
 

 

CAPÍTULO  II 

TRABALHO, LINGUAGEM E CONSCIÊNCIA: tecendo o humano concreto em 

Freire e Vigotski 

 

Tecer o encontro entre Vigotski e Freire, ou entre a psicologia histórico-cultural que 

tem em Vigotski seu principal representante e  a pedagogia freireana, tendo como cenário 

filosófico para este encontro o materialismo histórico-dialético, de modo especial as 

categorias de trabalho, linguagem e consciência; este é o desafio que se coloca para o 

presente capítulo, cuja feitura, por assim dizer, persegue caminhos através dos quais se 

articulem as categorias centrais elencadas para este fim. 

Seguramente, não serão aqui abordados muitos temas referentes à construção teórica 

de Marx e Engels via materialismo histórico-dialético. O recorte necessário fica por conta 

do tema em estudo, para o qual importa destacar pontos de encontro entre a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia freireana.  

Para este fim, importa o conceito de Homem. A compreensão dos processos através 

dos quais se tece em cada indivíduo da espécie a humanidade, que, como se sabe, para a 

perspectiva marxista da psicologia, não nasce dotado de modos de pensamento tipicamente 

humanos, mas se constrói em processos sociais de mediação. A humanidade como 

fenômeno alcançado por processos interativos pode ser compreendida a partir de três 

categorias ou conceitos que, a meu ver, possibilitam uma articulação efetiva à compreensão 
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do humano, como aspecto central de unificação das teorias em debate neste estudo. São 

elas: trabalho, consciência e linguagem. 

São três categorias que elucidam o homem como sujeito da história, como ser 

social. Como nos lembra Lukács ( [1981] 1996, p. 1), basta um olhar superficial sobre o 

homem como ser social para que se perceba  

[...] a inextricável imbricação em que se encontra, suas categorias decisivas como 
o trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho e para perceber que 
aí surgem novas relações de consciência com a realidade e, em decorrência, 
consigo mesmo, etc. nenhuma dessas categorias pode ser adequadamente 
compreendida se for considerada isoladamente. 

 O que significa dizer, concordando com o autor, da impossibilidade de tratar tais 

categorias por si mesmas. O homem como tal é produto e processo desse movimento que 

articula trabalho como atividade vital, coletiva e criadora. Criadora, porque cria no homem 

novas e mais sofisticadas habilidades intelectuais, que, por sua vez, se aprimoram pelo 

desenvolvimento da linguagem decorrente da atividade vital e coletiva. A atividade vital – 

trabalho – é também ação transformadora do homem sobre a natureza e, por ser ação 

transformadora, é uma ação pensada, uma ação consciente. A consciência é, pois, fruto das 

relações concretas travadas por seres humanos concretos em situações de vida reais. 

O  início desse empreendimento teórico está em que, para a pedagogia freireana, 

coloca-se como condição sine qua non para a compreensão das contradições inerentes aos 

processos sociais nos quais se encontram os homens. Por sua vez, a compreensão de tais 

contradições demanda conhecer os modos de organização e de significação dada pelos 

sujeitos aos processos vivenciados, ou seja, é mister conhecer e compreender a relação 

homem-mundo e o modo como essa relação é interpretada na dinâmica do cotidiano.1 

É daí, dessa relação e da expressão dessa relação contida nas significações, que 

emergem os conteúdos de ensino e de aprendizagem, cuja tarefa pedagógica é, ao construir 

                                                 
1 O termo cotidiano é aqui empregado no sentido proposto por Agnes Heller em “O cotidiano e a história” . 
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processos através dos quais os sujeitos humanos realizem o exercício de apreender a 

realidade e suas contradições, contribuir para a libertação humana. No sentido marxista, 

sair da consciência em-si para a consciência para-si, apropriando-se das objetivações do 

gênero humano.  

Neste sentido, a demanda da pedagogia freireana está em ver no hífen da relação 

homem-mundo, três categorias centrais para compreender o homem: o trabalho, a 

linguagem e a consciência. O que pode ser buscado no diálogo com o materialismo 

histórico-dialético e, conseqüentemente, com a psicologia histórico-cultural.  

Para Marx, o trabalho – invento humano - cria o homem. Para  Vigotski, por ser ato 

de criação, o trabalho e a linguagem constituem um importante fundamento para o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores. Para Freire, só o homem como ser que 

trabalha e que tem um pensamento – linguagem cuja gênese é social - se fez um ser da 

práxis, um ser de relações num mundo de relações. 

Vale ainda destacar que a  pedagogia freireana (ou da libertação) parte do princípio 

de que o homem é um ser dialógico, que se faz no mundo, na concreticidade das relações 

possíveis através das quais significa a vida. E ser dialógico 

[...] não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser 
dialógico é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é 
empenhar-se na transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, 
sendo o diálogo o conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está 
excluída de toda relação na qual alguns homens sejam transformados em “seres 
para outro” por homens que são falsos “seres para si”. É que o diálogo não pode 
travar-se numa relação antagônica. [...] O diálogo é o encontro amoroso dos 
homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, 
transformando-o, o humanizam para a humanização de todos. (FREIRE, 1980, p. 
42). 

Freire se refere, pois, a um humanismo concreto, um humanismo que se viabiliza na 

relação dialógica com o outro que também é social, porque “mediatizado pelo mundo”. 

Uma relação dialógica e referida à realidade a ser transformada e que ao ser transformada 

se humaniza.  
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Trata-se, como já salientei anteriormente,  o ser humano como indivíduo concreto, 

como sujeito que se faz humano porque imerso na cultura, o que constitui o foco central da 

reflexão aqui empreendida. Dado que se observa aí um espaço dinâmico de possíveis 

diálogos entre a psicologia e a pedagogia em discussão.  

Para a psicologia histórico-cultural, coerente com os pressupostos teóricos do 

materialismo histórico-dialético, humanizar-se é tomar parte do gênero humano. Este, por 

sua vez, é compreendido como processo que sintetiza os resultados da produção social 

humana.2 O que implica conceber o humano como  resultado de um longo processo de 

evolução (ou revolução?) através do qual a cultura passou a compor a natureza humana e 

compreendê-lo implica mergulhar nas relações sociais produtoras de cultura. 

Essa observação nos possibilita reafirmar as categorias escolhidas como categorias 

articuladoras da reflexão que busca elucidar encontros entre Freire e Vigostki. Trabalho, 

consciência e linguagem constituem, então, fios que entretecem os autores principais deste 

enredo: Marx, Vigotski e Freire.  Tessitura que, como a própria metáfora indica, não 

separa, não desagrega. Ao contrário, para compor-se como tal, demanda a construção de 

nós articuladores. 

Essa noção de articulação dificulta a divisão e o olhar fragmentado, cuja tendência 

poderia incorrer numa mera justaposição de teorias. Assim, muito embora a organização 

textual e o tratamento a ser dado ao objeto de pesquisa obriguem uma separação didática, 

através da qual as categorias de trabalho, consciência e linguagem organizem o diálogo 

entre Freire e Vigotski, tendo como base o materialismo histórico-dialético, a preocupação 

é fazê-la o melhor possível, evitando a fragmentação. A  pretensão não é outra, senão tecer 

reflexões sobre os autores e as teorias nos seus campos específicos de produção e, de modo 

                                                 
2 A categoria gênero   utilizada aqui conforme a proposição de Duarte (1993), como categoria histórica 
diferenciada, portanto, da categoria de espécie humana, enquanto biológica. 
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particular, observando a perspectiva e a dimensão do conceito de desenvolvimento humano 

assumida pela psicologia histórico-cultural em diálogo com a pedagogia freireana. 

 

2.1. TRABALHO: atividade vital e gênero humano 

Para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser social, o seu desenvolvimento, a partir das 

formas de ser precedentes, sua articulação com estas, sua fundamentação nelas, sua distinção em relação a 

elas, é preciso começar pela análise do trabalho. (LUKÁCS). 

O trabalho, como categoria sustentadora, compõe elemento fundamental para  tecer 

o encontro desejado neste estudo. Há nela um fundamento explicativo do funcionamento 

psicológico tipicamente humano na medida em que é ato de criação do gênero humano; ato 

através do qual se forjaram no ser humano formas inéditas e complexas de funcionamento 

psicológico e organização social. Mas há também um fundamento pedagógico que, sob o 

olhar freireano,  indica um  fazer educativo atento tanto à intencionalidade do ato de ensinar 

e aprender que, nesse caso, deverá voltar-se para a criação via apropriação ativa dos 

conteúdos – objetivações humanas - quanto ao movimento que realiza como fazer 

pedagógico na direção de fomentar o desenvolvimento de funções psicológicas superiores 

num plano diferenciado; quanto o olhar para o sujeito como ser humano que vive e se 

constitui mediado por relações de trabalho – que são, também, relações sociais. 

Paulo Freire menciona de maneira enfática em seus escritos a crença filosófica e 

ontológica no trabalho como espaço de criação do homem. O homem, insiste o autor, é um 

ser que trabalha, um ser de práxis; como ser forjado na relação que estabelece com o 

mundo. E o mundo é, para Freire, o mundo das relações concretas entre seres humanos 

concretos que nele se objetivam ao mesmo tempo em que se constroem como 

subjetividades vivas. O fazer pedagógico deve, pois, considerar o ser humano como sujeito 

ativo, vivo, concreto, tecido na multiplicidade de relações que experimenta no interior de 

uma dada organização social fundada, por sua vez, no trabalho humano. 
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Por seu turno, a psicologia histórico-cultural tem no trabalho um de seus principais 

alicerces. Pois, é através dessa atividade, realizada em condições específicas, que emerge, 

no homem, aquilo que o diferencia decisivamente de outras espécies: um funcionamento 

psicológico típico cuja gênese está nas relações sociais nascidas no trabalho. Assim, o 

funcionamento psicológico tipicamente humano, as formas de comportamento e a 

constituição da personalidade são sempre resultado de um processo de criação que se 

realiza pela apropriação ativa dos inventos humanos presentes tanto nas tecnologias – 

objetos da criação humana -, quanto nas relações sociais em que se efetivam mediações 

simbólicas fundamentais para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores. 

O  ponto de partida da tecitura pretendida está em que o trabalho assume, para 

ambas as teorias em estudo, a função de elemento ontológico, ou seja, de elemento através 

do qual nasce e se desenvolve em cada indivíduo a humanidade.  

Daí que, se é o homem como ser social o que nos interessa enquanto aspecto central 

para o encontro proposto neste estudo, vale observar que, sob o enfoque materialista 

histórico-dialético, a base de constituição do ser social é o trabalho. Não como castigo ou 

como forma de manifestação de uma consciência advinda do espírito,3 como sugerem a 

idade antiga e modernidade de Hegel, mas como ato de criação e de transformação que 

gera, a partir da modificação da natureza, a cultura.   

Marx e Engels, em “A Ideologia Alemã “ (1993), afirmam que compreender o 

homem a partir do enfoque do  materialismo histórico e dialético implica, antes e 

sobretudo, compreender que  

[...] o pressuposto primeiro de toda a história humana é naturalmente a existência 
de indivíduos humanos vivos [...] Pode-se distinguir os homens dos animais pela 
consciência, pela religião ou por tudo o que se queira. Mas eles próprios 

                                                 
3 O significado da palavra Trabalho - do substantivo tripalium, aparelho de tortura, formado por três 
paus, ao qual eram atados os condenados (gladiadores do circo romano e escravos) -  esteve, até 
a idade moderna, quase sempre aliado a um sentido negativo. Com o advento da modernidade, 
Hegel, no plano da filosofia, quebra esse sentido atribuindo ao trabalho um  valor positivo. Dá valor 
positivo ao trabalho como meio de uma dinâmica histórica e como rendimento. O trabalho é, para Hegel, um 
ato de  autoconsciência.  (Fabio César da Fonseca); (www.fundeg.br/revista/#fab1 ) 
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começam produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por sua 
organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, 
indiretamente, sua própria vida material. (op. cit.,  p. 27). 

Sob este enfoque, o trabalho tem valor ontológico, ou seja, é condição fundamental 

para o desenvolvimento e para o entendimento do ser. Na medida em que pelo trabalho os 

homens se relacionam, constroem e complexificam formas de organização das relações 

sociais de produção. Isto significa dizer que a ontologia – enquanto busca de entendimento 

do ser – está visceralmente ligada ao modo de vida social, ao trabalho. Ou, dizendo de outra 

forma, está arraigada na condição material de existência. Compreender o homem e – nele e 

com ele – a humanidade implica conhecer e compreender as formas de organização humana 

através das relações de trabalho e produção, compreendidas como relações sociais, de 

intercâmbio, não apenas de produtos ou bens materiais, mas também, de valores, crenças, 

modos de comportamento etc., numa expressão, artefatos simbólicos. 

Desse modo, a  ontologia do trabalho não se perde em meio a referências a um ser 

abstrato e "intangível", pois, trata-se de uma ontologia da vida real, concreta, que se 

desenrola na cotidianidade histórica como ponto de partida e de chegada. Dizer que é o ser 

social que determina a consciência dos homens é reconhecer que de fato só tem sentido 

falar do homem enquanto relação. Ou nas palavras de Marx na sua sexta tese sobre 

Feuerbach: "a essência do homem não é uma abstração inerente ao indivíduo isolado. Na 

sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais" (MARX, 198, p. 95).  

Assim, a gênese e constituição do humano, para além da condição física animal da 

espécie, está no estreitamento dos laços societários. E este estreitamento só se concretiza a 

partir do modo de produzir dos homens. Por isso que a base da constituição do ser social é 

o trabalho.  

Concordando com Lukács (1981), é de Engels o mérito de ter colocado o trabalho 

no centro da humanização do homem. Diferentemente de outras espécies que possuem 

formas típicas de organização social, o homem, pelo trabalho, dá um salto qualitativo que o 

distancia definitivamente de outras formas de organização da vida na natureza. O trabalho 
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assume, no caso do processo de humanização, um claro caráter intermediário entre o 

homem (sociedade) e a natureza (LUKÁCS, 1981). 

Toda riqueza provém do trabalho, asseguram os economistas. E assim o é na 
realidade: a natureza proporciona os materiais que o trabalho transforma em 
riqueza. Mas o trabalho é muito mais do que isso: é o fundamento da vida 
humana. Podemos até afirmar que, sob determinado aspecto, o trabalho criou o 
próprio homem. (ENGELS, 1986, p. 19). 

Engels, na obra citada, desenvolve toda sua reflexão na direção de desvelar 

processos de criação do homem pelo trabalho. Vai se referir a mudanças nos órgãos físicos 

como a mão e as cordas vocais, como fenômenos de mutação que se efetivaram mediante o 

salto qualitativo dado na filogênese graças ao invento e ao uso coletivo de instrumentos de 

trabalho. Instrumentos que viabilizaram a ampliação da ação humana sobre a natureza, 

instrumentos técnicos de mediação da relação homem – natureza ou homem – mundo. 

Essas mudanças fisiológicas também são destacadas por Leontiev (s.d.), no âmbito 

da psicologia  histórico-cultural, quando este autor trata da influência dos inventos técnicos 

humanos no desenvolvimento do órgão biológico do funcionamento psicológico, ou seja, o 

cérebro do homem. Diz o autor: 

Sabe-se que a hominização dos antepassados animais do homem se deve ao 
aparecimento do trabalho e, sobre esta base, da sociedade. O trabalho, escreve 
Engels, criou o próprio homem’. Ele criou também a consciência do homem. [...] 
O aparecimento e o desenvolvimento do trabalho, condição primeira e 
fundamental da existência do homem, acarretam a transformação e a hominização 
do cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos órgãos dos sentidos. ‘Primeiro 
o trabalho, escreve Engels, depois dele, e ao mesmo tempo que ele, a linguagem: 
tais são os dois estímulos essenciais sob a influência dos quais o cérebro de um 
macaco se transformou pouco a pouco num cérebro humano, que mau grado toda 
a semelhança o supera de longe em tamanho e em perfeição’. (LEONTIEV, s.d. 
p. 76).  

Segundo este autor, o aparecimento e o desenvolvimento do trabalho acarretaram 

mudanças anátomo-fisiológicas globais no organismo humano. Isto porque o trabalho, 

como atividade humana, é resultado da vida comunitária entre os ancestrais. Muito embora 

inicialmente tenha se caracterizado como uma forma fortuita e instável de ação sobre a 

natureza, não tarda o surgimento da partilha entre os diversos participantes da produção e, 



 63 

como resultado dessa partilha, aparecem formas primitivas de divisão técnica do trabalho. 

Por outro lado, a atividade humana é também resultado  da “existência de formas 

desenvolvidas de reflexo psíquico da realidade nos representantes superiores do mundo 

animal.”  (op.cit., p. 79) 

Mas não é somente na anatomia humana que o trabalho promove mudanças 

significativas e, sem sombra de dúvida, muito importantes para o processo de humanização. 

Por ser uma atividade desenvolvida coletivamente, há ainda que se considerar que a ação 

conjunta, social, somada às mudanças anatômicas da espécie, é um elemento de altíssimo 

valor, como defendem os autores dessa abordagem. 

