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 Aprendemos com Leontiev, que o aparecimento do trabalho é a primeira e 

fundamental condição para a existência do homem, “[...] a explicação da natureza da 

consciência reside nas características peculiares da atividade humana que criaram a 

necessidade dela – no objetivo das atividades, no seu caráter produtivo”. 

(LEONTIEV, 1978, p. 59). Desse modo, a hominização é o processo de evolução 

biológica que resulta na espécie humana. 

 O homem não é portanto, resultado apenas das características biológicas, 

mas resultado das relações que estabelece socialmente.  

 

O homem não está evidentemente subtraído ao campo de ação das 
leis biológicas. O que é verdade é que as modificações biológicas 
hereditárias não determinam o desenvolvimento sócio-histórico do 
homem e da humanidade; este é doravante movido por outras forças 
que não as leis da variação e da hereditariedade biológicas. 
(LEONTIEV, 1978, p. 264). 
 
 

 Quanto mais o indivíduo apropria-se da cultura, mais se humaniza. Nesse 

sentido, o homem não se humaniza sozinho, mas é dependente de outros homens. 

O conhecimento produzido pode ser transmitido aos novos grupos, o que significa 

dizer, por exemplo, o modo como utilizamos determinados objetos, sem precisar 

inventar novos usos. A linguagem é um elemento mediador para tais aprendizagens, 

 

A apropriação da linguagem constitui a condição mais importante do 
seu desenvolvimento mental, pois o conteúdo da experiência 
histórica dos homens, da sua prática sócio-histórica não se fixa 
apenas, é evidente, sob a forma de coisas materiais: está presente 
como conceito e reflexo na palavra, na linguagem. (LEONTIEV, 
1978, p. 327). 
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 Além da organização do pensamento, a linguagem cumpre a função da 

comunicação entre os pares, e com isso da ampliação da ação do homem. De 

acordo com Marx (1996, p.46), “cada geração continua por um lado, o modo de 

atividade que lhe foi transmitido, mas em circunstâncias radicalmente transformadas 

e, por outro, modifica as antigas circunstâncias, dedicando-se a uma atividade 

radicalmente diferente”.  

 Desse modo, sob o enfoque da teoria histórico-cultural, entendemos que a 

criança torna-se humana através de outros humanos e, apropria-se do mundo a sua 

volta aprendendo com as gerações anteriores e na escola, com o professor que 

intencionalmente organiza o espaço e cria novas necessidades humanizadoras nas 

crianças.  

 Tomando como alicerce a teoria histórico-cultural, ousamos pensar a prática 

pedagógica com os bebês no espaço da Educação Infantil. Questionamos neste 

artigo: Como a escola pode organizar-se para criar novas necessidades 

humanizadoras nas crianças pequenininhas? 

 Para tentar responder elegemos como objetivos: investigar as premissas para 

o desenvolvimento psíquico de zero a um ano; sugerir uma organização do espaço 

como parte do trabalho pedagógico para uma educação humanizadora com os 

bebês.  

 

PERIODIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE ZERO A UM ANO 

 

 As mudanças históricas da sociedade interferem no desenvolvimento 

humano, bem como na organização da vida e na educação. 

 

Existe um desenvolvimento histórico dos fenômenos psíquicos e 
estes mantêm uma relação de dependência essencial com respeito à 
vida e a atividade social. [...] a história da psique humana é a história 
de sua construção, portanto a psique não é imutável ou invariável no 
decorrer do desenvolvimento histórico. (SHUARE apud FACCI, 2004, 
p.65). 
 

 
 Conforme Facci “[...] As condições histórico-sociais concretas exercem 

influência tanto sobre o conteúdo concreto de um estágio individual do 



desenvolvimento como sobre o curso total do processo de desenvolvimento psíquico 

como um todo”. (FACCI, 2006, p. 21). 

 Para Leontiev (1978) cada período do desenvolvimento humano é marcado 

por uma atividade principal ou dominante. Esta atividade está diretamente 

relacionada com a importância que desempenha no desenvolvimento. Elkonin 

(1969) procurou periodicizar o desenvolvimento infantil a partir do conceito de 

atividade principal de Leontiev (1978). Para o autor, do nascimento a um ano de 

idade, a comunicação emocional direta do bebê com o adulto é a atividade principal. 

