personas, la comunidad psíquica com ellas, 

uma actitud emocional hacia las mismas, la prensión como base de 

las acciones humanas con las cosas, una serie de acciones 

perceptivas. 
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 2 - La actividad objetal-manipuladora es característica para 

el nino desde el año hasta los tres años. Realizando esta actividad 

(primero en coloboración com los adultos) el nino reproduce los 

procedimientos de acción com las cosas, elaborados socialmente; 

surge en él el lenguage, la designación con sentido de las cosas, la 

percepción categorial generalizada del mundo objetal y el 

pensamiento concreto em acciones. La neoformación central de esta 

edad es el surgimiento em el nino de la conciencia, la que aparece 

para los otros em forma del ‘ yo’  infantil. 

 

3 - La activid de juego es la más característica para el niño de 

tres a seis años. En su realización surgen en el pequeño la 

imaginación y la función simbólica, la orientación en el sentido 

general de las relaciones y acciones humanas, la capacidad de 

separar en ellas los aspectos de subordinación y dirección; también 

se forman las vivencias generalizadas y la orientación consciente en 

éstas. 

 

4 - La actividade de estudio se forma en los niños de seis a 

diez años. Sobre su base surge, en los escolares de menor edad, la 

conciencia y el pensamiento teóricos, se desarrollan las capacidades 

correspondientes (reflexión, análisis, planificación mental) y 

también las necesidades e motivos de estudio. 

 

5 - La actividad socialmente útil, inherente a los niños de 10 

a 15 años, incluye formas como la laboral, la de estudio, la 

organizativo-social, la deportiva y la artistica. En el proceso de 

realización de estos tipos de actividad socialmente útil, en los 

adolescentes surge la aspiración a participar en cualquier trabajo 

socialmente necesario, la tendencia a organizar la comunicación en 

diferentes colectivos teniendo en cuenta las normas de 

interrelaciones en ellos aceptadas, la reflexion sobre el propio 
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comportamiento, la capacidad de evaluar las possibilidade de su 

‘yo’ , es decir, la autoconciencia. 

 

6 - (…) de 15 a 17-18 años realizan la actividad de estudio y 

profesional. Gracias a ésta se desarrollan la necesidad de trabajar, 

los intereses profesionales, comienzan a formarse las aptitudes 

investigativas, la capacidade de construir planes vitales, las 

cualidade ideológico-morales y cívicas y una concepción estable del 

mundo; en esta edad la muchachas y muchachos adquieren su 

primera calificación en alguna de las profesiones masivas. ( 

Davidov, 1988, p. 74-75) 

 

 A identificação pelos autores soviéticos das atividades orientadoras de 

desenvolvimento segue o princípio de que os processos de desenvolvimento infantil 

estão entrelaçados com o desenvolvimento da educação, assim sendo a experiência 

prática da educação por etapas se relaciona dialeticamente com a divisão da infância em 

unidades qualitativamente distintas. As atividades que orientam os períodos do 

desenvolvimento dependem da particularidade histórica da sociedade que o indivíduo 

esta inserido, pois ela determina e organiza a atividade de que participa, deste modo o 

desenvolvimento individual vincula-se com formas institucionais de educação e ensino 

que por sua vez estão atreladas as forças produtivas de um determinado tempo histórico. 

Numa sociedade de classes, marcada pela divisão social do trabalho, somos 

levados a considerar que as atividades que organizam a vida das crianças de diferentes 

classes sociais não são as mesmas, o que determina profundas diferenças nas 

capacidades e habilidades das crianças de distintas camadas da população. Como já 

indicamos este processo de desenvolvimento, sob o risco de extrema simplificação, não 

pode ser explicado pelas particularidades inatas.   