No âmbito da psicologia histórico-cultural, essa diferenciação entre o humano e 

outras espécies torna-se um importante argumento a ser amplamente discutido e defendido 

pela escola marxista de psicologia. Do ponto de vista desta abordagem, o trabalho é 

responsável pelo aparecimento, no homem, de funções psicológicas significativamente 

diferentes das funções elementares inerentes às espécies de modo geral e mesmo àquelas 

presentes na espécie humana. Trata-se, no dizer de Vigotski, de funções psicológicas 

superiores ou tipicamente humanas que se caracterizam por um nível de complexidade 

importante e cuja gênese não é biológica, mas sim social, ou seja, é produto das relações 

sociais construídas pelo homem onde o trabalho coloca-se como fator primordial. 

 Vigotski (1996), ao discutir as formas principais do comportamento animal, 

argumenta que esse compõe-se de dois grupos de reações: os reflexos inatos ou não-

condicionados e os adquiridos ou condicionados. Muito diferente, salienta o autor,  

[...] é o que ocorre com o homem. Aqui, para abarcar de maneira completa a 
totalidade do comportamento é necessário introduzir novos componentes na 
fórmula. É preciso, antes de mais nada, assinalar o caráter extraordinariamente 
amplo da experiência herdada pelo homem se for comparada com a experiência 
animal. O homem não se serve apenas da experiência herdada fisicamente. Toda 
nossa vida, o trabalho, o comportamento baseiam-se na utilização muito ampla da 
experiência das gerações anteriores, ou seja, de uma experiência que não se 
transmite de pais para filhos através do nascimento. Convencionaremos chamá-la 
de experiência histórica. (VIGOTSKI 1996, p. 64-65). 
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Não se trata, pois, de distinguir o homem dos animais, reduzindo as diferenças aos 

aspectos físicos, mas sobretudo ver o homem como ser que, diferentemente dos animais, 

não responde imediata e instintivamente aos desafios do meio, senão criando os meios 

através dos quais pode vencer tais desafios. Esses meios, chamados instrumentos, são 

responsáveis por mudanças qualitativas importantes no funcionamento psicológico 

humano. 

Além dos atos e processos de comportamento naturais, é preciso distinguir as 
funções e formas de comportamento artificiais ou instrumentais. Os primeiros 
surgiram e se desenvolveram como mecanismos especiais ao longo do processo 
da evolução e são comuns ao homem e aos animais superiores; os segundos 
constituem uma realização posterior da humanidade, produto da evolução 
histórica e são a forma específica de comportamento do homem. (VIGOTSKI 
1996, p. 94). 

O trabalho humano – atividade voltada para um fim – caracteriza-se desde o início 

por ações coletivas, atividade social, assentada [...] na cooperação entre indivíduos que 

supõe uma divisão técnica, embrionária que seja, das funções de trabalho; assim, o trabalho 

é uma ação sobre a natureza, ligando entre si os participantes, mediatizando a sua 

comunicação. (LEONTIEV, s.d., p.:81). 

Leontiev reafirma a importância do trabalho como ato de criação do homem,  

quando alerta para dois elementos interdependentes que, segundo ele, caracterizam o 

trabalho. O primeiro é o uso e o fabrico de instrumentos; o segundo é o fato de que a 

atividade se desenvolve, se efetiva como atividade comum coletiva. Assim, o homem não 

apenas desenvolve uma relação determinada com a natureza, como entra nessa relação 

através e juntamente com outros homens, membros de uma determinada forma de 

organização social. O trabalho é mediatizado, desde sempre, pelo instrumento e pela 

sociedade.  

Esse movimento de atividade coletiva voltada para um fim constitui o terreno fértil 

sobre o qual se desenvolveram, ao longo da história, funções cognitivas inexistentes em 

outras espécies, por isso, tipicamente humanas, responsáveis pela distinção entre o que é 

animal e o que é o humano. Ao modificar a natureza, o homem se modifica, se 
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complexifica como indivíduo através da própria produção e da relação com outros 

indivíduos da espécie. “A atividade de preparação dos instrumentos de trabalho leva a uma 

mudança radical de toda a estrutura do comportamento [...] no homem que preparava seus 

instrumentos de trabalho, o comportamento adquiria caráter de estrutura complexa.”  

(LURIA, 1991, p. 76, grifos no original). 

Simultaneamente, ao complexificar-se como humano, o homem cria as condições 

objetivas, subjetivando-se na mudança que provoca na natureza. Cada objeto/instrumento 

criado para mediar a relação homem-natureza é, em si, já carregado de substância humana, 

ou seja, de saber, inteligência, formas de organização e relação (cultura). 

O instrumento é mais do que a junção de elementos físicos para compor uma 

ferramenta. O instrumento constitui um objeto impregnado das intenções para as quais foi 

criado; um objeto com o qual se efetiva a ação de trabalho e de criação de novas formas de 

organização através do trabalho. Do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, isso 

faz toda a diferença, na medida em que     

O fabrico de instrumentos só é possível em ligação com a consciência do fim da 
ação de trabalho. Mas a utilização de um instrumento acarreta que se tenha 
consciência do objeto da ação nas suas propriedades objetivas. O uso do 
machado, por exemplo, não responde ao único fim de uma ação concreta; ele 
reflete objetivamente as propriedades do objeto de trabalho para o qual orienta a 
ação. O golpe do machado submete as propriedades do material de que é feito 
este objeto a uma prova infalível; assim se realiza uma análise prática e uma 
generalização das propriedades objetivas dos objetos segundo um índice 
determinado, objetivado no próprio instrumento. Assim, é o instrumento que é de 
certa maneira portador da primeira verdadeira abstração consciente e racional, da 
primeira generalização consciente e racional. [...] Devemos agora tomar em 
consideração um outro elemento que caracteriza o instrumento. O instrumento 
não é apenas um objeto de forma particular, de propriedade físicas determinadas; 
é também um objeto social, isto é, tendo um certo modo de emprego, elaborado 
socialmente no decurso do trabalho coletivo e atribuído a ele. (LEONTIEV, s.d. 
p.88). 

Significa compreender que o instrumento técnico caracteriza-se por ser elemento de 

mediação na relação homem – natureza na medida em que qualifica a ação humana e 

viabiliza melhores condições de sobrevivência - ; mas é também portador de significados 

construídos nas relações das quais se originou como ferramenta de ações de trabalho. 
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Significados que, por sua vez, medeiam relações mais complexas ligadas, agora, ao 

processo de transferência desse saber a outros homens.  

Junto disso deve se situar a experiência social, a de outras pessoas, que constitui 
um importante componente do comportamento do homem. Disponho não apenas 
das conexões que se fecharam em minha experiência particular entre os reflexos 
condicionados e elementos isolados do meio, mas também das numerosas 
conexões que foram estabelecidas na experiência de outras pessoas. Se conheço o 
Saara e Marte apesar de nunca ter saído do meu país e de nunca ter olhado por um 
telescópio, isso se deve evidentemente ao fato de que essa experiência se 
origina na de outras pessoas que foram ao Saara e olharam pelo telescópio. É 
igualmente evidente que os animais não possuem essa experiência. Designá-la-
emos como componente social do comportamento. (VIGOTSKI, 1996, p.65, 
grifos meus).  

O instrumento, então, ainda que carregado de toda dimensão técnica, carrega 

também saberes, comportamentos, modos de ser, inteligência humana. Uma  subjetividade 

a ser apropriada por outros humanos no processo de humanização em que se encontram 

imersos desde o nascimento. O homem se subjetiva no instrumento que, por sua vez, ao ser 

apropriado por outros humanos, se torna ferramenta de objetivação deste como ser 

cognoscente e partícipe do gênero humano. 

Trata-se, no dizer de Marx, nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, de distinguir o 

homem do animal, compreendendo que aquele se diferencia deste na medida em que se 

diferencia para cada um a sua “atividade vital”. A atividade vital é aquela atividade sem a 

qual a sobrevivência e a reprodução de uma dada espécie fica comprometida. É, portanto, a 

atividade através da qual cada espécie garante a sua própria sobrevivência e reprodução 

como tal. Neste sentido, é o alicerce que possibilita a cada indivíduo de uma dada espécie 

ser capaz de reproduzir-se  ao mesmo tempo em  que, por este ato, reproduz a espécie.  

No homem, entretanto, esse processo se torna mais complexo. Neste caso, a mera 

sobrevivência como ser biológico assegura a continuidade em termos filogenéticos, ou seja, 

da espécie. Mas não garante a sobrevivência ou a reprodução do homem enquanto ser 

genérico, na medida em que fazer parte do gênero humano implica formar-se como ser 

social. Não sendo a sociabilidade um fenômeno transmissível via código genético, cabe a 

cada indivíduo apropriar-se do social para participar do gênero (DUARTE, 1993). 
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Desse modo, então, a atividade vital no homem ganha contornos bem distintos 

daqueles assumidos em outras espécies animais. A atividade vital humana assegura a 

existência de modos sociais de organização, numa palavra, a existência da sociedade. Por 

essa razão, compreender o humano como concreticidade histórica implica compreender   

modo através do qual  se assegura a reprodução do gênero. Então, no dizer de Marx e 

Engels, trata-se de compreender que 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de 
tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. Não 
se deve considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber: a 
reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se, muito mais, de uma 
determinada forma de atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar 
sua vida, determinado  modo de vida  dos mesmos. Tal como os indivíduos 
manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua 
produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. O que 
os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção.  
(op.cit.,1993.,p.27, grifos no original). 

Observe-se que ter o trabalho como elemento central  para a compreensão do 

processo de transformação da espécie humana em gênero humano implica compreender 

esse elemento tanto como ato que fomentou e produziu a mudança biológica quanto ato de 

criação de formas mais sofisticadas de funcionamento psicológico e de organização social. 

Formas essas, cuja complexidade supera significativamente a mera condição biológica do 

homem. O que o homem é coincide com o que ele faz e com o modo como faz. 

Eis o que marcará definitivamente a diferença entre o humano e o animal: este, por 

melhor que sejam as estratégias de produção e reprodução de si enquanto espécie, não cria 

uma nova realidade a partir das estratégias de sobrevivência; coisa que é diferente no 

homem que, ao produzir seus meios de vida para “comer, beber, vestir e morar” (MARX ; 

ENGELS 1993, p. 39), cria uma nova realidade, porque coloca entre ele e a natureza, entre 

ele e o mundo, instrumentos (meios) que qualificam a relação e promovem mudanças na 

natureza e no homem. Antes de tudo, escreve Marx (1985, p. 149). 

O trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o 
homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. 
Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 



 68 

braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa 
forma útil para a sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre 
a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo 
de suas forças ao seu próprio domínio. (grifos meus). 

É oportuno acrescentar aqui as reflexões de Freire (1987) em Pedagogia do 

Oprimido. Este autor também distingue o ser humano do animal tendo como referência 

explícita os Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Marx. Acrescenta  

[...] nunca será demasiado falar acerca dos homens como os únicos seres, entre os 
“inconclusos”, capazes de ter, não apenas sua própria atividade, mas a si mesmos, 
como objeto de sua consciência, o que os distingue do animal, incapaz de separar-
se de sua atividade. [...] ao não poder separar-se de sua atividade sobre a qual não 
pode exercer um ato reflexivo, o animal não consegue impregnar a 
transformação, que realiza no mundo, de uma significação que vá além de si 
mesmo. (op.cit.,p.88). 

Paulo Freire constrói seu argumento com base na concepção marxista de homem 

para demonstrar a capacidade de mudança, de transformação inerente à práxis, para 

sublinhar que, uma pedagogia da libertação, uma pedagogia dialógica, deverá ter como 

pressuposto fundamental a crença no homem como ser inconcluso, em movimento. Um ser 

que existe e que sabe que existe e, por isso, é um ser feito pela e fazedor da história. 

O homem, insiste Freire, ao contrário do animal que é a-histórico e que não reflete – 

apenas nota - o contorno estimulante do meio em que se encontra sem o saber que se 

encontra, pode comprometer-se, porque é capaz de refletir e construir sentido à sua 

existência, porque tem consciência de sua atividade. Os homens, enfatiza o autor,  

[...] ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que estão, ao 
atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao terem o ponto 
de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo, e com os outros, 
ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da 
transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se e, 
separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, não 
somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. (FREIRE, 1987, p. 89, 
grifos meus) 



 69 

Note-se de passagem, nas partes destacadas na citação acima, a semelhança entre os 

argumentos freireanos e as reflexões realizadas por Leontiev acerca do papel do trabalho no 

processo de humanização. O homem atua em face de finalidades, ou seja, sua ação é 

intencional desde o início. O homem cria, transforma e cria-se a si próprio graças a esse 

movimento intencional que realiza e cuja origem está na atividade coletiva e na invenção e 

no uso de tecnologias. Compreender o humano é compreender as relações sociais. E dizer 

que o homem é síntese de relações sociais demanda explicitar que estas incluem as relações 

de trabalho, de produção, de modo de produção. Implica reconhecer o humano como 

fenômeno em movimento, envolvido, tecido, numa trama de relações nas quais é ao mesmo 

tempo protagonista. Compõe-se subjetivamente desse processo. 

Mas não só a complexidade da trama social na qual se forjam os seres humanos 

precisa ser percebida, nas formas mais sutis de composição, digamos assim, da 

subjetividade humana, dado que há nessa trama um modo peculiar de diálogo que se instala 

entre o sujeito, o lugar social por ele ocupado no conjunto da sociedade e no conjunto das 

relações no nível microssocial onde experimenta a cotidianidade.  

Não se está tratando de um sujeito  marcado e reduzido pelas tintas da cultura, o que 

levaria a uma supervalorização da cultura, a um culturalismo. Mas trata-se de um sujeito 

ativo que, ao apropriar-se da cultura historicamente produzida, não a copia exatamente 

como se apresenta, antes dialoga com ela a partir das ferramentas culturais que detém 

enquanto pessoa, indivíduo. Estabelece com as objetivações do gênero, um espaço de 

construção de significados que são singulares em relação ao modo como outros sujeitos 

farão o mesmo processo.  

Sob este prisma, a atividade vital humana constitui-se como práxis através da qual 

cada indivíduo apreende os instrumentos e juntamente com esses o seu significado; 

apreende as formas de relações sociais nas quais está inserido e as significa; apreende as 

formas culturais de organização que, de um modo ou de outro, passam a compor o objeto 

construído. Mas, como sujeito ativo, ao mesmo tempo em que se apropria dos inventos 

humanos, sejam eles técnicos ou simbólicos, o indivíduo também cria, gera, inventa e se faz 
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marca daquilo que inventa para que isso seja, de novo, objeto de apropriação ativa por 

outros humanos, num processo infinito de fazer-se fazendo. Leontiev (s.d. p.;;; ) explica 

que,  

Por meio desse processo de objetivação, a atividade física ou mental dos seres 
humanos transfere-se para os produtos dessa atividade. Aquilo que antes eram 
faculdades dos seres humanos se torna, depois do processo de objetivação, 
características por assim dizer ‘corporificadas’ no produto dessa atividade, o qual, 
por sua vez, passa a ter uma função específica no interior da prática social. 
(op.cit., p.49-50). 

Colocam-se, a nosso ver, alguns princípios fundamentais do materialismo histórico-

dialético que favorecem sobremaneira a reflexão em torno do objeto em estudo, qual seja, o 

diálogo entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia freireana.  

Em termos filosóficos, são princípios fundamentais que, a partir do materialismo 

histórico-dialético, orientam as teses vigotskianas para o desenvolvimento do psiquismo 

humano e, ao mesmo tempo, fundamentam aspectos centrais da pedagogia freireana: o 

homem como ser que se faz pelo trabalho, através dessa ação cria e recria a sua relação com 

o mundo; homem como ser inconcluso, em processo, em permanente vir-a-ser; homem 

produto de um movimento social, do qual ele próprio é ator e autor. 

Tomado o trabalho sob o aspecto ontológico que lhe é atribuído neste enfoque 

teórico, ou seja, como fenômeno de criação do homem como gênero, isso implica 

reconhecer que no e pelo trabalho se modificam as formas de consciência daquele que 

trabalha. O funcionamento do pensamento se modifica na medida em que se tornam mais 

complexas as formas de organização do trabalho: fabrico de ferramentas (tecnologias), 

mudança da natureza pelas novas invenções tecnológicas e mudança do sujeito que fabrica 

e usa a ferramenta tecnológica. Trata-se, portanto, de ver o trabalho como ato de criar, 

como criatividade, que, ao acontecer, cria e recria o humano, porque potencializa em 

termos de novas e mais sofisticadas funções psicológicas. A atividade vital humana é, 

então, mais que mera luta pela sobrevivência física; é relação que possibilita a 

sobrevivência como espécie e como gênero. 
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Seguramente, como afirma Vázquez (1977), o homem não vive em permanente 

estado de criação. Há momentos importantes do processo histórico marcados  pela 

repetição – entendida como uma atividade relativa e transitória, típica de momentos em que 

não se coloca a necessidade de criar. Mas, acrescenta o autor, criar é para o homem a 

primeira e mais vital necessidade, isto porque só criando, produzindo, transformando o 

mundo o homem faz um mundo humano e faz-se a si próprio. 

Faz-se a si próprio, porque, ao mesmo tempo em que a ferramenta ou o produto de 

sua atividade é um objeto mediador de sua relação com o mundo, é também a manifestação 

do avanço  do funcionamento psicológico tipicamente humano.  “[...] O produto do trabalho 

é o trabalho que se fixou num objecto, que se transformou em coisa física, é a objetivação 

do trabalho” (MARX,1975 p. 159, grifo no original). O objeto subjetiva, como já dissemos, 

a cognição humana: a abstração, a atenção voluntária, capacidade de análise e síntese, 

memória mediada, reflexão, projeção etc.   