Posteriormente a atividade objetal-manipulatória que acontece entre um e três anos, 

e a brincadeira de papéis entre os três e seis anos aproximadamente. 

 Nesse texto, daremos maior atenção a atividade principal da criança 

pequenininha de até um ano de idade, a comunicação emocional adulto/criança. É 

nessa relação que o adulto criará nas crianças novas necessidades como: a 

manipulação de objetos posteriormente, as ações sensórios-motoras e o 

relacionamento com as pessoas com as quais convive. De acordo com Vygotsky, 

 

Há no primeiro ano de vida, uma sociabilidade totalmente específica, 
peculiar, devido a uma situação social de desenvolvimento única, 
irrepetível, de grande originalidade, determinada por dois momentos 
fundamentais: o primeiro consiste em um conjunto de peculiaridades do 
bebê que é imediatamente percebido e se define quase sempre como uma 
total incapacidade biológica. O bebê não é capaz de satisfazer uma só de 
suas necessidades vitais. Suas necessidades mais importantes e 
elementares podem ser satisfeitas somente com a ajuda dos adultos que o 
rodeia. [...] A segunda peculiaridade que caracteriza a situação social do 
desenvolvimento, ainda que a criança dependa por completo do adulto, 
esteja imerso no social, precisa, todavia da comunicação social na forma 
da linguagem humana. (VYGOTSKY, 1996, p. 284-285). 

 

 O primeiro ano de vida é marcado pela dependência da criança em relação ao 

adulto, por isso, na escola principalmente, esse papel de mediador na relação da 

criança com o entorno, a intencionalidade do trabalho, precisam estar claros para os 

professores. O adulto satisfaz suas necessidades orgânicas como a alimentação, o 

banho, colocar para dormir e acomodar-se. No desenvolvimento dessas atividades o 

educador pode dirigir-se a criança conversando com elas, construindo uma relação 

de comunicação e criando uma nova necessidade na criança, a de se comunicar 

com o outro. É nesse movimento que se percebe o complexo de animação da 

criança que revela a reação emocional positiva da criança em relação ao adulto, a 



satisfação da criança. O bebe também passa a selecionar as relações com os 

adultos. Começa a reconhecer familiares, pessoas conhecidas como também a se 

assustar com pessoas estranhas. Isso ocorre por volta dos quatro e cinco meses de 

idade. (MUKHINA, 1996). 

 Segundo a autora, a necessidade de comunicar-se com o outro é fundamental 

para o desenvolvimento infantil, mas também pode apresentar aspectos negativos 

ligados com a forma em que o adulto passa a conduzi-la. Exagerar-se na 

proximidade com a criança faz com que ela se acostume com essa atenção e não se 

cria interesse por brinquedos ou outros objetos de exploração, chorando com a 

ausência de pessoas.  

 O adulto apresenta as crianças o mundo material, os bens construídos pela 

humanidade ao longo da historia, criando novas necessidades a elas. Para a criança 

pequenininha, os objetos são apresentados em suas formas e manipulações em que 

adulto passa a “dirigir suas ações”, e a criança passa a recorrer a ele quando não 

consegue realizá-las sozinhas, constituindo-se assim uma atividade conjunta. Assim: 

 

Quando os métodos educacionais são corretos, a relação direta (o 
relacionar-se por relacionar-se) que caracteriza o período inicial do 
primeiro ano logo é substituída por uma relação que envolve os 
objetos e brinquedos e se transforma em atividade conjunta do adulto 
e da criança. (MUKHINA, 1996, p. 83). 

  

 Na atividade conjunta entre adulto/criança que surge a imitação, que segundo 

a autora, é uma capacidade de grande importância, proporcionando inúmeras 

possibilidades de aprendizagens. As crianças entre sete a nove meses costumam a 

ficarem atentas as conversas, movimentos e ações dos adultos, podendo reproduzir 

algumas dessas observações por meio da imitação. No final do primeiro ano a 

criança já realiza varias imitações, o que mostra a assimilação das ações dos 

adultos, oportunizando a criação da base de seu desenvolvimento psíquico. 