É o conjunto de indivíduos que menos se beneficiam da forma hierárquica como 

é estruturada a sociedade que mais necessitam desenvolver o pensamento criativo – o 

pensamento que não se conforma com a “ditadura”  do já estabelecido. Os educadores 

que têm a tarefa de organizar a atividade infantil devem considerar as diferenças 

advindas das contradições sociais, mas não reproduzi-las no espaço educativo. 
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6. Considerações finais 

 

Neste estudo afirmamos a possibilidade de desenvolver, por intermédio da 

literatura infantil, bases filosóficas para a objetivação do pensamento dialético em 

crianças cuja atividade típica é o jogo. No entanto para identificarmos em que grau de 

probabilidade a hipótese que defendemos é autêntica é necessário acumular material 

factual real sobre a relação objeto de nosso interesse para relacioná-lo com as teses 

sobre o desenvolvimento humano contidos na teoria psicológica que nos serve como 

referência. 

Necessitamos da prática social e do acúmulo de experiências que se pautem pelo 

objetivo de desenvolver o pensamento dialético nos indivíduos. Para isto, é preciso que 

os educadores que serão mediadores da relação da criança com o livro tenham 

consciência deste objetivo e que esta intenção se desdobre na organização da atividade 

infantil, não apenas quando se trata da relação com a literatura. 

Esperamos que os elementos teóricos aqui expostos contribuam no sentido de 

projetar o desenvolvimento de indivíduos que, com a mediação do pensamento, possam 

conhecer e penetrar na realidade que participam, identificando as tendências de seu 

movimento e direcionando sua atividade no mundo no sentido das forças 

humanizadoras da sociedade. 

A perspectiva de seres humanos criativos deve mediar ações educativas para que 

seja possível construir modos de se relacionar no mundo pautado por saberes autênticos, 

para isto, há necessidade de que a lógica dialética se objetive como realidade no 

pensamento.  

Como nos referimos à dialética materialista, o desafio colocado não é o de 

ensinar às crianças habilidades do pensamento esvaziado de conteúdos da realidade, 

mas sim o de proporcionar experiência à criança de lidar com situações, mesmo quando 

artificiais, que contenham conteúdos concretos com os quais o indivíduo somente 

poderá compreender e penetrar na sua essência pelo pensamento dialético.  

 

 



O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO: MEDIAÇÕES 
EDUCACIONAIS 
ABRANTES, Angelo Antonio – Unesp – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Infantil (NEPEI) -  angeloaa@fc.unesp.br 
GT: Filosofia da Educação / 17 

 

17 

Bibliografia  

 

DAVIDOV, V. La enseñanza escolar y el desarrollo psiquico. Investigación psicológica 

teórica e experimental. Moscou: Editorial Progresso, 1988. 

 

DUARTE, N. A individualidade para-si: Contribuição a uma teoria histórico-social da 

formação do Indivíduo. Campinas: Editora Autores Associados, 1993. 

 

KOPNIN, P.V. A dialética como lógica e teoria do conhecimento. Rio de Janeiro 

Coleção Perspectivas homem, tradução Paulo Bezerra, Civilização Brasileira, 1978. 

 

LEONTIEV, A.N; SMIRNOV, A.A.; RUBINSHTEIN, S.L.; TIEPLOV, B. M. 

Caracteristica general del desarrollo psiquico de los niños. In Psicologia. México: 

Editora Grijaldo, 1960. 

 

LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizontes, 1978. 

 

MEZÀROS, I. - A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.  

 

MARX, K. Manuscritos econômicos-filosóficos. Lisboa: Textos filosóficos, Edições 70, 

1975. 

 

MARX, Karl. Introdução [à crítica da economia política]. In: J.A. Giannotti e E. 

Malagodi, 2a edição. São Paulo: Abril Cultural, 1978. Os Pensadores. 

 

NOVACK, G. Introdução à lógica marxista. Belém. 1993 (primeira edição 

1969/palestras de 1942). 

 

PRADO JR, C. Dialética do Conhecimento: Tomo 2 – Dialética Materialista. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1969. 

 



O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO TEÓRICO: MEDIAÇÕES 
EDUCACIONAIS 
ABRANTES, Angelo Antonio – Unesp – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Infantil (NEPEI) -  angeloaa@fc.unesp.br 
GT: Filosofia da Educação / 17 

 

18 

SÉVE, L. Quelles contradictions? À propôs de Piaget, Vygotski et Marx. In: Clot, Yves 

(Dir) Avec Vygotski. Paris, La Dispute, 2e. édition augmentée, 2002. 

 

TODOROV, T. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 

 