 De um ponto de vista educativo, especialmente do ato educativo em favor da 

emancipação humana, isso fará toda a diferença. Sendo o ato pedagógico, 

fundamentalmente, um ato de mediação, através do qual se fomenta o desenvolvimento de 

funções psicológicas complexas ou tipicamente humanas, e tomando a categoria trabalho 

como sinônimo de ato de criação e transformação da relação homem-natureza, a 

organização do processo de ensinar e de aprender obedecerá estratégias que valorizem a 

relação sujeito–objeto como relação criativa, necessariamente mediada pela cultura, pelas 

relações sociais e como ato através do qual se cria em cada indivíduo a humanidade. 

Sob este prisma, educar é humanizar. Paulo Freire parece ter compreendido de 

modo singular essa tarefa da educação. No âmbito da sua pedagogia, este autor insiste, 

desde o início de suas reflexões, que a práxis pedagógica libertadora só o é, na medida em 

que tiver o homem e a sua relação com o mundo, com a realidade, como ponto de partida e 

de chegada.  
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A concreticidade manifesta na interpretação de Freire aproxima-se da 

concreticidade da abordagem histórico-cultural que concebe o processo de humanização, o 

tornar-se humano, como processo de apropriação das objetivações humanas, dadas nos 

artefatos materiais e simbólicos, no que se categoriza como gênero humano. Mas também 

quando se refere ao homem como único ser de práxis, que precisa ser visto e compreendido 

em sua interação com a realidade, um homem no e com o mundo. Por sua vez, o mundo só 

o é mediante a existência do homem e a história, afirma Freire (1980, p. 76) “[...] não existe 

sem os dois” [homem e mundo]. “Pelo contrário, como um tempo de acontecimentos 

humanos, a história é feita pelos homens, ao mesmo tempo em que nela se vão fazendo 

também”. 

O homem ou o humano, para Freire e para Vigostki, não se reduz a um complexo 

biológico, tampouco a uma modelagem comportamental típica de outras espécies animais. 

Enquanto gênero, o homem é resultado do diálogo que trava com o mundo, onde constitui e 

é constituído simultaneamente, na medida em que constrói relações que acabam por 

construir a si próprio em termos sociogenéticos.  Nas palavras de Freire (1980, p. 39): 

Comecemos por afirmar que somente o homem, como um ser que trabalha, que 
tem um pensamento-linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si mesmo e 
sobre a sua própria atividade, que dele se separa, somente ele, ao alcançar tais 
níveis, se fez um ser da práxis. Somente ele vem sendo um ser de relações num 
mundo de relações. Sua presença num tal mundo, presença que é estar com, 
compreende um permanente defrontar-se com ele. 

O homem como um ser de práxis, como ser que trabalha e que é capaz de pensar 

sobre a sua ação, é também o homem que se constitui como tal, como humano, na medida 

em que desenvolve um atividade vital, como propõe Marx.  

Outro aspecto importante que vale a pena retomar no âmbito do objeto em estudo 

diz respeito ao fato de que o trabalho humano, além de gerar o instrumento técnico de ação, 

gera relações sociais e ao fazê-las constrói a história humana.  
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O homem é um ser de relações num mundo de relações, que é, por sua vez, produto 

e processo da ação humana e, portanto, histórica. “Esta ação sobre o mundo que, sendo 

mundo do homem, não é apenas natureza, porque é cultura e história, se acha submetida aos 

condicionamentos de seus próprios resultados.”( FREIRE,1980, p. 40). É o que  enfatizam 

Marx e Engels em A Ideologia Alemã, quando discutem sua concepção de história, 

afirmando que: 

Tal concepção mostra que a história não termina dissolvendo-se na 
“autoconsciência”, como “espírito do espírito”, mas que, em cada uma de suas 
faces, encontra-se um resultado material, uma soma de forças de produção, uma 
relação historicamente criada com a natureza e entre os indivíduos, que cada 
geração transmite à geração seguinte; uma massa de forças produtivas, de capitais 
e de condições, que, embora sendo em parte modificada pela nova geração, 
prescreve a essa suas próprias condições de vida e lhe imprime um determinado 
desenvolvimento, um caráter especial. Mostra que, portanto, as circunstâncias 
fazem os homens assim como os homens fazem as circunstâncias. (MARX e 
ENGELS, 1993, p. 56, grifos meus) 

É igualmente isso o que diz Marx, no Dezoito Brumário (2003, p.15):  “Os homens 

fazem sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade; não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha, mas sob aquelas circunstâncias com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.” 

Tais circunstâncias podem ser traduzidas ou compreendidas como sendo as 

condições reais de existência humana. Por sua vez, essas condições reais de existência 

implicam um conjunto de situações e relações sociais que envolvem a vida humana na sua 

dimensão cotidiana. Dimensão esta interpretada, significada pelos sujeitos cujos lugares 

sociais a partir dos quais interpretam e significam e comunicam são lugares historicamente 

dados.  

É daí, desse lugar, onde se dá a relação homem-mundo que Freire propõe que se 

estabeleça o ponto de partida e de chegada para a construção de uma pedagogia da 

libertação. “Na verdade”, insiste Freire (1980, p. 47), “bastaria que reconhecêssemos o 

homem como ser de permanentes relações com o mundo, que ele transforma através do seu 

trabalho, para que o percebêssemos como um ser que conhece.” 
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A relação homem-mundo constitui-se no movimento humano de produção do 

mundo e de si no mundo,  que se efetiva mediante circunstâncias históricas que não são de 

sua escolha e estão diretamente ligadas, condicionadas e caracterizadas pelos  modos de 

organização da produção da vida material. Não é demais repetir Marx, quando diz: “[...] O 

que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o 

modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais 

de sua produção.”  (1993,p.27, grifos no original). 

Assim, quando, no âmbito da pedagogia freireana, se busca o homem como ser de 

práxis para, a partir dele e de sua relação com o mundo, construir formas de reflexão que 

ampliem as possibilidades de ser desse sujeito, torna-se imprescindível ver esse homem 

como produto e processo da complexa trama social através da qual se organizam e se inter-

influenciam as relações de trabalho e produção. 

Sob este prisma, o que o homem diz (fala) – que é de onde se estrutura o currículo 

freireano – é o que o homem pensa, e o que o homem pensa está determinado pelas relações 

sociais que vive e, por sua vez, as relações nas quais vive a sua humanidade são 

circunstanciadas pela história. 

É interessante notar que, sob o olhar da psicologia histórico-cultural e da pedagogia 

freireana, o trabalho, tal como interpretado pela filosofia marxista, permite abstrair dois 

elementos fundamentais: a) é elemento de criação do humano, ou seja, é através dele que o 

homem muda a natureza e cria-se ao mesmo tempo, porque desenvolve funções 

psicológicas que só passam a existir mediante tal criação; b) é através e por causa do 

trabalho que emergem relações sociais e, por elas, a divisão social do trabalho e as formas 

de organização da produção que, ao longo da história, produziram diferenças sociais 

significativas. Tais diferenças marcam os territórios sociais, os lugares sociais onde se 

inserem os sujeitos humanos e a partir dos quais dialogam com o mundo. Nesse diálogo, se 

apropriam de saberes, valores, formas de comportamento, crenças, e se objetivam como 

humanos, se humanizam, tomam parte ativamente do gênero humano. 
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Por isso, conhecer a realidade, ter a prática social como ponto de partida e de 

chegada para a intervenção pedagógica da perspectiva freireana, requer o cuidado de 

verificar ali, na realidade do entorno escolar e nas significações dadas pelos sujeitos que ali 

se forjam, a manifestação das formas mais complexas de organização social e as 

contradições inerentes a elas. 

Vale observar também que, se por um lado a concepção marxista de trabalho 

possibilita a  compreensão do homem como ser que se faz pelo trabalho e pelas relações 

que constrói a partir dele, por outro, essa determinação é histórica, portanto humana, 

dialética e processual, portanto mutável. E, nesse processo de mudança, a prática 

pedagógica freireana tem papel fundamental na medida em que concebendo o homem como 

ser que trabalha, como ser de práxis, pode a um só tempo organizar-se para processos 

pedagógicos criadores – no sentido de criação já exposto anteriormente neste texto -, que 

viabilizem e fomentem o desenvolvimento de funções psicológicas tipicamente humanas e, 

neste sentido, humanizem e, porque comprometida com processos emancipatórios, estar 

voltada para a mudança das relações sociais.  

Tal alcance, na perspectiva teórica em debate, se efetiva somente na medida em que 

os homens submetam as relações sociais objetivadas ao seu controle consciente. Esse 

procedimento, no entanto, se efetiva com maior êxito na medida em que é submetido ao 

controle consciente. Por sua vez, esse exercício demanda uma ação que não se limite aos 

espaços de construção espontânea do sujeito, requer uma ação intencional. Numa palavra: 

práxis.  

No âmbito da pedagogia freireana, é aspecto fundamental da educação para a 

emancipação humana, na medida em que se volta para a conscientização do sujeito de sua 

própria condição de vida na experiência social e histórica. A intencionalidade da práxis 

pedagógica preconizada por Freire encontra, na concepção vigotskiana, um suporte teórico 

importante. Trata-se do pressuposto segundo o qual o funcionamento psicológico 

tipicamente humano é um funcionamento semiótico, ou seja, é resultado de mediações 

simbólicas cuja gênese se encontra nas formas de relação homem-mundo, por um lado, e, 
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por outro, a crença explicita no papel da educação no processo de desenvolvimento humano 

defendida por Vigotski e colaboradores.  

Para a abordagem histórico-cultural, a escola, por organizar-se intencionalmente em 

torno de práticas pedagógicas, exerce um movimento de intervenção deliberada sobre os 

processos cognitivos complexos. Através da intervenção pedagógica deliberada ou 

intencional, põem-se em movimento, no sujeito, processos psicológicos que não ocorreriam 

espontaneamente. 4 

 

2.2. A CONSCIÊNCIA: o reflexo superior da realidade 

A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas suspensas que as abelhas constroem 

envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas até mesmo o pior dos arquitetos difere, de início, da mais 

hábil das abelhas, pelo fato de que, antes de fazer uma caixa de madeira, ele já a construiu mentalmente. No 

final do processo de trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua mente antes de ele começar a 

construção. O arquiteto não só modifica a forma que lhe foi dada pela natureza, dentro das restrições 

impostas pela natureza, como também realiza um plano que lhe é próprio, definindo os meios e o caráter da 

atividade aos quais ele deve subordinar sua vontade. (Marx, O Capital)
5 

O ser consciente em Freire é o sujeito que alcança, mediante a ação político- 

pedagógica intencional, a condição de ser mais,6 de se perceber no mundo de contradições 

e nesse mundo criar, construir, fomentar possibilidades de intervenção e mudança. 

Contudo, isso não significa que o sujeito cujas condições de vida não o permitiram fazer 

esse processo de apreender a realidade, interpretá-la e transformá-la, seja desprovido de 

consciência. Ao contrário, coerente com os pressupostos do materialismo histórico-

                                                 
4 Esse tema da intencionalidade da prática pedagógica será melhor detalhado no capítulo IV 
5  A escolha dessa citação tem a ver com o fato de que ela é uma referência comungada por Paulo Freire e Lev 
Vigostki ao tratarem, de lugares diferentes, do mesmo tema: a consciência humana. Em Freire, no livro Ação 

cultural para a liberdade e outros escritos, editado pela Paz e Terra, 2006, pág 81. Em Vigotski, no livro A 

formação social da mente, no epílogo da edição de 1996 da Martins Fontes. 
6 Expressão usada por Paulo Freire referindo-se à vocação ontológica do homem de ser mais, de ir além, de 
transcender a partir da reflexão sobre a realidade e ver nela novas possibilidades de ação intencional, 
consciente. 
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dialético, para Freire, esse sujeito tem a consciência que lhe é possível ter frente às 

condições e às contradições que experimenta nas relações sociais nas quais se encontra. 

Neste sentido, e por não ser a tomada de consciência um processo espontâneo, o 

papel da pedagogia freireana é o de mediar, como sendo uma práxis intencional e em favor 

de projetos sociais emancipatórios -, processos através dos quais os sujeitos se elevem da 

situação em que se encontram, que Freire, com base em Goldman,7 denomina de 

“consciência real” (efetiva) para  a “consciência máxima possível”.  

Esse movimento que, para Freire, deve caminhar na direção do ser mais implica 

mediar processos que viabilizem a percepção pelo sujeito, do que Freire chama de 

“situação-limite” e que conceitua a partir das contribuições de Álvaro Vieira Pinto que se 

refere a situações-limites como sendo não “o contorno infranqueável onde terminam as 

possibilidades, mas a margem real onde começam todas as possibilidades. [...] Não a 

fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o ser mais (mais ser).” (PINTO, 

1960, p.284 apud FREIRE 1987, p. 90). As “situações-limites” são, pois, geradoras de 

esperança. 

Tomar consciência da “situação-limite” em que se encontra e vê-la como horizonte 

de possibilidades implica um processo a ser vivido pelo sujeito no sentido de ver a 

realidade na qual se encontra saindo dela, “ad-mirando-a” no sentido dito por Freire. Ad-

mirar8 aponta para um procedimento de “ver de fora” e ver-se, ao mesmo tempo, refletido 

na realidade que ad-mira. Nas palavras de Freire (2006, p. 63) 

Ad-mirar e ad-miração não têm aqui sua significação usual. Ad-mirar é objetivar 
um “não – eu”. É uma operação que, caracterizando os seres humanos como tais, 
os distingue do outro animal. Está diretamente ligada à sua prática consciente e 
ao caráter criador da linguagem. Ad-mirar implica pôr-se em face do “não – eu”, 
curiosamente, para compreendê-lo. Por isso, não há ato de conhecimento sem 
admiração do objeto a ser conhecido.  

                                                 
7 Freire cita Lucien Goldman. The human sciences and philosophy. Londres, the Chancer Press, 1969, p.118. 
8 Expressão cunhada por Paulo Freire e que significa a possibilidade humana de distanciar-se da realidade na 
qual se insere para, sobre ela, olhar a partir de outro lugar com uma nova consciência. 
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Trata-se, pois, de tomar consciência de si no mundo de relações que, em última 

instância, produziram a consciência real em que se encontra. 

[...] o próprio dos homens é estar, como consciência de si no mundo, em relação 
de enfrentamento com a realidade em que, historicamente, se dão as “situações-
limites”. E esse enfrentamento com a realidade para a superação dos obstáculos 
só pode ser feito historicamente, como historicamente se objetivam as “situações-
limites” (FREIRE, 1987 p.91). 

As ”situações-limites” ocultam os temas geradores através dos quais o sujeito se 

realiza como um ser de práxis, porque exerce uma reflexão ativa e crítica sobre a própria 

ação, antes impensada, porque submersa nas contradições inerentes à realidade social. Por 

isso, desvendá-las é condição sine qua non para o desempenho eficaz do ato pedagógico 

intencional, voltado para a libertação humana. 

Além disso, sendo a “situação-limite”, ao mesmo tempo, um limite explicativo para 

uma dada realidade ou objeto de conhecimento e uma possibilidade de compreensão do 

objeto e de novas ações sobre o mesmo permite que se perceba em cada limite o que Freire 

chama de “inédito viável”. 

No momento em que estes as percebem, não mais como uma “fronteira entre o 
ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser”, se fazem cada vez 
mais críticos na sua ação, ligada àquela percepção. Percepção em que está 
implícito o inédito viável como algo definido, para cuja concretização se dirigirá 
sua ação. (FREIRE, 1987, p. 94). 

Notoriamente, a reflexão de Freire remete aos pressupostos marxistas acerca da 

consciência humana e, a meu ver, estão neste último os elementos fundamentais a serem 

considerados pela pedagogia freireana como aportes necessários à compreensão do homem 

como alguém que sabe que sabe.  E sabe que sabe, porque é processo e produto do saber 

que ele próprio construiu. A consciência humana é, para Freire, assim como para a 

psicologia histórico-cultural, produto das relações sociais concretas, produto da experiência 

histórica, materializada na atividade vital, no trabalho. 
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O reflexo ou a imagem psíquica – que pode ser compreendido como o conteúdo da 

consciência -, forma-se a partir da apreensão ativa do real. Logo, o reflexo psíquico ou a 

imagem psíquica constitui-se num fenômeno vivo, produção da atividade vital humana. 