(MUKHINA, 1996). 

 No contexto pedagógico, como essas questões poderiam merecer maior 

atenção, considerando que são fundamentais para o desenvolvimento psíquico da 

criança? 

Conhecer o desenvolvimento infantil e se apropriar desse conhecimento 

torna-se fundamental para guiar as praticas pedagógicas. Considerando que somos 

forjados por nossas experiências sociais acumuladas ao longo de nossa trajetória de 



vida e educação, em momentos e espaços específicos, o trabalho pedagógico com 

os bebes torna-se fundamental. A relação comunicacional com o adulto e a 

exploração dos objetos etc.  

Para que se garanta que essas atividades sejam realizadas na escola em 

uma perspectiva humanizadora, torna-se necessário organizar os espaços 

específicos para crianças pequeninhas assim como oferecê-las objetos 

potencialmente estimulantes para o desenvolvimento de suas capacidades. Para 

isso, a concepção de criança, desenvolvimento e educação devem estar em 

consonância com a proposta de que o desenvolvimento humano é processual, 

sendo assim, desde quando nascemos e entramos em contato com o mundo da 

cultura, iniciamos nossas aprendizagens. Nessa perspectiva mostraremos que a 

organização adequada do espaço e o oferecimento de objetos manipulatórios 

qualitativos as crianças podem possibilitar um maior enriquecimento no trabalho 

pedagógico e conseqüentemente na formação psíquica da criança.  

 

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Por meio do espaço que é oferecido a criança percebe-se a concepção de 

criança ali instaurada. É importante oferecer a elas um espaço amplo, confortável, 

aconchegante, limpo e estimulante, capaz de proporcionar o desenvolvimento das 

necessidades especificas dessa faixa etária.  

Historicamente a escola é constituída espacialmente por uma visão de 

controle e submissão da criança pelo adulto. No atendimento as crianças 

pequeninas, encontramos em algumas instituições a presença de cercadinhos, 

objetos manipulatorios fora do alcance das crianças, portas que se abrem ao meio 

(com o intuído de fechar a parte de baixo para a criança não sair sozinha), 

resquícios de uma educação autoritária e controladora. 

O espaço físico direcionado ao atendimento da criança pequena deve ser 

acolhedor, enriquecedor que seja capaz de alavancar as crianças ao 

desenvolvimento de suas potencialidades. Segundo FARIA, 2001, p. 74 

 

A organização do espaço físico das instituições de educação infantil 
deve levar em consideração todas as dimensões humanas 
potencializadoras  nas crianças: o imaginário, o lúdico, o artístico, o 
afetivo, o cognitivo, etc.  



 

 
 O espaço também pode servir como mediador das aprendizagens das 

crianças na medida em que fornece elementos para o seu desenvolvimento. Caberá 

ao professor a organização intencional deste espaço, oferecendo elementos novos, 

diversificados que criem novos desejos nas crianças. Não estamos falando de 

objetos caros, brinquedos industrializados, difíceis de serem adquiridos. Estamos 

nos referindo aos materiais simples, potes, embalagens vazias e coloridas, materiais 

que produzam sons, saquinhos de pano com chá dentro (para sentirem o cheirinho), 

coisas penduradas como móbiles, tecidos e outros.  Mais importante que a 

quantidade de objetos oferecidos é a variedade e o modo como são trocados, 

permitindo novas explorações.  

 O espaço precisa estimular o contato da criança com a cultura, nas palavras 

de Ramos (2011, p. 95-96), para tanto, o espaço precisa reunir, 

 

[...] um conjunto rico e diversificado de atividades acessíveis, 
selecionadas, criadas, priorizadas, recortadas da totalidade da 
cultura, por ser o que há de essencial naquele momento, por 
garantirem relações da criança com a realidade que não são 
oportunizadas em outros espaços, por serem imprescindíveis ao 
desenvolvimento da criança nos diferentes estágios. 