Isso implica compreender que 

Através da prática, a imagem psíquica, ou conteúdo da consciência, passa do 
sujeito ao objeto. O que era movimento – atividade prática consciente – aparece 
no produto como uma propriedade em repouso, estavelmente definida. O 
conteúdo objetivo da prática dos homens cristaliza-se no seu produto, podendo, 
assim, ser transmitido, pela linguagem, em toda sua riqueza. Uma vez objetivado, 
o conteúdo da atividade torna-se socialmente disponível e, ao ser internalizado 
pelos indivíduos, cria nestes a imagem psíquica ou representação viva da 
realidade. (PALANGANA, 1994, p.:113) 

Fortemente determinada pelo modo, como se produzem os artefatos materiais e 

simbólicos, a consciência é o ser dos homens e o ser dos homens são suas relações sociais 

(Marx). O como produzem indica a organização da sociedade em torno da produção. Por 

sua vez, tal organização demarca os territórios sociais a serem ocupados pelos sujeitos que, 

de um ou outro modo, produzem. Sendo a consciência um reflexo desse processo, 

compreendê-la implica contextualizá-la, ou seja, decifrá-la enquanto manifestação de um 

humano concreto, produto de  relações sociais articuladas em torno de uma forma de 

sociedade. É isso, a nosso ver, entre outras interpretações possíveis, querem dizer MARX e 

ENGELS em A  Ideologia Alemã, ao afirmarem que “...não é a consciência que determina 

a vida, mas a vida que determina a consciência.” Daí que, como alerta LEONTIEV, 

[...] devemos considerar a consciência (o psiquismo), no seu devir e no seu 
desenvolvimento, na sua dependência essencial do modo de vida, que é 
determinado pelas relações sociais existentes e pelo lugar que o indivíduo 
considerado ocupa nestas relações. Assim, devemos considerar o 
desenvolvimento do psiquismo humano como um processo de transformações 
qualitativas. Como efeito, visto que as condições sociais da existência dos 
homens se desenvolvem por modificações qualitativas e não apenas quantitativas, 
o psiquismo humano, a consciência humana, transforma-se igualmente de 
maneira qualitativa no decurso do desenvolvimento histórico e social. (s.d., p.:95) 

A emergência da consciência humana é produto do desenvolvimento do trabalho 

como ação coletiva, tal como referido por Leontiev na citação que abre esta sessão de 

estudo e referenciado por Luria quando escreve que, 
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O trabalho desenvolvido na preparação dos instrumentos já não é uma simples 
atividade, determinada por motivo biológico imediato (a necessidade de 
alimento). Por si só a atividade de elaboração da pedra carece de sentido e não 
tem qualquer justificativa em termos biológicos; ela adquire sentido somente a 
partir do uso posterior do instrumento preparado na caça, ou seja, exige, 
juntamente com o conhecimento da operação a ser executada, o conhecimento do 
futuro emprego do instrumento. É esta a condição fundamental, que surge no 
processo de preparação do instrumento de trabalho, que pode ser chamada de 
primeiro surgimento da consciência, noutros termos, primeira forma de atividade 

consciente. (LURIA 1991, p. 76, grifo no original). 

De um ponto de vista psicológico, estes autores oferecem importantes elementos 

para a compreensão da origem e do desenvolvimento da consciência compreendida como 

capacidade tipicamente humana de reflexo da realidade.  

Afinado aos pressupostos teóricos do marxismo, Leontiev oferece bases seguras 

para o estabelecimento de relações fortes entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia 

freireana. Desde o início, nos ensina Leontiev, a consciência está ligada ao reflexo da 

realidade. Exemplifica este fato, tomando como referência a atividade de caça entre os 

ancestrais humanos, observando que já ali havia uma razão a mais que diferenciava a 

atividade vital humana da atividade de outras espécies animais. Essa atividade comunitária 

demandava uma organização que, de um ponto de vista da satisfação imediata da 

necessidade biológica da fome, por exemplo, apresenta-se em franca contradição, se 

tomada cada ação do grupo de caçadores isoladamente. Em tal organização, há uma divisão 

de tarefas que impõe a diferentes membros do grupo diferentes tarefas que vão desde 

afugentar a caça, abatê-la,  preparar o fogo etc. 

A ação de amedrontar o animal, diz Leontiev, é um exemplo claro dessa 

contradição, já que, tomada  individualmente,  retira a possibilidade de apanhá-lo.  Qual é, 

então, a razão de ser dessa ação? Indaga o autor que ao mesmo tempo responde: 

Evidentemente, não é outra coisa senão a relação do indivíduo aos outros 
membros da coletividade, graças ao qual ele recebe sua parte da presa, parte do 
produto da atividade do trabalho coletivo. Esta relação, esta ligação, realiza-se 
graças às atividades dos outros indivíduos. Isso significa que é precisamente a 
atividade dos outros homens que constitui a base material objetiva da estrutura 
específica da atividade do indivíduo humano; historicamente, pelo seu modo de 
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aparição, a ligação entre o motivo e o objeto de uma ação não reflete relações e 
ligações naturais, mas ligações e relações objetivas sociais. (op. cit., s.d. p.84) . 

Dois elementos importantes aparecem aqui e remetem a resultados  práticos no 

âmbito da práxis pedagógica: um está relacionado ao princípio que conduz à compreensão 

do indivíduo humano, não como indivíduo  apenas, mas como  individualidade, 

subjetividade que se compõe a partir da síntese de relações sociais. Claro está, na reflexão 

do autor, com a qual concordamos,  que a constituição do indivíduo é um processo que se 

realiza graças ao outro e às relações que se constroem com esse outro. Um segundo 

elemento a ser destacado é  o que conduz à clarificação do processo de desenvolvimento 

psicológico mesmo, ou seja, do funcionamento psíquico do indivíduo, como funcionamento 

psíquico humano, portanto, distante e diferente daquele ligado à espécie em termos 

filogenéticos . “A decomposição de uma ação (insiste Leontiev) supõe que o sujeito que 

age tem a possibilidade de refletir psiquicamente a relação que existe entre o motivo 

objetivo da relação e o seu objeto. Senão, a ação é impossível, é vazia de sentido para o 

sujeito.” (op. cit., s.d., p. 85).  

Mas estando o significado da ação na atividade do trabalho coletivo, são essas 

condições que conferem à ação do indivíduo o seu sentido humano e racional. Sob a ótica 

da psicologia concreta estes elementos constituem a base material da gênese da consciência 

como fenômeno social por natureza. 

Um princípio fundamental latente nesta questão diz respeito ao fato de ser a consciência 

também produto de um descolamento que se efetiva entre a atividade e sua razão imediata. 

A consciência como um ato que retira o homem de si mesmo. Estar consciente é agir em 

face de uma finalidade sem que a ação esteja diretamente ligada à finalidade. Emerge, pois, 

uma ação refletida, uma práxis, ou um certo nível de práxis que caracteriza o agir humano 

na relação com a natureza. Isso denota a consciência como ato de reflexão sobre a própria 

prática. A atividade torna-se atividade consciente. Sobre isso escreve Leontiev: 

A consciência humana fará doravante a distinção entre a atividade e os objetos. 
Eles começam a tomar consciência também destes pela sua relação. Isto significa 
que a própria natureza (os objetos do mundo circundante) se destaca também para 
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eles e que ela aparece na sua relação estável com as necessidades da coletividade 
e com a sua atividade. Assim, o homem recebe o alimento, por exemplo, como 
objeto de uma atividade particular – procura, caça, preparação – e ao mesmo 
tempo, como objeto que satisfaz determinadas necessidades humanas, 
independentemente do fato do homem considerado sentir ou não a necessidade 
imediata ou de ela ser ou não atualmente o objeto da sua atividade própria. 
Conseqüentemente o alimento pode ser distinguido, entre outros objetos de 
atividade, não apenas “praticamente” mas também “teoricamente”, isto quer dizer 
que ele pode ser conservado na consciência e tornar-se “idéia”. (op. cit., 
s.d.,p.87). 

No sentido colocado, nota-se uma total coincidência entre a prática e a consciência 

da prática, o que se pode circunscrever como sendo práxis humana, na medida em  se 

coloca como ação refletida, pensada, colocada a serviço de um fim. Um movimento, por 

assim dizer, que, dialeticamente, promove novas formas de ser e de interpretar o estar 

sendo, em sentido freireano. 

O que é preciso enfatizar ainda é a idéia de que o ato de consciência exige um 

deslocamento da realidade, ao mesmo tempo em que é dela que se extrai o conteúdo da 

consciência e sobre ela que se voltam os reflexos produzidos. Isso faz toda a diferença para 

a pedagogia freireana, pois, na medida em que aponta para o ato pedagógico como um ato 

de conscientização, implica ter presente que conscientizar-se é pensar-se e pensar sobre a 

própria realidade. Nas palavras de Freire (1987, p. 90): 

Se a vida do animal se dá em um suporte atemporal, plano, igual, a existência dos 
homens se dá no mundo que eles recriam e transformam incessantemente. Se, na 
vida do animal, o aqui não é mais do que um habitat ao qual ele “contata”, na 
existência dos homens o aqui não é somente um espaço físico, mas também um 
espaço histórico. [...] Para o animal, rigorosamente, não há um aqui, um agora, 
um ali, um amanhã, um ontem, porque, carecendo da consciência de si, seu viver 
é uma determinação total. Não é possível ao animal sobrepassar os limites 
impostos pelo aqui, pelo agora ou pelo ali.[...] Os homens, pelo contrário, porque 
são consciência de si e, assim, consciência do mundo, porque são um “corpo 
consciente”, vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e sua 
liberdade. [...] Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao separarem sua 
atividade de si mesmos, ao serem o ponto de decisão de sua atividade em si, em 
suas relações com o mundo e com os outros, os homens ultrapassam as 
“situações-limites”[...]. 

Parece lugar-comum enfatizar a relação entre a reflexão de Freire e os fundamentos 

do materialismo histórico-dialético da psicologia histórico-cultural. O ato de separar-se de 
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si e da realidade para sobre si e sobre a realidade pensar (ad-mirar), como ato de produção 

de consciência,é, a um só tempo, ato de criação do gênero humano, ato de desenvolvimento 

de funções psicológicas tipicamente humanas, como diria Vigotski, ato de práxis. 

Seguramente, há  muitos elementos a serem abordados aqui relativos ao significado 

de práxis e de consciência. Se tomadas, por exemplo, como referência as reflexões de  

Vázquez (1977), verifica-se ali uma distinção bastante útil sobre a consciência da prática e 

a consciência da práxis. Das contribuições deste autor, “toda práxis é uma  atividade mas 

nem toda a atividade  é práxis” (op. cit., p.185). Isto porque a práxis  se traduz pela unidade 

entre teoria e prática, ainda que essa unidade se dê em níveis diferenciados em face da 

realidade. No dizer do autor, há certos tipos de atividade que, pela mecanicidade que lhe é 

inerente, o que lhe confere um fazer automático, sem reflexão, não se constitui como 

práxis. 

Vazquez (1977) insiste que as relações entre teoria e prática não podem ser 

encaradas de modo simplório ou automático, no sentido, por exemplo,  de que  toda teoria 

se baseia necessariamente de modo direto e imediato com uma prática. Há teorias 

específicas que não possuem esse caráter. Mas é preciso atentar para o fato de que tanto a 

teoria como a práxis constituem “abstrações de uma só e verdadeira história: a história 

humana.” (op. cit, p. 233). 

A práxis constitui-se de e pela teoria, cuja gênese está na prática que, por sua vez, se 

modifica pela teoria, ou seja, nem teoria isolada nem prática por si mesma. No sentido 

materialista histórico e dialético, a práxis, como ensina Marx, traduz uma ação consciente, 

pensada, justificada teoricamente e com vistas à mudança social.  

A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no 
mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, 
transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se aprofundar de maneira mais 
conseqüente, precisa da reflexão, do autoquestionamento, da teoria; e é a teoria 
que remete à ação, que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, 
cotejando-os com a prática. (KONDER, 1992, p.115). 
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Uma filosofia que tem validade, mediante o compromisso com a transformação do 

real. Nisso reside a validade do método de Marx, Engels e Lenin, segundo Vazquez (1977): 

o critério de verdade da teoria é a prática. Argumenta o autor: 

Suas teses não valem por si mesmas, senão na medida em que correspondem a 
situações concretas de uma amplitude histórica maior ou menor e são 
confirmadas pela prática. E deixam de valer, por conseguinte, ou exigem ser 
completadas ou enriquecidas, quando a experiência atual os limites da 
experiência histórica que as determinou. O que continua sendo válido, 
principalmente, é o método aplicado por Marx e Lênin: análise concreta das 
situações concretas e análise e balanço da atividade prática correspondente. Só 
assim é possível salvaguardar o princípio que todos os marxistas reconhecem [...] 
da unidade entre a teoria e a prática. (op.cit., 1977, p. 231) 

Encontramos aqui outro aspecto importante desde a pedagogia freireana para a qual 

importa sobremaneira o princípio, segundo o qual a libertação do homem é produto da 

reflexão deste sobre sua própria condição de vida. Reflexão que não se faz 

espontaneamente, mas por um processo de mediação que considere a realidade vivida como 

aspecto central para o início do movimento de “ad-mirar” a experiência vivida. Ao se 

referir à importância da dialética para o processo de conscientização em Pedagogia da 

Esperança, Freire esclarece:  

[...] para a dialética, a importância da consciência está em que, não sendo a 
fazedora da realidade, não é, por outro lado, [...] puro reflexo seu. É 
exatamente neste ponto que se coloca a importância fundamental da educação, 
enquanto ato de conhecimento, não só de conteúdos mas da razão de ser dos fatos 
econômicos, sociais, políticos, ideológicos, históricos, que explicam o maior ou 
menor grau de “interdição do corpo” consciente, a que estejamos submetidos. 
(op.cit., 2003, p.102, grifos meus). 

O processo educativo tem, para Freire, a tarefa de elucidação dos fatos da realidade 

a partir da ação consciente sobre ela. E tem, por isso, a tarefa de emancipação, na medida 

em que pensar sobre a realidade implica pensar sobre os aspectos que a compõem, e ver-se 

refletido na trama social, observando, neste movimento, as possibilidades de, na expressão 

de Freire, “ser mais”. Trata-se de um processo em que objetividade e subjetividade 

dialogam e constituem-se mútua e simultaneamente, uma vez que a realidade social 

objetiva só existe como produto da ação humana, e como tal é pela ação humana que pode 

ser transformada. Transformar a realidade é, pois, tarefa dos homens, dado que os aspectos 
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que compõem a realidade são de ordem política, histórica, ideológica e social, ou seja, são 

produto da práxis humana, da atividade vital, do trabalho. 

No processo histórico onde se hegemonizaram relações capitalistas de produção, os 

indivíduos se humanizam mediatizados por mecanismos, tanto de caráter prático, quanto 

simbólico, de alienação. O que, na cotidianidade dos sujeitos, materializa crenças, valores e 

comportamentos desejados pela lógica dominante e que aparecem às camadas populares 

como processos naturais, e não como produções das relações historicamente travadas nas e 

pelas formas de organização social. “Na medida em que o trabalho alienado subtrai do 

homem o objeto de sua produção, furta-lhe igualmente a sua vida genérica, a sua 

objectividade real como ser genérico [...]” (MARX, 1975, p.166). 

Daí que, do ponto de vista da elevação da consciência, a pedagogia freireana deva 

considerar as relações sociais de trabalho, que são também relações de produção de bens 

materiais e simbólicos e de organização e distribuição desses bens, como aspecto 

fundamental para compreender os processos de pensamento construídos pelas camadas 

populares, cuja manifestação, também via palavra, permite conhecer a condição de vida, 

não apenas nos aspectos físicos dos sujeitos, mas a condição de vida como ser genérico, em 

que se encontram os mesmos.  

Como salienta Freire em Pedagogia do Oprimido, em face da condição de opressão 

em que os oprimidos realizam a sua existência, é necessário encará-los como seres duais, 

divididos, reais, contraditórios. Na alienação em que se encontram, desenvolvem uma 

estranha e “irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida [...]. Na sua 

alienação, querem a todo custo parecer com o opressor.” (FREIRE 1987, p. 49).  

Tomada a partir do referencial da psicologia histórico-cultural, essa reflexão permite 

inferir que o processo de alienação em que se encontram os sujeitos humanos atravessa, por 

assim dizer, o processo de apropriação das subjetivações humanas e, por conseguinte, o 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores. Subjugado a um ato de produção 

mecânica e inserido numa cotidianidade social que lhe impõe limites severos, o sujeito 
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humano se humaniza, cria-se a si próprio como homem, funciona, psicologicamente, no 

plano semiótico, mas tal funcionamento encontra-se também reduzido a uma reprodução 

mecânica de um dado fazer. O que ajuda a criar lhe é estranho. O objeto que carrega sua 

subjetividade não se coloca como possibilidade de objetivação sua, como ser genérico. Daí 

que “A realização do trabalho constitui simultaneamente a sua objectivação. A realização 

do trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do trabalhador, a 

objectivação como perda e servidão do objecto, a apropriação como alienação.” (MARX 

1975,  p. 159, nos manuscritos). 

Nesta trama complexa, encontram-se elementos centrais para a práxis pedagógica 

freireana. Alguns exemplos neste sentido são: o modo de organização social, de 

organização das relações de trabalho e produção, de distribuição das riquezas dessa 

produção, dos conteúdos valorativos e da ideologia sustentadora  do modelo produtivo.  

Aí estão  muitos elementos para se compreender as circunstâncias históricas nas 

quais o homem faz a sua história, experimenta, por assim dizer, a sua relação homem-

mundo e se faz enquanto humano, se humaniza, ou, no dizer de Freire, se desumaniza, 

alienado que está em relação às possibilidades de ser mais.  

Isto posto, resta ainda distinguir o sentido que o conceito de consciência assume 

para os autores e as teorias em questão. Notadamente ambos assentam suas análises na 

materialismo histórico-dialético, isso constitui uma semelhança, como se viu até aqui. 

Entretanto, é preciso não perder de vista que ambos lançam seus olhares e realizam suas 

análises sobre a consciência a partir de lugares diferentes. 

No sentido da psicologia histórico-cultural, consciência constitui um conceito cujos 

atributos congregam aspectos relativos, mais, ao funcionamento psicológico tipicamente 

humano. A atividade voltada para um fim, atividade consciente, é apoio para a análise de 

cunho materialista-dialético, ocupada em compreender a gênese e o desenvolvimento das 

formas humanas de pensamento, em clarificar como a ação do homem sobre a natureza 

promove modificações no ato cognitivo do sujeito.  
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Notadamente, mantida a necessária coerência teórico-epistemológica, o ato 

intelectual está referido à realidade na qual se encontram os sujeitos da ação, ou seja, a 

consciência, para a psicologia histórico-cultural, constitui um tipo específico de 

funcionamento psicológico, que só ocorre no homem e tem origem na ação refletida desse 

homem em face dos desafios impostos pelas condições efetivas, reais de vida. Daí que na 

análise desta teoria as temáticas relativas à origem e ao desenvolvimento da consciência 

venham ligadas ao debate em torno de mudanças anátomo-fisiológicas propriamente ditas 

por um lado e, por outro, em torno de aspectos funcionais relativos ao arranjo estrutural 

relacional no âmbito psicológico; e, por outro ainda, em torno de como as modificações 

produzidas no meio social fomentam novos processos cognitivos no ser humano, ou seja, a 

consciência compreendida como a articulação dialética desses elementos, notadamente 

tendo à frente o principio social de sua origem e desenvolvimento. 

Já para a pedagogia freireana, o conceito de consciência adquire, por assim dizer, 

um enfoque mais de caráter sócio-político mais explícito. Consciência aqui tem a ver com 

tomar consciência de si, como ser de relações num mundo de relações. Consciência que, 

apreendida e construída na apropriação do conhecimento e na reflexão sobre a vida na sua 

concreticidade, modifica a ação do sujeito sobre a realidade, ou seja, trata-se de um 

processo de conscientização com vistas à transformação social, a um novo tipo de 

intervenção, a um novo tipo de práxis. Como enfatiza Freire (2006, p. 78): 

Somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes de 
libertar-se desde, porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade 
descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da 
realidade condicionante. Desta forma, consciência de  e  ação sobre a realidade 
são inseparáveis constituintes do ato transformador. Pelo qual homens e mulheres 
se fazem seres de relações. A prática consciente dos seres humanos, envolvendo 
reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência, é diferente dos meros 
contatos dos animais com o mundo. (grifos meus). 

O enfoque sócio-político da análise de Freire sobre a consciência e conscientização 

fica mais claro em Ação cultural para a liberdade, onde esse educador discute e 

desenvolve de modo muito autêntico a sua idéia sobre o que chamou de diferentes níveis de 



 88 

consciência, argumentando que esse conceito deve ser compreendido em sua relação 

dialética com as condições materiais da sociedade. 

Coerente com sua postura teórica – e mesmo ética e política –, Freire irá defender a 

relação dialética entre super-estrutura e infra-estrutura no processo de organização e 

formação da consciência e dos níveis de consciência a que se refere. Ou seja, não há 

prevalência de uma ou de outra no que tange à consciência dos sujeitos. É por isso que o 

conceito de cultura ganha especial atenção também na obra freireana. Como elemento 

fundamental para a compreensão dos modos de pensar presentes nas comunidades de 

inserção da escola e de outras práticas pedagógicas voltadas para a libertação, no sentido 

adotado por este pensador.  

De acordo com os lugares sociais através dos quais os sujeitos se relacionam com a 

realidade, Freire propõe a existência de diferentes níveis de consciência: a) consciência 

semi-intransitiva- referente a uma consciência incapaz ainda de tomar distância da 

realidade a fim de objetivá-la e conhecê-la criticamente. Colada à realidade, essa 

consciência, não dá conta de verificar os fatos em termos de percepção estrutural, diz Freire 

(2006). “Dessa forma, a explicação para os problemas se encontra sempre fora da realidade, 

ora nos desígnios divinos, ora no destino, ou também na ‘inferioridade natural’ de homens e 

mulheres cuja consciência se encontra neste nível. [...] Sua ação tem pois, um caráter 

mágico-defensivo ou mágico-terapêutico.” (op.cit., p. 86). b) consciência transitivo-

ingênua -  aqui a capacidade de compreensão se amplia, sem, contudo, que isso signifique 

uma ruptura brusca com a consciência intransitiva. Freire, no entanto, alerta que a origem 

desse nível de consciência associa-se, de modo geral, aos processos políticos sociais 

característicos de governos populistas, para os quais, torna-se fundamental criar um certo 

fetiche em torno dos direitos e deveres das camadas populares, visando à manutenção das 

relações de poder. 

Contudo, Freire é exigente na observância de que não há uma fronteira clara entre 

esses níveis de consciência, assim como não se pode caracterizar este ou aquele nível como 

sendo próprio desta ou daquela classe social. Do mesmo modo, é radical ao defender que a 



 89 

identificação dos sujeitos com um certo nível de consciência não os reduz a essa condição, 

tampouco significa que sejam incapazes de superação.  A superação, entretanto, dependerá 

do exercício de reflexão sobre a práxis. Isto,  insiste Freire, não ocorre mecanicamente. 

Há ainda um aspecto que quero sublinhar tendo em vista o diálogo proposto. Desde 

uma base teórico-epistemológica idêntica, ainda que um o faça da pedagogia e outro da 

psicologia, Paulo Freire e Lev Vigotski comungam a concepção de ser humano como 

sujeito ativo e interativo. Essa crença de ambos se mostra com nitidez no conceito de 

consciência que cada um, em tempos e lugares distintos, constrói a partir da mesma base 

filosófica. 

Tanto Vigotski como Freire não deixam margem para determinismos de qualquer 

ordem sobre a constituição da consciência como fenômeno subjetivo fruto de relações 

sociais. Sobre este aspecto, aliás, Freire faz referência explícita aos fundamentos marxistas 

quando argumenta em favor de que Marx, a partir de sua abordagem crítica, estrutura bases 

importantes para compreender a subjetividade como fenômeno social, cultural e histórico. 

Marx – comenta Freire – pôs fim ao determinismo do subjetivismo e construiu as bases 

para a compreensão da relação dialética entre objetividade e subjetividade. O argumento de 

Freire aqui traduz sua postura crítica em relação ao que ele chamava de psicologismo ou 

subjetivismo, tendências que, segundo o pedagogo, aniquilam o sujeito e a possibilidade de 

tomada de consciência efetiva sobre si mesmo. Fundamenta sua crítica afirmando que: 

Em Marx, como em nenhum outro pensador crítico, realista, jamais se encontrará 
esta dicotomia. O que Marx criticou e, cientificamente destruiu, não foi a 
subjetividade, mas o subjetivismo, o psicologismo. 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação 
dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os 
produtores desta realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e 
os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos 
homens. (FREIRE, 1987, p.37). 

A superação do estado de coisas em que se encontram as camadas populares, 

implica, na visão freireana, a inserção crítica dos sujeitos na realidade. E a inserção crítica 
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se efetiva via tomada de consciência de si num mundo de relações. Trata-se de 

compreender-se como sujeito ativo e interativo, condicionado e condicionante dos 

processos vividos. Ver-se como alguém que faz história ao mesmo tempo em que é feito 

por ela e que, por isso, habilita-se a uma inserção critica e dialógica com a realidade, na 

direção de transformá-la. É a essa consciência ativa, capaz de mudança e que deve ser 

prioridade da ação educativa escolar, que Freire faz referência em toda a sua obra. 

Desde a psicologia histórico-cultural, a consciência é vista como construto que se 

efetiva da e na articulação dialética entre o substrato biológico do funcionamento 

psicológico e os artefatos materiais e simbólicos através dos quais o aparato biológico  põe-

se em funcionamento. Essa teoria executa, desse modo, a síntese pretendida entre as 

concepções empiristas e idealistas de consciência, ao operar a idéia de que, haja vista as 

possibilidades de determinação de ordem filogenética e sociogenética, há ainda um campo 

aberto para o desenvolvimento – microgênese – que, em articulação dialética com os 

demais, materializa um espaço de constituição da subjetividade em termos de 

singularidade, de imparidade dos sujeitos. Isso nos informa  que a consciência, vista sob o 

enfoque da psicologia, implica exercício de internalização dos elementos da cultura em que 

se encontram as formas tipicamente humanas de funcionamento cognitivo. Esse exercício, 

no entanto, não significa cópia fiel das vivências sociais. Implica uma interação, uma 

apropriação ativa em que se colocam em relação os planos genéticos de desenvolvimento, 

num processo de constituição da subjetividade. 

Desde a pedagogia freireana, essa noção de singularidade se explicita como síntese 

que se opera sobre concepções idealistas e mecanicistas. Nas palavras de Freire (2006, p. 

78-79): 

A possibilidade que têm os seres humanos de atuar sobre a realidade objetiva e de 
saber que atuam, de que resulta que a tomam como objeto de sua curiosidade, a 
sua comunicação mediatizada pela realidade, por meio de sua linguagem 
criadora, a pluralidade de respostas a um desafio singular, testemunha a 
criticidade que há nas relações entre eles e o mundo. Sua consciência, que é a 
fazedora arbitrária da objetividade, com a qual constitui uma unidade 
dialética, não é, também, por isso mesmo, uma pura cópia, um simples 
reflexo daquela. Daí que esta nota de criticidade não possa ser compreendida 
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nem de um lado, por quem absolutiza a objetividade, nem, por outro, por quem 
absolutiza a consciência.  (grifos meus). 9  

O sujeito ativo e interativo, cuja consciência - seja em termos de funcionamento 

psicológico humano, seja em termos de consciência dos fenômenos sociológicos - constitui 

uma atividade em relação com a práxis, é, também, uma subjetividade forjada nos 

processos lingüísticos, que, em última instância, são feitos, tecidos, no mesmo material com 

que se tece a consciência, qual seja: a vida concreta de seres humanos concretos. É preciso 

olhar isso mais de perto, o que faço a seguir. 

 

 2.3. LINGUAGEM: a palavra é práxis 

O organismo e o mundo se encontram no signo. (BAKHTIN) 

Uma das questões a que Vigotski dedicou boa parte de sua vida e que, dados os 

limites do seu tempo histórico e sua condição de saúde, não pôde aprofundar 

adequadamente refere-se à relação entre pensamento e linguagem. Num período marcado 

pela crise paradigmática da psicologia como ciência, este autor embrenhou-se num profícuo 

diálogo com representantes das diferentes concepções empenhadas na produção de visões 

acerca da relação entre pensamento e linguagem. O diálogo resultou em críticas às teses 

existentes e na produção de sínteses profundamente alicerçadas na sua base teórica: o 

materialismo histórico-dialético.  

Coerente com esses pressupostos teóricos, Vigotski persegue a compreensão acerca 

das raízes genéticas do pensamento e da linguagem, tendo em mente um sujeito cuja 

humanidade depende fortemente das relações sociais nas quais se insere. Um sujeito 

humano concreto, cujo desenvolvimento psicológico não é resultado apenas das mudanças 

                                                 
9 Paulo Freire argumenta neste texto que as abordagens inatistas ou aprioristas e as de cunho behaviorista não 
são viáveis como fontes de compreensão da coscientização. 
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biológicas inerentes ao organismo humano (filogênese), mas fundamentalmente dos modos 

de organização da vida em sociedade, das relações de trabalho e produção, das relações do 

campo simbólico e ideológico.  

Da complexa trama de questões que se desprendem do fulcro das idéias de Vigotski, 

acerca das relações entre pensamento e linguagem, merecem atenção, no âmbito deste 

estudo, dois aspectos importantes, quando se trata da relação pedagogia – psicologia,  que é 

nossa preocupação central.  

De um lado, observar a língua como elemento constitutivo do gênero humano, e, 

sendo esse gênero, produto e processo dos inventos da própria humanidade, ter a linguagem 

como elemento constitutivo, não neutro, que assume, porque lhe é inerente, a dimensão 

político-ideológica, social, histórica e cultural para reforçar redundâncias.10 

De outro lado, tomando como referência a práxis pedagógica propriamente dita, ter 

a língua como elemento constitutivo do humano, nos processos de mediação ou de 

intervenção intencional no âmbito de relações de aprendizagem escolar. O que significa a 

observação cuidadosa do conteúdo da linguagem, do uso didático desse conteúdo para o 

fomento do desenvolvimento de funções psicológicas tipicamente humanas, portanto, como 

ferramenta de humanização via ato educativo escolar. 

Por sua vez, Paulo Freire, assim como se refere – porque concebe dessa forma – ao  ser 

humano como um “ser de práxis”, cuja feitura só se compreende pela imersão no conjunto 

de relações sócio-culturais por ele vividas, insiste veementemente na existência de uma 

práxis que se manifesta na palavra. “A palavra é práxis”, reforça o autor, na medida em que 

expressa, por assim dizer, uma atividade reflexiva sobre a realidade que se traduz por 

significações, por pareceres sobre o mundo e as relações homem-mundo que, em última 

                                                 
10 Quando se trata da condição humana na perspectiva materialista histórica e dialética, os termos 
social, cultural e histórico ganham aspecto de redundância, dado que o que é humano é 
necessariamente social, histórico e cultural. 
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instância, compõem formas de pensamento. Diz-se, assim, a partir da psicologia histórico-

cultural, formas de funcionamento psicológico tipicamente humano.   

A palavra, pois, constitui lugar, espaço de investigação da relação homem-mundo, 

donde surgem as temáticas para se compor o currículo da práxis pedagógica libertadora. A 

palavra é espaço de revelação do pensamento, que, por sua vez, não é produto da 

metafísica, mas da concreticidade histórica vivida no cotidiano por sujeitos humanos vivos, 

concretos. É preciso investigar o pensamento-linguagem dos homens vivos, ensina Freire 

em Pedagogia do Oprimido. Daí a linguagem, a palavra, constituir-se em elemento central 

para a pedagogia freireana. 

Daí, também, a verificação de possibilidades de diálogo com a psicologia histórico-

cultural, como ferramenta ou fundamento imprescindível para compreender  a práxis que se 

revela na fala, na palavra dita pelos sujeitos. A palavra é, para Vigotski e colaboradores, 

lugar-comum do pensamento e da linguagem, ou seja, espaço onde se encontram, 

compondo um amálgama que não permite distinguir o que é pensamento e o que é 

linguagem. Mais que isso, não apenas a palavra, e sim o significado da palavra, possibilita e 

qualifica esse encontro entre pensamento e linguagem. Significado que, de acordo com 

Vigotski, advém sempre das relações sócio-culturais. É produção do gênero humano. 

Um primeiro e rápido olhar sobre o pensamento dos autores em debate já permite observar, 

também e especialmente, no campo da linguagem, um terreno fértil para o diálogo profícuo 

entre pedagogia freireana e psicologia histórico-cultural. Não é demais lembrar que, sendo 

o gênero humano o espaço de produção das relações sociais e culturais e do próprio 

humano, enquanto funcionamento psicológico, é ai que se estabelece a relação homem-

mundo tão enfaticamente colocada por Freire. Esta relação se desnuda de modo peculiar 

através da fala, da palavra, que é para Vigotski o encontro da consciência, do pensamento 

com a linguagem. Daí ser a linguagem elemento constitutivo do processo de humanização. 

Mais além disso, impõe-se para este encontro sublinhar a gênese materialista 

histórica e dialética presente em ambos os pensadores, embora de modo mais explícito em 
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Vigotski e colaboradores. Essa gênese filosófica e epistemológica nos orienta na direção de 

observar a palavra, não apenas como fenômeno do pensamento e da linguagem, como quer 

a psicologia histórico-cultural, tampouco como manifestação da relação homem-mundo, 

como deseja Freire. Mas porque é  a unidade entre pensamento e linguagem, e porque é 

explicitação da significação construída na relação homem-mundo,  constitui-se,  não apenas 

como instrumento psicológico, mas, também e fundamentalmente, como espaço não neutro 

onde entram em disputa diferentes visões de mundo, ou seja, como campo ideológico e 

político. Aqui, efetivamente, Freire e Vigotski encontram Bakhtin.  

É esse triângulo que compõe o fundamento básico através do qual realizo o 

empreendimento teórico nesta seção de estudos que privilegia a linguagem como categoria 

de análise para o diálogo entre psicologia histórico-cultural e pedagogia freireana. Começo, 

então, pelo resgate do eixo teórico no qual sustento minha argumentação, para lembrar que, 

de acordo com o materialismo histórico-dialético, a linguagem é, assim como a 

consciência, produto da atividade vital humana – o trabalho.  

A atividade voltada para um fim, fundamental para o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores, o fabrico de instrumentos impregnados de razões e saberes, 

também possibilitou o advento da linguagem, pela via da necessidade de comunicação 

inerente ao processo mesmo de atividade coletiva. Já dizia Engels (1986, p. 25):  

O trabalho, primeiro, depois a  palavra articulada, constituíram-se nos dois 
principais fatores que atuaram na transformação gradual do cérebro do macaco 
em cérebro humano que, não obstante sua semelhança, é consideravelmente 
superior a ele quanto ao tamanho e a perfeição. 