 
 
 
 O que pode ser garantido pela conversa da professora durante os momentos 

da rotina como hora do banho, alimentação, no oferecimento de uma música de 

qualidade, despertando a atenção da criança para a linguagem musical. No respeito 

as suas ações, quando, por exemplo, está no berço manipulando um objeto, e a 

professora a convida para tomar banho, verbalizando oralmente o que pretende 

fazer, esperando a criança olhar para ela, dar os bracinhos, largar o objeto, enfim, 

envolver-se naquela nova ação.  

 

CESTO DE TESOUROS 

 

  



 Uma das possibilidades para o trabalho pedagógico com bebês é o cesto de 

tesouros, Goldshmied e Jackson (2006, p.125) defendem a ideia da diversidade de 

materiais oferecidos aos bebês, ressaltando especialmente dois pontos primordiais a 

saber, "(1) os objetos devem ser feitos de materiais naturais, e não de plástico; (2) o 

papel do adulto consiste em garantir a segurança por meio de sua presença atenta, 

mas não ativa”. Em outras palavras não haverá uma intervenção direta do adulto, o 

que caberá a ele é a organização dos materiais, a disponibilização dos mesmos, e a 

sua presença - caso a criança necessite. Para as autoras, o cesto de tesouros,  

 

[...] reúne e oferece um foco para uma rica variedade de objetos 
cotidianos, escolhidos para oferecer estímulos a esses diferentes 
sentidos. O uso do Cesto dos Tesouros consiste em uma maneira de 
assegurar a riqueza das experiências do bebê em um momento em 
que o cérebro está pronto para receber, fazer conexões e, assim, 
utilizar essas informações (GOLDSCHMIED E JACKSON, 2006, 
p.114). 

 

 Lembrando a importância de oferecer uma variedade de objetos, inclusive 

pode se pensar em vários cestos sendo oferecidos em tempos diferentes, 

despertando a curiosidade, permitindo a manipulação e novas experiências. Com o 

cesto de tesouros as crianças serão capazes de estimular o tato, texturas, colocar 

um objeto dentro do outro, bater, produzir sons, sentir cheiros e experimentar.  

 Vale ressaltar que o cesto é mais uma das muitas propostas que podem 

acontecer nos espaços que atendem bebês, não significa que a todo momento as 

crianças estarão envolvidas com os cestos, ao contrário, outras linguagens serão 

exploradas como, a contação de história, apreciação de músicas, brincadeiras com 

movimento, respeito ao sono, alimentação, atenção exclusiva na hora do banho, que 

significa conversar com o bebê, nomear as partes do corpo, solicitar sua ajuda ao 

trocar, tirar ou colocar a roupa, manter o contato emocional em todos os momentos 

em que o bebê estiver sobre o cuidado do professor, garantindo-lhe segurança e 

apropriação do mundo a sua volta.  

COMO GARANTIR A HUMANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENINHAS 
 
 
 
 



 A criança aprende em contato com os outros, na escola esse outro é 

representado pelo professor que organiza intencionalmente o espaços e as ações 

que poderão acontecer. De acordo com Mello (2012, p.26) "Ao estabelecer uma 

comunicação com alguém que lhe fala, a criança exercita e desenvolve sua 

percepção, pensamento, linguagem, atenção, memória, movimento, o gosto pelas 

coisas, a autoimagem, a imaginação". Para autora, isso depende de: 

 