Tal como a consciência, a linguagem  é produto da necessidade de intercâmbio entre 

os homens no processo de trabalho. Ela vai desempenhar, no desenvolvimento humano, a 

função de um fantástico instrumento de mediação homem – mundo, na medida em que 

permite a transmissão de saberes e o aprendizado de novas formas de relações.  
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Sob o prisma da psicologia histórico-cultural, o instrumento simboliza a atividade 

humana, o ato de transformação na natureza pelo homem que, ao fazê-lo, modifica a si 

próprio. O instrumento traduz utilidade e nela um significado dado pelas condições nas 

quais é utilizado. Por isso, é elemento de mediação. E é esse conceito que, apropriado por 

Vigotski no campo da psicologia, traduz o uso de instrumento técnico pelo uso de signo 

compreendido como instrumento psicológico. 

Os sistemas de signos (linguagem, escrita, sistema numérico etc.), assim como o 

sistema de instrumentos, são criados pela sociedade ao longo do curso da história humana e 

mudam a forma social e o nível do seu desenvolvimento cultural. Enfim, para ele, ambos 

são instrumentos que o homem emprega para modificar a situação a que responde, são um 

meio de intervenção na realidade. Entretanto, Vigotski assinala que existe uma diferença 

sensível entre eles. O instrumento psicológico se destaca do instrumento técnico pela 

direção de sua ação: o primeiro se dirige ao psiquismo e ao comportamento, enquanto o 

segundo, constituindo também um elemento intermediário entre a atividade do homem e o 

objeto externo, é destinado a obter uma mudança no objeto em si (SOUZA 1994, p. 125). 

Isso indica que, na atividade vital humana – trabalho –, é preciso ver a totalidade do 

humano, inclusive porque é dela que emerge a produção simbólica materializada e 

transmitida pelos processos de comunicação, de modo especial a linguagem. A linguagem 

é, ela própria, um fenômeno gerado nas relações de trabalho, ou seja, na atividade humana 

sob circunstâncias concretas dadas pela necessidade de aprendizado e sobrevivência. É 

produto da atividade vital humana e é também elemento fundamental de melhoria desta 

atividade. Começa por ser social, tanto em sua função, como nas condições de sua 

formação. 

A função da linguagem é a comunicativa. A linguagem é, antes de tudo, um meio 

de comunicação social, de enunciação em compreensão. Também na análise, que 
se decompunha em elementos, essa função da linguagem se dissociava de sua 
função intelectual, e se atribuíam ambas as funções à linguagem como se fossem 
paralelas e independentes uma da outra. A linguagem como que coadunava as 
funções da comunicação e do pensamento, mas essas duas funções estão de tal 
forma interligadas que a sua presença na linguagem condicionava a maneira 
como transcorria sua evolução e como as duas se unificavam estruturalmente [...]. 
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Por outro lado o significado da palavra é uma unidade dessas duas funções da 
linguagem tanto quanto é do pensamento. (VIGOTSKI 2000, p.11, grifos meus) 

Sublinhe-se o fato de pertencer a uma espécie dotada de condições biológicas que 

aparelham formas de desenvolvimento do reflexo psíquico nos representantes superiores do 

mundo animal, e que, em última instância, constituem condição para o aparecimento e o 

desenvolvimento do trabalho. É este que marca definitivamente o surgimento do reflexo 

consciente da realidade, em face de ser a atividade vital através da qual se produzem os 

instrumentos e as demandas de comunicação. “A plasticidade do domínio consciente foi 

sendo gerada no próprio processo produtivo.” (PALANGANA 2000, p. 25).  

Há,  pois, uma relação definitivamente dialética entre linguagem, trabalho e 

consciência. As mudanças no aparato biológico não são resultado apenas do alto índice de 

proteína consumido na dieta onívora dos nossos antepassados.11 São também produto do 

invento tecnológico. É elucidativa a reflexão de Palangana (2000) a esse respeito, quando 

argumenta que: 

A linguagem coloca-se, pois, como causa e como conseqüência do 
desenvolvimento do cérebro e de seus assessores imediatos: os órgãos dos 
sentidos. Se o trabalho criou o órgão e a função, há que se considerar também o 
inverso. A consciência, dotada de uma crescente capacidade de discernimento e 
abstração, atuou na atividade prática e na linguagem, imprimindo-lhe horizontes 
que não mais coincidem com os precedentes, justamente por estarem ambos – 
objetos físicos e simbólicos – sendo aperfeiçoados. (op.cit. 23) 

A atividade vital humana é, a um só tempo, espaço de produção e reprodução das condições 

materiais e simbólicas de vida, e, portanto, espaço de transmissão histórica e produção da 

consciência. É por isso que  

A produção de idéias, de representações da consciência, está, de início, 
diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material 
dos homens, como a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o 
intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como emanação direta de seu 
comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual, tal como 

                                                 
11 Em “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem”, Engels aprofunda essa questão de 
modo peculiar e elucidativo. Recomenda-se o estudo. 
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aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, 
etc. de um povo. Os homens são os produtores de suas representações, de suas 
idéias, etc., mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por 
um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio 
que a ela corresponde até chegar às suas formações mais amplas. A consciência 
jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu 
processo de vida real. (MARX e ENGELS, 1993, p.36-37). 

De uma perspectiva histórico-cultural, o trabalho – atividade vital humana – 

possibilita o aparecimento e  o desenvolvimento da linguagem como elemento de 

comunicação e de generalização, graças à peculiaridade de caracterizar-se por ser uma 

atividade vital coletiva, ou seja, social desde o início. 

Em boa medida, a relação entre pensamento e linguagem constitui terreno fértil 

quando se objetiva conhecer e compreender o homem como um todo, desde que essa 

relação seja ela própria compreendida como sendo resultado das formas concretas de 

organização da vida em sociedade. E é mesmo assim que Vigotski vê o funcionamento 

psicológico do ser humano. Para ele: 

[...] as idéias e as representações da consciência estão entrelaçadas com a 
atividade prático-sensorial do homem. Isto é, o homem reage ao meio, sim, mas 
se trata de um meio muito mais criado por ele mesmo, por sua atividade social, 
do que um meio ‘in natura’. Além disso, o meio criado humanamente implica o 
desenvolvimento de um psiquismo que é,  por isso, social. Isto é, o meio no qual 
se desenvolve o psiquismo é cultural por excelência: social, dizendo-se por outra 
palavra. (TEIXEIRA, 2005, p.95) 

Sob a perspectiva histórico-cultural, falar de pensamento e linguagem implica, antes 

de mais nada, este princípio fundamental: a relação entre pensamento e linguagem ocorre 

num ser humano de carne e osso, vivo e ativo, numa palavra: concreto. 

Para a  pedagogia da libertação, a palavra dos sujeitos humanos situados no mundo 

é vista como um instrumento fundamental para a organização curricular e político-

pedagógica como um todo. Como lembra Freire (1987): 

O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se fossem 
peças anatômicas, mas seu pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis 
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de sua percepção desta realidade, a sua visão de mundo, em que se encontram 
envolvidos seus ‘”temas geradores”. (1987, p. 88, grifos meus) 

A palavra assume, para a pedagogia da libertação, a função primordial de permitir 

conhecer o modo como as pessoas significam a vida, as relações e as contradições vividas 

que se manifestam no pensamento-linguagem do povo. Um pensamento – linguagem cuja 

gênese encontra-se na realidade, ou seja, nas formas concretas de vida e que desnuda, 

quando visto sob este prisma, a consciência construída a partir do lugar social, através do 

qual se vêem e se vivem a relações com o mundo. Isto, para Freire, reflete a organicidade 

da práxis humana como campo de ação e reflexão inseparáveis. A palavra, insiste o autor, é 

práxis. 

Quando tentamos um adentramento no diálogo como fenômeno humano, se nos 
revela algo que já podemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao 
encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio para 
que ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos constitutivos. [...] 
Essa busca nos leva a surpreender, nela, (na palavra) duas dimensões: ação e 
reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical que, sacrificada, 
ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há 
palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja 
transformar o mundo. (FREIRE 1987, p. 77). 

Concebida como práxis, a palavra explicita a consciência, dado que esta é, não outra 

coisa, senão a expressão da vida.  “A consciência jamais pode ser outra coisa do que o ser 

consciente, e o ser consciente dos homens é o seu processo de vida real.” (MARX, 

ENGELS, 1993 p.37). 

Também para Vigotski, a palavra é expressão da consciência, que, por sua vez, é 

reflexo do movimento contraditório, dialético da realidade. Ela (a palavra) é a expressão 

mais direta da natureza histórica da consciência humana.   

A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota de água. A palavra 
está para a consciência como o pequeno mundo está para o grande mundo, como 
a célula viva está para o organismo, como o átomo para o cosmo. Ela é o pequeno 
mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência 
humana. (VIGOTSKI, 2000, p. 496). 
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Seguramente, como enfatizam os autores da abordagem histórico-cultural em debate 

neste estudo, a linguagem, tal qual a conhecemos hoje, é elaborada dessa forma desde o seu 

início. Antes é, ela também, produto de sínteses históricas realizadas pelos homens, no seu 

processo de vida real.12 

E, dialeticamente, é ela (a linguagem) também responsável por imprimir na 

atividade consciente humana mudanças substanciais que vão marcar definitivamente o 

processo através do qual cada ser humano se humaniza. Luria (1991) destaca três mudanças 

essenciais na atividade consciente do homem a partir do desenvolvimento da linguagem. 

 A primeira dessas mudanças consiste em que, designando objetos e eventos do 
mundo exterior com palavras isoladas ou combinações de palavras, a linguagem 
permite discriminar esses objetos, dirigir a atenção para eles e conserva-los na 

memória.  Resulta daí que o homem está em condições de lidar como objetos do 

mundo exterior inclusive quando eles estão ausentes. É bastante a pronúncia 
interna ou externa de uma palavra para o surgimento da imagem do objeto 
correspondente e o homem pôr-se em condições com essa imagem. Por isso 
podemos dizer que a linguagem duplica o mundo perceptível, permite conservar a 
informação recebida do mundo exterior e  cria um mundo de imagens interiores 
[...] O segundo papel essencial da linguagem na formação da consciência consiste 
em que as palavras de uma  língua não apenas indicam determinadas coisas como 
abstraem as propriedades essenciais destas, relacionam as coisas perceptíveis a 
determinadas categorias. Essa possibilidade de assegurar o processo de abstração 

e generalização representa a segunda contribuição importantíssima da linguagem 
na formação da consciência. [...] a palavra faz pelo homem o grandioso trabalho 
de análise e classificação dos objetos, que se formou no processo da história 
social. Isto dá à linguagem a possibilidade de tornar-se não apenas meio de 

comunicação mas também o veículo mais importante do pensamento, que 
assegura a transição do sensorial ao racional na representação do mundo. [...]O 
que acaba de ser dito dá fundamento para designar a terceira função essencial da 
linguagem na formação da consciência. A linguagem é o veículo fundamental de 

transmissão e informação, que se formou na história social da humanidade. 
(op.cit., p.80-81, grifos no original) 

A linguagem é, pois, complementa LEONTIEV (s.d.), a forma concreta através da 

qual opera a consciência da realidade. Como forma de operação de uma consciência que se 

constitui por meio de relações sociais de trabalho e produção, a linguagem é, como o 

trabalho humano, produto da coletividade, produto das formas de organização da atividade 

                                                 
12 Sugere-se, para aprofundar a reflexão acerca do papel da linguagem no desenvolvimento da atividade 
consciente humana, a leitura de Alexander Luria em suas diversas obras sobre a linguagem sob o enfoque 
histórico-cultural, de modo especial a obra “Pensamento e Linguagem: as últimas conferências de Luria.” 
 



 100 

humana. Assim, qualquer leitura sobre a consciência humana, a partir da abordagem 

marxista, fica incipiente se reduzida aos aspectos produtivos práticos sem considerar que 

essa consciência, porque produto e processo da complexa trama social, está, desde o início, 

impregnada pela realidade objetiva que se apresenta, também, sob a forma de linguagem. 

A linguagem é tão antiga quanto a consciência -  a linguagem é a consciência 
real, prática, que existe também para outros homens e,  portanto, existe também 
para mim mesmo; e a linguagem nasce como a consciência, da carência, da 
necessidade de intercâmbio com outros homens. Onde existe uma relação ela 
existe para mim: o animal não se relaciona  com nada [...] a consciência, 
portanto, é desde o início um produto social e continuará sendo enquanto 
existirem homens (MARX, ENGELS, 1993, p.43). 

Ou, como sublinha Freire em  Extensão ou Comunicação, “as coisas entram no 

mundo através dos homens; deles recebem um significado-significante. As coisas não se 

comunicam, não contam sua história.” (1980, p. 50). Entram no mundo através da 

consciência, que é, do início ao fim, um produto social, histórico e inacabado. 

Desprendendo-se de seu contorno, veio tornando-se um ser, não da adaptação, 
mas da transformação do contorno, um ser de decisão. [...]Desprendendo-se do 
contorno, contudo, não poderia afirmar-se como tal, senão em relação com ele. É 
homem porque está sendo no mundo e com o mundo. Este estar sendo, que 
envolve sua relação permanente com o mundo, envolve também sua ação sobre 
ele. [...] Esta ação sobre o mundo, que, sendo mundo do homem, não é apenas 
natureza, porque é cultura e história, se acha submetida aos condicionamentos de 
seus próprios resultados. (op. cit., 1980,p. 39-40, grifos do autor)  

Freire sintetiza, no fundamento de sua pedagogia, a relação entre trabalho – “o 

homem como um ser que trabalha” –, linguagem – “que tem um pensamento-linguagem” –, 

e consciência – “que é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre sua atividade”,  que 

procuramos destacar ao longo deste texto.  

Nesta direção, a pedagogia da libertação, para se efetivar como práxis pedagógica, 

demandará a compreensão da complexa trama de relações nas quais se inserem ativamente 

os sujeitos humanos, como seres de práxis, situados num contexto, e que, dadas as 

condições sociais herdadas desse lugar, significam o mundo e o comunicam através do seu 
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pensamento-linguagem. Daí a linguagem, a fala do homem situado no mundo ser 

instrumento tão importante para essa pedagogia.13 

É o humano concreto, no sentido freireano (e materialista dialético), o ponto de 

partida e de chegada da práxis pedagógica. Ao longo de vários de seus escritos, Freire faz 

referência enfática a um humano como resultado de relações sociais, historicamente 

construídas. “Mas não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das 

relações homem-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu 

aqui e no seu agora que constitui a situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, 

ora insertados.” (FREIRE,1987, p.:74). 

O humano em Freire é um humano genérico, que participa ativamente da vida 

condicionado pelas circunstâncias históricas que demarcam seu território (lugar social) e 

suas possibilidades. Nas suas palavras: “A educação como prática da liberdade [...] implica 

a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como a negação 

do mundo como uma realidade ausente dos homens.” (FREIRE,1987, p.70)  

Assim, se no ponto de partida e de chegada da pedagogia freireana estão a realidade 

e o humano concreto que se forja nessa realidade, nessa circunstância histórica, é dali, 

desse lugar, que se manifesta a sua consciência do mundo, cuja manifestação acontece pela 

comunicação, pelo seu “pensamento-linguagem”, pela sua fala, que é objeto de análise e 

construção do conhecimento na escola. 

Contudo, não é apenas a palavra em si o que interessa para ambas as teorias, mas a 

palavra e o seu significado. Mais que isso, a significação contida no signo, na palavra. 

Entendida essa significação como resultado, como síntese de um determinado momento, 

dentro de condições existenciais concretas e de possibilidades dadas historicamente a cada 

sujeito que significa. 

                                                 
13 Essas questões serão melhor detalhadas ao longo deste trabalho. De modo especial no capítulo seguinte 
onde trataremos das demandas da pedagogia freireana em relação a psicologia histórico-cultural. 
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Desse modo, o signo e a significação passam a constituir aspectos centrais para 

ambas as teorias e, por isso, um terreno fértil para o diálogo entre a psicologia histórico-

cultural e a pedagogia freireana.  

Tomando o referencial de fundo de ambas – o materialismo histórico-dialético –, é 

possível inferir sobre o sentido que assume para cada uma a reflexão em torno do signo e 

da significação. Antes e sobretudo, sob o modo como concebem o sujeito humano, pode-se 

afirmar com Smolka (2004, p. 35) que “É impossível ao  homem não significar. A 

significação faz parte da vida humana. Diz-se que o homem busca sentido, atribui sentidos. 

Sempre. Mesmo no absurdo do non-sense, o qual emerge como decorrência de uma certa 

lógica do sentido.” 

Assim, ao atribuir à palavra (signo) o valor e a força que têm para ambas as teorias, 

Vigotski e Freire trazem para dentro de seus espaços de reflexão e ação a semiótica. E, por 

isso, ampliam a psicologia e a pedagogia, saindo dos parâmetros das especificidades de 

suas trajetórias para dialogar com outras áreas relacionadas. Quando se entra na discussão 

sobre a noção de signo e significação, insiste Smolka (2004) “[...] transitamos nos âmbitos 

da filosofia, da lingüística, da semiótica, da psicologia...” e,  pelos olhos de Freire e de 

Vigotski, acrescentaria, transitamos também pela pedagogia, a quem não cabe prescindir 

das demais áreas, mas que também se coloca no diálogo como campo de fazer que tem na 

linguagem e em tudo o que se associa a ela uma ferramenta fundamental de formação 

humana. 

O signo (palavra) é concebido, nos parâmetros teóricos colocados, como elemento 

interno cuja gênese é externa. Essa é a síntese fundamental que Vigotski realiza ao adentrar, 

na contemporaneidade do seu contexto histórico, no debate sobre esse tema e ao trazer para 

o campo da psicologia, a reflexão sobre semiótica. A  síntese de Vigotski, concordando 

com Smolka (2004), 

[...] produz um deslocamento conceitual e viabiliza novos modos de compreensão 
da significação como atividade humana, como prática social. Sua preocupação 
com as condições materiais de produção (da significação), isto é, a produção de 
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signos e sentidos enraizada nas condições concretas de existência; a 
consideração dos mecanismos psicológicos, enraizados na, mas não restritos à 
esfera orgânica, e a ênfase nos indivíduos-em-relação afetados pela produção 
e produto da própria atividade socialmente organizada; o modo de relacionar 
a dinâmica da produção de signos com o desenvolvimento cultural (trans) 

formação histórica do funcionamento mental; a ênfase na cultura como produto 
da vida social (vida de relação, prática social) e produto da atividade social 
(condições e relações de produção) do homem; a concepção histórico-cultural 
da consciência e o estatuto do signo e da linguagem a ela relacionados; a 
ênfase na produção de sentido e o foco na heterogeneidade do signo e da 
linguagem; compõem um quadro teórico, ao mesmo tempo consistente e 
instigante, que dá sustentação a esses modos de compreensão. (op. cit.,p.41, 
itálicos da autora, grifos meus). 

Sublinhar alguns dos argumentos trazidos por Smolka (2004) tem a ver com 

ressaltar aspectos que considero fulcrais para o diálogo proposto entre psicologia histórico-

cultural e pedagogia freireana.  

Em primeiro lugar, o texto da autora citada permite elucidar com clareza o pano de 

fundo sobre o qual se efetiva o encontro entre Freire e Vigotski. Quando explicita que, na 

compreensão vigotskiana, a  significação, a produção de signos é atividade humana, é 

prática social, faz lembrar Freire em Pedagogia do Oprimido ao dizer, “Não há palavra 

verdadeira que não seja práxis” (p.77)14, querendo dizer que a palavra é um construto 

humano, histórico, feito por homens e mulheres em situação real de vida. 

Em segundo lugar, a dimensão relacional da produção da significação, “[...] a 

ênfase nos indivíduos-em-relação afetados pela produção e produto da própria 

atividade socialmente organizada.” Dois elementos merecem atenção aqui: a) os 

indivíduos não são entidades isoladas e inertes. Estão em relação, isto é, em situação de 

interação, de troca, de mediação social. Como diz Freire (1987, p.78) e já destacado em 

outro lugar deste estudo, “O diálogo é este encontro do homens, mediatizados pelo mundo, 

para pronunciá-lo, não se esgotando na relação eu-tu.” ; b) as relações em que se encontram 

os sujeitos são objetivações nascidas dos próprios sujeitos em relação e, os sujeitos, por sua 

vez, são subjetividades constituídas a partir da apropriação ativa das objetivações. É como 

dizer que o objetivo e o subjetivo se constituem mutua e dialeticamente. Freire (1987), faz 

                                                 
14 Edição de 1987 
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referência a essa mesma concepção ao dizer que os “[...] homens são os produtores desta 

realidade e se esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona.” Note-se, 

de passagem, a presença forte do argumento de Marx ao dizer que os homens mudam a 

natureza, e a natureza transformada modifica o próprio homem.15 

Em terceiro lugar, o destaque fica por conta da “concepção histórico-cultural da 

consciência e o estatuto do signo e da linguagem a ela relacionados e, o foco na 

heterogeneidade do signo e da linguagem.” Novamente, sublinho aqui dois aspectos que, 

a meu ver, merecem observação dentro dos parâmetros deste estudo. Primeiro: a 

indissolubilidade da relação consciência, linguagem e trabalho (atividade criadora), pois, é 

a isso que se refere Smolka (2004), a partir da síntese que faz dos princípios vigotskianos 

acerca do funcionamento psicológico humano. Trata-se de uma consciência histórica e 

cultural porque é produto de relações de produção, isto é, de relações marcadas pela ação 

do ser humano sobre a natureza, ação modificadora através da qual ambos – homem e 

natureza – se transformam, e esse movimento produz cultura (modos de ser, de viver, 

crenças, valores, etc.). Segundo: o signo, a linguagem não é homogênea, mas heterogênea. 

Isto denota a dimensão sócio-histórica da produção de signos e de significações. Quer dizer 

que o ato de significar liga-se visceralmente às condições concretas de existência, porque 

depende dos desenhos contextuais e relacionais, o signo e a significação carregam as 

marcas dos espaços históricos onde se originam. Daí a heterogeneidade que os caracteriza.  

Isso faz toda a diferença, tendo em vista a compreensão acerca do papel ou da 

função do signo no desenvolvimento psicológico humano. Nas palavras de Smolka (2004): 

A emergência da novidade – do signo como instrumento psicológico que se 
produz na relação – propiciada por determinadas condições materiais de produção 
(disposições orgânicas, condições de relação) afeta e transforma os organismos. 
Afetado e transformado pela sua própria produção, o organismo encontra-se 
redimensionado: não se reduz à esfera biológica, passa a funcionar na esfera do 
simbólico. O signo, produção humana, atua como elemento mediador 
(funciona entre, remete a), operador (faz com que seja), conversor (transforma) 
das relações sociais em funções mentais. É esse caráter constitutivo que distingue 
o signo de um sinal, que dá a ele um outro estatuto. (op.cit. p, 41, grifos meus). 

                                                 
15 Cf  A Ideologia Alemã 
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Além de ser a atividade que distingue homem e animal definitivamente, enfatiza 

Vigotski, a significação é a criação e o uso de signos, de sinais artificiais. E mais,  

[...] O significado da palavra [...] tem na sua generalização, um ato de 
pensamento na verdadeira acepção do termo. Ao mesmo tempo, porém, o 
significado é parte inalienável da palavra como tal, pertence ao reino da 
linguagem, tanto quanto ao reino do pensamento. Sem significado a palavra não é 
palavra mas som vazio. Privada do significado, ela já não pertence ao reino da 
linguagem. (VIGOTSKi, 2000, p.10). 

Compreender o pensamento implica, pois,  captar, via palavra, o seu significado. 

Coerente com o método do materialismo dialético, Vigotski alerta para a necessidade de 

que o estudo de unidades complexas, como é o caso da relação pensamento e linguagem, 

considere a importância da  

[...] análise que decompõe em unidades uma totalidade complexa. 
Subentendemos  por unidade, um produto da análise que, diferente dos 
elementos, possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, 
concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade. A chave 
para explicar certas propriedades da água não é a sua fórmula química, mas o 
estudo das moléculas e do movimento molecular. De igual maneira, a célula viva, 
que conserva todas as propriedades fundamentais da vida, próprias do organismo 
vivo, é a verdadeira unidade da análise biológica. A psicologia que deseje estudar 
as unidades complexas precisa entender isso. Deve substituir o método de 
decomposição em elementos pelo método de análise que desmembra em 
unidades. Deve encontrar essas propriedades que não se decompõem e se 
conservam, são inerentes a uma dada totalidade enquanto unidade, e descobrir 
aquelas unidades em que essas propriedades estão representadas num aspecto 
contrário para, através dessa análise, tentar resolver as questões que se lhe 
apresentam. 

Que unidade é essa que não se deixa decompor e contém propriedades inerentes 
ao pensamento verbalizado como uma totalidade? Achamos que essa unidade 
pode ser encontrada no aspecto interno da palavra: no seu significado (op.cit., p. 
8). 

É justamente no significado, enfatiza VIGOTSKI (2000, p.9), que está “o nó do que 

chamamos de pensamento verbalizado.” Isto porque, o significado pode ser visto tanto 

como fenômeno da linguagem, quanto como fenômeno do pensamento.  

Não podemos falar de significado da palavra tomado separadamente. O que ele 
significa? Linguagem ou pensamento? Ele é ao mesmo tempo linguagem e 
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pensamento porque é uma unidade do pensamento verbalizado. Sendo assim fica 
evidente que o método de investigação do problema não pode ser outro senão o 
método da análise semântica, da análise do sentido da linguagem, do significado 
da palavra. (VIGOTSKI, 2000, p. 10) 

Note-se que Vigotski  se refere ao método de análise semântica como método de 

análise do sentido da linguagem e do significado da palavra. Isto se revela desafiador para a 

interpretação do pensamento desse autor e impõe que busquemos esclarecer aspectos 

relevantes para o tema em debate. 

Em primeiro lugar, Vigotski faz uma importante diferenciação entre sentido e 

significado. Este constitui, como já enfatizado, o núcleo unificador da relação pensamento e 

linguagem. Como unidade indecomponível de ambos os processos, o significado da palavra 

também não é algo rígido, mas, ao contrário, está em movimento, em desenvolvimento. 

Modifica-se no curso de sua história. Nas palavras do autor, 

[...] O significado da palavra é inconstante. Modifica-se no processo de 
desenvolvimento da criança. Modifica-se também sob diferentes modos de 
funcionamento do pensamento. É antes uma formação dinâmica que estática. O 
estabelecimento da mutabilidade dos significados só se tornou possível quando 
foi definida corretamente a natureza  do próprio significado. Esta se revela antes 
de tudo na generalização, que esta contida como momento central, fundamental, 
em qualquer palavra, tendo em vista que qualquer palavra já é uma generalização. 
Contudo, uma vez que o significado da palavra pode modificar-se em sua 
natureza interior, modifica-se também a relação do pensamento com a palavra. 
(VIGOTSKI, 2000, p. 408). 

A relação entre pensamento e palavra traduz um processo, “um movimento do 

pensamento à palavra e da palavra ao pensamento.” (op.cit., p. 409). 

Em segundo lugar, há que se compreender que, sob o enfoque teórico marxista de 

Vigotski, o significado da palavra é um fenômeno de gênese social, de cuja apropriação 

dependem fundamentalmente os processos psicológicos que compõem a individualidade de 

cada ser humano. 

 O que se quer enfatizar é o processo através do qual se desenvolve o sujeito 

humano como movimento dialético de apropriação dos artefatos materiais e simbólicos que 
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são, por sua vez, a um só tempo, produtos e produtores do gênero humano, e que, através de 

processos mediadores, especialmente a linguagem, passam a constituir o funcionamento 

psicológico individual.  

Trata-se do movimento de individuação, que se realiza pela relação dialética entre 

processos que nascem na experiência de relações interpsicológicas e caminham na direção 

da formação de processos  intrapsicológicos. Essa questão fica particularmente clara  no 

debate que Vigotski realiza com Piaget acerca do papel da linguagem egocêntrica no 

desenvolvimento da criança. Diz o autor: 

[...] a linguagem egocêntrica da criança é uma das manifestações da transição das 
funções interpsicológicas para as intrapsicológicas, isto é, das formas de atividade 
social coletiva da criança para as funções individuais. Essa transição é uma lei 
geral [...] do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que surgem 
inicialmente como formas de atividade em colaboração e só depois são 
transferidas pela criança para o campo das suas formas psicológicas de atividade. 
A linguagem para si surge pela diferenciação da função inicialmente social da 
linguagem para os outros. (VIGOTSKI, 2000, p.429). 

Esse movimento de fora para dentro é fundamental para a compreensão do 

funcionamento psicológico humano. Um movimento através do qual a linguagem, 

inicialmente expressa, falada, explicitada, torna-se interiorizada e passa a compor processos 

de pensamento mais complexos. A linguagem interior, que, como enfatiza Vigotski, opera 

preferencialmente com a semântica e não com a fonética da fala.  

É nesse movimento operatório da linguagem interior que o autor enfatiza a 

diferença entre significado e sentido a que nos referimos anteriormente. Para ele, há aqui 

um predomínio deste em relação àquele. Mas há também um cuidado a se tomar para a 

leitura dessa afirmação vigostkiana, de modo a não cair numa contradição aparente. O autor 

se refere ao sentido da palavra como algo dinâmico e ao significado como algo imóvel e 

imutável. Nas suas palavras, 

[...] o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias 
zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do 
sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma 
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zona mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos diferentes a 
palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um ponto 
imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da 
palavra em diferentes contextos. (op.cit., p.465). 

Parece que se instala aqui uma controvérsia. Observe-se que acima damos destaque 

para o fato de que o significado da palavra é, para o autor em debate, algo em movimento, 

em desenvolvimento. No entanto, a citação acima afirma que é o sentido que se movimenta 

e se modifica mediante diferentes contextos.  

Na verdade, e que pode ser verificado nos escritos de Vigotski, é que o 

enriquecimento das palavras – cujo significado é a unidade de análise da relação 

pensamento e linguagem – é dado a elas através do sentido, que, por sua vez, é conferido a 

partir de um contexto. Esse enriquecimento das palavras é a lei fundamental, nos ensina o 

autor, da dinâmica do significado das palavras. Para Vigotski, então, o significado engloba 

tanto o significado quanto o sentido. De modo que se esvai a contradição aparente a que me 

referi anteriormente. 

[...] A palavra incorpora, absorve de todo o contexto com que está entrelaçada os 
conteúdos intelectuais e afetivos e começa a significar mais e menos do que 
contém o seu significado quando a tomamos isoladamente e fora do contexto: 
mais, porque o círculo de seus significados se amplia, adquirindo adicionalmente 
toda uma variedade de zonas preenchidas por um novo conteúdo; menos, porque 
o significado abstrato da palavra se limita e se restringe àquilo que ela significa 
apenas em um determinado contexto. (VIGOTSKI, 2000, p. 465-466) 

Pelo fato de estar no conjunto de relações sociais em processo de interação dialética, 

onde se faz e é feito, o significado da palavra como unidade de análise da relação 

pensamento e linguagem representa, segundo Pino (1991), um avanço importante na 

medida em que ajuda a explicar a função mediadora da linguagem nos processos inter e 

intrapsíquicos, mas, também, por outro lado, apresenta um limite a ser observado, e que, a 

meu ver, abre a possibilidade de interlocução das proposições de Vigotski com outros 

autores, especialmente com Bakhtin.  



 109 

Para Pino (1991), em que pesem as contribuições de Vigotski neste plano, o modelo 

por ele proposto não dá conta do fenômeno complexo da mediação semiótica, nas palavras 

do autor, “irredutível ao significado da palavra.” Antes ainda coloca: 

Ao reinterpretar o “ato instrumental” a partir da função da linguagem, Vygotsky 
fez desta o centro de suas investigações. Para tanto, ele escolheu como “unidade 
de análise” o significado da palavra, pois, para ele, a palavra é o microcosmos da 
consciência, aquilo em que ela se reflete à maneira com que o  universo se reflete 
no átomo (Wertsch, 1985, p. 194). Essa escolha facilita e dificulta, ao mesmo 
tempo suas análises. Facilita, porque “o significado de uma palavra representa um 
amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se 
trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento” (Vygotsky, 
1987, p.104). Dificulta, porque a significação não está na palavra mas é o efeito 
da interlocução, como diz Bakhtin. (PINO 1991, p.37, itálico do autor) 

Contudo, o autor insiste na positividade do método de análise de Vigotski, ao 

argumentar em favor de que o que está claro é que   

[...] a significação (e não o significado) é o elemento que circula nos registros 
diferentes do agir, do falar e do pensar, permitindo sua articulação. Esse modelo 
também ajuda a esclarecer a natureza das funções psicológicas, seu conteúdo e 
sua forma, assim como sua origem social. (op.cit., p. 36, itálico do autor). 

E o significado que une pensamento e linguagem através da palavra está no mundo, 

na vivência real.   

As imagens e as representações conceituais invadem a inteligência prática 
tornando-a consciente. Quando isso acontece não há mais distinção entre 
linguagem e pensamento, estes passam a ser processos interdependentes, 
compondo uma única unidade. Afinal, o que é o pensamento senão um conjunto 
de imagens, signos e significados, gestados em sociedade, portanto no plano 
exógeno, e que, justamente pela partilha do indivíduo nesse plano, termina por se 
estabelecer no endógeno, como característica de um sujeito? Lembrando Riviére 
(1985), antes de o pensamento expressar sob a forma de linguagem, ele existe 
através e por causa dessa ferramenta. Ela conecta a expressão e a realização do 
pensamento. (PALANGANA, 2000, p. 28). 

Desde os pressupostos marxistas, isso significa compreender o indivíduo como 

resultado de relações sociais. Logo, compreender o indivíduo implica compreender a trama 

social na qual este se desenvolve, se constitui dialeticamente. Não porque é o homem a 

cópia de suas relações sociais, ou que essas se reproduzam nele, tal e qual são, 
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empiricamente verificáveis; mas porque a natureza psicológica humana, a consciência 

humana em toda sua complexidade, é produto do diálogo que se estabelece desde tenra 

idade entre processos interpsicológicos e intrapsicológicos. É desse diálogo que emergem 

as funções psicológicas tipicamente humanas: formas de comportamento e pensamento que 

não estão dadas por ocasião do nascimento. Como enfatiza Wertsch (1988) citando 

Vigotski, 

Cualquer función, presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o 
en dos planos distintos. En primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo, 
luego, en el plano psicológico. En princípio, aparece entre lãs personas y como 
una categoria interpsicológica, para luego aparecer en el niño como una categoria 
intrapsicológica. Esto es igualmente cierto com respecto a la atención voluntária, 
lá memória lógica, la formación de conceptos y el desarrolo de la volición. 
Podemos considerar esta argumentación como una ley en el sentido estrito del 
términ, aunque debe decirse que la internalización transfoma el proceso en si 
mismo, cambiando su estrutctura y funciones. Las relaciones sociales o relaciones 
entre las personas subyacen genéticamente a todas las funciones superiores y a 
sus relaciones. (1981b, p.163. apud WERTSCH, 1988, p.78).  