 
1. Ambientes com muitos objetos atrativos e acessíveis o tempo todo 
às crianças de modo que elas tenham sempre algum brinquedo ou 
objetos para explorar. 
2. Manutenção e renovação constante dos objetos apresentados às 
crianças. 
3. Ambientes com objetos firmes e apoio lateral nas paredes (barras 
de pvc) para as crianças se apoiarem, ficarem em pé e caminharem. 
4. Rotina que possibilite às crianças explorar diariamente os 
ambientes da escola: dentro (os diferentes ambientes) e fora (areia, 
grama, cimentado, água, jardim, sombra de árvore, sol), respeitando 
seus ritmos. 
5. Autonomia na hora de comer e de escolher com o que brincar. 
6. Adultos que conversam com as crianças em grupo e também 
individualmente na hora do banho, da alimentação e da troca. 
7. Uso de berços não para facilitar o trabalho dos adultos: só bebês 
que ainda não engatinham devem dormir em berços. Crianças que já 
engatinham dormem em colchões no chão de onde podem sair por 
livre iniciativa, ao acordar, e buscar objetos e brinquedos que estão 
ao seu alcance em prateleiras baixinhas. Bebês que dormem em 
berços, quando acordam, são colocados no chão, sobre um cobertor 
forrado com um lençol e com muitos objetos ao redor e outros 
objetos pendendo do teto. 
8. As crianças continuam ativas em sua alimentação, definindo ritmo 
e quantidade 6na passagem da mamadeira para a alimentação 
sólida. 
 
 

 Essas ações podem conduzir a um trabalho mais humanizador na escola da 

infância, especialmente no primeiro ano de vida da criança. Desde pequenininha é 

importante compartilhar o que acontece na escola, conversando com a criança sobre 

as ações que conduzem a rotina, informando a criança, solicitando a sua 

participação. Assegurar a criança uma educação de qualidade, significa respeitá-la 

como ser humano, atender aos seus desejos, as suas necessidades de sono, 

alimentação e afeto, bem como ampliar as suas ações com o entorno. Mukhina 

(1996, p. 40) ensina que: 

 



As crianças assimilam esse mundo, a cultura humana, assimilam 
pouco a pouco as experiências sociais que essa cultura contém, os 
conhecimentos, as aptidões e as qualidades psíquicas do homem. É 
essa a herança social. Sem dúvida, criança não pode se integrar a 
cultura humana de forma espontânea. Consegue-o com a ajuda 
contínua e a orientação do adulto – no processo de educação e de 
ensino. 
 

 Cabe à escola da infância ampliar a relação da criança com o mundo, 

contribuindo com seu processo de humanização. Conforme Elkonin:  

 
O novo não só estimula a atividade da criança a respeito do objeto, 
mas também lhe proporciona apoio. As ações da criança de um ano 
são estimuladas pela novidade dos objetos e sustentadas pelas 
novas qualidades dos objetos que vão sendo descobertas durante a 
sua manipulação. O esgotamento das possibilidades de novidades 
implica a cessação das ações com o objeto. (ELKONIN, 1998 p. 
214). 

 

 A organização dos materiais precisa considerar alternância dos mesmos para 

continuar despertando curiosidade das crianças, dispor móbiles, almofadas, 

brinquedos variados, brinquedos musicais, tendo sempre algo novo para oferecer.  

 

 

PEQUENAS CONSIDERAÇÕES 

 

   

 O trabalho pedagógico com  bebês é um trabalho de educação que visa a 

humanização. Em resposta a nossa pergunta inicial: Como a escola pode organizar-

se para criar novas necessidades humanizadoras nas crianças pequenininhas? 

Acreditamos que, as formas de organizar o ensino, o espaço e de conceber a 

criança são condições para um trabalho de qualidade na escola da infância. A 

ampliação das formas de ensinar e aprender estão diretamente atreladas às 

concepções daqueles que atuam nos espaços onde as crianças são educadas. Para 

tanto, não é qualquer profissional que atuará com a criança pequena, não é o 

recém-chegado à escola sem experiência, ao contrário, é um professor pesquisador, 

com olhos atentos para ver a criança, com desejo sincero de escutá-la e com a 

compreensão clara do seu papel no desenvolvimento da personalidade, no 

desenvolvimento daquele que se torna humano pelo seu trabalho educativo. 



 A pesquisa, o aperfeiçoamento, o conhecimento de uma teoria norteadora, 

como a Teoria Histórico-Cultural por nós eleita, pode conduzir a um salto qualitativo 

no trabalho com bebês, na compreensão do seu desenvolvimento, na percepção das 

suas diferentes ações, e, especialmente na ação intencional do professor voltada 

para as máximas qualidades humanas. Lembrando que, será a atividade consciente 

do professor a condição para uma educação de qualidade na escola infantil.  
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