A internalização das formas culturais de conduta, insiste-se, não se caracteriza e não 

se reduz à cópia do real. Implica, antes, um processo de reorganização das funções 

psicológicas ou das formas culturais de pensamento, em face dos processos de interação 

social – espaço de construção de signos e de significados, cuja expressão mais evidente se 

faz pela linguagem.  

Isso tem particular importância para a compreensão da consciência, como produto 

do movimento dialético da realidade sócio-cultural. Os processos de interiorização, que são 

também processos de individuação, caracterizam-se como processos criadores da 

consciência. Neste sentido, são processos constitutivos de funções psicológicas superiores e 

[...] se relacionam tanto com aspectos de desenvolvimento cognitivo como da 
“personalidade” do sujeito, ou da atividade psicológica geral; quer dizer, põe-se 
em jogo tanto o desenvolvimento do pensamento, a capacidade de argumentação, 
como o desenvolvimento dos sentimentos e da vontade. Do mesmo modo, a 
interiorização de uma função psicológica implica uma reorganização mais ou 
menos geral do funcionamento psicológico, mesmo entre os domínios 
diferenciáveis como a capacidade de raciocinar e o desenvolvimento do 
comportamento voluntário. (BAQUERO,1998 p.34). 



 111 

De um ponto de vista pedagógico, isso tem severas implicações sobre os processos 

de mediação do aprendizado escolar. Como me referi no final da seção anterior deste texto, 

a mediação que se faz no e pelo ato pedagógico, neste caso, é mais do que um interpor-se 

no diálogo entre sujeitos e destes com o conhecimento. É um ato intencional, isto é, que 

tem direção. 

Um ato de intervenção deliberada no desenvolvimento de processos psicológicos 

superiores que se faz pela via da linguagem como signo mediador por excelência, mas, 

também, se faz  pelo conteúdo dessa linguagem – os sentidos para Vigotski – que, no 

âmbito da pedagogia freireana, têm a ver com conteúdos, os quais, no diálogo com a 

realidade, acabam por constituir novas possibilidades de interpretação desta e, portanto, são 

conteúdos geradores de consciência: da consciência de si no mundo – consciência do lugar 

que ocupa, consciência (auto-regulação) das formas de comportamento e cognição que o 

constituem como sujeito e que estão em movimento. Consciência acerca da realidade e das 

possibilidades de intervenção nesta realidade – a consciência política, do comprometimento 

social com a solidariedade, a justiça e com processos em favor da humanização 

compreendida a partir de referênciais freireanos e vigotskianos. Ou seja, tanto como 

desenvolvimento de funções psicológicas superiores quanto como conteúdo mediador de 

novas leituras de mundo. 

Observe-se, então, que o processo de internalização – constituição de subjetividade 

– implica  interlocução, o diálogo entre sujeitos, cuja individualidade é produto de um 

processo social e cultural vivido, e no diálogo destes com objetos, que, em larga escala, são 

construções humanas, portanto históricas, provisórias. Objetivações que, por sua vez, ao 

serem apropriadas, fomentam processos de mudança no funcionamento psicológico – 

repetindo – tanto em termos cognitivos quanto afetivos, visto serem objetivações humanas. 

Não é demais insistir que o que se concebe como internalização é o movimento 

através do qual cada sujeito reconstrói para si, num processo dialógico onde se encontram 

em movimento constante aspectos relativos à herança biológica – filogênese e ontogênese –

, e aspectos relacionados à gênese social do funcionamento psicológico – a sociogênese e a 
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microgênese. Quer dizer, pôr para dentro aquilo que está fora implica um processo 

complexo que não é, por isso, redutível ao empírico imediato. Implica, pois, a elaboração 

do sujeito que, ao efetivar tal processo, encontra-se num determinando tempo de seu 

desenvolvimento ontogenético, que ocupa um determinado espaço social através do qual se 

constitui e significa a vida (sociogênese)  e vivencia a experiência e a ela atribui 

significados a partir de um campo da subjetividade que só existe para ele – muito embora 

forjado nas relações sociais –, ou seja, o modo final da elaboração daquilo que está sendo 

internalizado ganha contornos ímpares em face da atividade  subjetiva.  É isso que 

evidencia Vigotski (1996, p.74), ao dizer “Chamamos de internalização a reconstrução 

interna de uma operação externa.” (o grifo é meu). 

Reconstruir imbui-se de um fazer de novo, e nesse fazer de novo encontram-se 

todos os elementos inerentes ao processo de mediação semiótica que venho mencionando 

neste texto. Cada sujeito, ao internalizar uma operação interna, o faz pela via da linguagem, 

da construção e apropriação se signos (construtos humanos e sociais), da significação que 

carrega as marcas das possibilidades concretas de elaboração do sujeito, mas não são por 

isso redutíveis ao contexto das relações imediatas do mesmo. É válido enfatizar que, no 

processo de internalizar, operam-se simultaneamente todas as funções do signo como 

instrumento de funcionamento interno: elemento mediador porque interpõe-se no lugar de 

ou remete a algo, operador na medida em que há uma atividade a ele inerente, conversor 

porque, efetivamente, converte o social em individual, transforma as relações sociais em 

relações mentais (SMOLKA, 2004). 

Contudo, escreve Viotski (1996), transformar em individual o que é social, implica 

num processo longo de produção, de elaboração. Essa conversão do interpsicológico em 

intrapsicológico “[...] é resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento” (o.c. p.75). Poderia acrescentar, implica um processo de continuidade e 

ruptura crescente até que se transforme em marca do funcionamento subjetivo. 

Há pois, uma complexidade a ser considerada no processo de internalização que 

desvela, por assim dizer, o caráter de rede em relação do funcionamento psicológico. Nele 
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implicam-se aspectos que vão do desenvolvimento ontogenético ao processo mesmo de 

elaboração do sujeito constituído por marcas que lhe conferem uma singularidade com ser 

do gênero humano, ao conteúdo e à atividade cognitiva realizada com o conteúdo que está, 

antes, nas relações de troca, no diálogo e que vai, no caminho dialético do longo tempo de 

elaboração ativa, tornando-se habilidade individual.   

No diálogo entre sujeitos concretos, estão os elementos da significação, que, por 

isso, não são neutros. Encontram-se imbricados numa trama de relações que se apresentam 

a cada interlocução compostas por ingredientes sociais e culturais. Isso quer dizer que a 

palavra dita, ainda que não se tenha consciência disso, carrega um conteúdo que é construto 

social, que pode tanto reproduzir e fortalecer relações sociais de dominação quanto 

denunciar e anunciar novas possibilidades para as relações entre humanos (FREIRE, 1987). 

Aqui, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia freireana encontram-se com 

Bakhtin (1992). A palavra como signo social, ensina este autor, ganha status de instrumento 

da consciência. Não há funcionamento psicológico, no sentido humano dessa expressão, 

sem material semiótico, ou seja, sem a mediação que se efetiva via linguagem, 

principalmente, via signos, significados, significações. Sem significados, o que se tem são 

meros processos fisiológicos inerentes ao sistema nervoso, e não psiquismo subjetivo que 

[...] localiza-se no limite do organismo e mundo exterior, vamos dizer , na 
fronteira dessas duas esferas da realidade. É nessa região limítrofe que se dá o 
encontro do organismo e o mundo exterior, mas esse encontro não é físico. O 

organismo e o mundo se encontram no signo. A atividade psíquica constitui a 
expressão semiótica do contato entre organismo e o meio exterior. Eis porque o 

psiquismo interior não deve ser analisado como uma coisa; ele não pode ser 

compreendido e analisado senão como um signo. (BAKHTIN, 1992, p. 48, grifos 
no original). 

O argumento bakhtiniano de que a palavra sem significado perde-se, porque se 

reduz à sua realidade física, é compatível com a expressão vigotskiana, segundo a qual a 

palavra, desprovida de  significado, é som vazio. Bakhtin ainda insiste: 

Da mesma maneira que, se nós perdemos de vista a significação da palavra, 
perdemos a própria palavra, que fica assim, reduzida à sua realidade física, 
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acompanhada do processo fisiológico de sua produção. O que faz da palavra uma 
palavra é sua significação. [...] O que faz da atividade psíquica uma atividade 
psíquica é, da mesma forma, sua significação. Se abstrairmos a significação, 
perdemos, ao mesmo tempo, a própria substância da vida psíquica interior. 
(op.cit. p.49). 

A atividade psíquica é, pois, uma atividade cuja manifestação se efetiva no terreno 

semiótico. O que significa dizer que 

Fora deste material semiótico, a atividade interior, enquanto tal, não existe. Neste 
sentido toda a atividade mental é exprimível, isto é, constitui uma expressão 
potencial. Todo pensamento, toda emoção todo movimento voluntário são 
exprimíveis. A função expressiva não pode ser separada da atividade mental sem 
que se altere a própria natureza desta. (op.cit., p 51). 

Sob este prisma, a palavra dita, expressa na fala de sujeitos humanos, cuja 

existência encontra-se circunstanciada historicamente, é, a um só tempo, material semiótico 

privilegiado do psiquismo, é conteúdo do psiquismo, é atividade psíquica gerada na e pela 

atividade vital humana; é consciência (forma superior de psiquismo) e é, por isso tudo, 

práxis, na medida em que desnuda ação e reflexão no ato que a exprime plena de 

significado. 

Não só a palavra, porque é signo gestado e parido em relações sociais e históricas, é 

também a manifestação de crenças, formas de organização da produção e da distribuição de 

bens materiais e simbólicos; seu significado é, pois, carregado desses elementos. O que faz 

da palavra um campo também de  manifestação e de embate ideológico. A palavra é plena 

de conteúdo ideológico, é, no dizer de Bakhtin (1992): 

[...] uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam valores sociais de 
orientação contraditória. A palavra revela-se no momento de sua expressão, como 
um produto da interação viva de forças sociais. [...] É assim que o psiquismo e a 
ideologia se impregnam mutuamente no processo único e objetivo das relações 
sociais. (op.cit., p. 66) 

E, como produto do processo de interação viva das forças sociais, ao ser dita, 

expressa a consciência e as contradições da produção da consciência; elemento que 
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constitui aspecto fundamental para a atividade de análise de falas no âmbito da práxis 

pedagógica freireana.    

Isto porque a palavra é dita a partir de um lugar social ocupado pelo sujeito, tanto no 

nível de relações macro-sociais quanto no nível micro das relações que se produzem na 

vida cotidiana de todo o homem, também ela é atravessada pelas circunstâncias históricas 

que definem em larga escala as possibilidades de cada ser humano no contexto social, 

político, econômico e cultural onde se insere e se constrói. 

Cada palavra evoca  todo um complexo sistema de enlaces, transforma-se no 
centro de toda uma completa rede semântica, atualizando determinados campos 
semânticos, os quais caracterizam um aspecto importante da estrutura psíquica da 
palavra. (LURIA, 1986, p.76). 

A linguagem – signo mediador por excelência (FREIRE, 1987) – é uma objetivação 

humana. Por isso,  carrega também um conteúdo (ideológico) para essa mediação. Como 

coloca Bakhtin (1986, p.113), citado por Fontana (2000, P. 26), toda a palavra comporta 

duas faces. Ela é determinada pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 

“Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro [...] É o território comum do 

locutor e do interlocutor.” (grifos da autora), e mais, prossegue Fontana (2000), 

Neste sentido, a palavra não constitui um coro de harmonia, mas sim um espaço 
de discussão, uma arena de luta. Uma arena em miniatura, como diz Bakhtin, 
onde se entrecruzam e confrontam-se valores sociais de orientação contraditória. 
Todo discurso é ideológico e polêmico: no processo de produção de sentidos há 
o confronto no seio da palavra das vozes ideológicas de um grupo social num 
momento e num lugar determinados historicamente. [...] Os lugares sociais 
ocupados por aqueles que tomam a palavra, e os “modos” como o fazem, da 
mesma maneira que os lugares sociais, a partir dos quais se apreendem e 
elaboram as palavras do outro, são constitutivos dos sentidos produzidos e da sua 
aceitabilidade ou não. (op. cit., p.26, grifos meus). 

Na perspectiva colocada, torna-se  impossível conceber a atividade mental desligada 

das condições reais de interlocução, que são, por sua vez, determinadas tanto pelo contexto 

social imediato quanto pelo contexto social mais amplo dos interlocutores. “Os contatos 

verbais possíveis, as formas e meios de comunicação verbal são determinadas pelas 
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relações de produção [...] o nosso mundo interior se adapta às possibilidades de nossa 

expressão.” (BAKTHIN apud FONTANA 2000, p. 24-25).  

Tais possibilidades, pode-se acrescentar, são circunstanciais, são dadas 

historicamente e arbitrariamente à vontade do homem, para lembrar Marx e Engels, já 

citados anteriormente. 

Para a relação pedagógica, esta reflexão adquire particular importância. No âmbito 

da educação escolar, objeto deste estudo, ela implica um esforço de interpretação das 

representações que o sujeito e a comunidade na qual ele está inserido possuem do mundo e 

de identificar ali, naquela linguagem, por assim dizer, componentes sociais, material 

semiótico a produzir a atividade intelectual de um indivíduo social, porque situado em 

termos culturais, sociais e históricos. É preciso, pois, conhecer o conteúdo constitutivo e 

constituinte dos sujeitos e das relações. 

Neste sentido, Paulo Freire, insiste enfaticamente na, 

[...] necessidade imperiosa que tem o educador ou educadora progressista de se 
familiarizar com a sintaxe, com  a semântica dos grupos populares, de entender 
como fazem eles sua leitura do mundo, de perceber suas “manhas” indispensáveis 
à cultura de resistência que vai se constituindo e sem a qual não podem defender-
se da violência a que estão submetidos. [...] Entender o sentido das festas no 
corpo da cultura de resistência, sentir sua religiosidade de forma respeitosa, numa 
perspectiva dialética e não apenas como se fosse expressão pura de sua alienação. 
Respeitá-la como direito seu, não importa que pessoalmente a recuse de modo 
geral, ou que não aceite a forma como é ela experienciada pelo grupo popular.  
(FREIRE, 1992, p.107). 

A complexa rede de relações que se esconde por trás da palavra dita é palavra 

grávida de conteúdos construídos na experiência cotidiana de viver a vida num mundo 

igualmente complexo,  deve ser objeto de desvelamento pelo processo de análise a ser 

realizado pela pedagogia freireana. 

 É ai que, possivelmente, se encontram as  significações que apontam as 

contradições, as “situações-limites”, as quais, devidamente observadas, passam a 
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compor a intencionalidade da organização curricular voltada para processos 

pedagógicos libertadores, no sentido freireano do termo. É com esse conteúdo 

simbólico que permeia o processo de significações contidas na fala, na linguagem emitida 

pelos sujeitos, que os conteúdos escolares estabelecem os parâmetros de diálogo libertador 

e encontram sua razão de ser como elemento mediador de reconstrução de significados e 

desenvolvimento de modos específicos de funcionamento psicológico (para juntar a 

psicologia e a pedagogia em questão). Nas palavras de FREIRE (1992): 

Não há educação sem ensino, sistemático ou não, de certo conteúdo. E ensinar é 
um verbo transitivo-relativo. Quem ensina, ensina alguma coisa – conteúdo - a 
alguém – aluno. [...] O problema fundamental, de natureza política e tocado por 
tintas ideológicas, é saber quem escolhe o conteúdo, a favor de quem e de que 
estará o ensino, contra quem, a favor de que, contra quê. Qual o papel que cabe 
aos educandos na organização programática dos conteúdos; qual o papel, em 
níveis diferentes, daqueles e daquelas que, nas bases, cozinheiras, zeladores, 
vigias, se acham envolvidos na prática educativa da escola; qual o papel das 
famílias, das organizações sociais, da comunidade local? (op. Cit.,  p.110). 

Se no âmbito da pedagogia freireana o conteúdo adquire essa dimensão, a psicologia 

histórico–cultural coloca-se, a meu ver, como suporte que amplia o papel do conteúdo no 

desenvolvimento do sujeito. Para esta, o foco da ação educativa escolar está no ato 

intencional voltado para o desenvolvimento de funções psicológicas superiores. Assim, 

juntam-se ao conteúdo programático em dialogo com o conteúdo cotidiano estratégias 

pedagógicas voltadas para, através do conteúdo e do método, fomentar processos de troca, 

de diálogo, cuja finalidade última está em criar de modo claro e intencional espaços 

mediadores de processos de internalização e, portanto, de desenvolvimento de formas 

tipicamente humana de pensar. 

Trata-se, pois, da libertação de um ente histórico, que, mediado por processos 

pedagógicos emancipatórios, ganha, porque constrói novos ângulos através dos quais “ad-

mira”, a própria condição em que se encontra, para reinterpretá-la e sobre ela intervir de 

novo modo. 

 


