
 

CAPÍTULO III 

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E PEDAGOGIA FREIREANA: O 

DIÁLOGO PELAS CATEGORIAS TEÓRICAS INTERNAS 

O que se impõe como demanda específica para esta seção de trabalho é tornar o mais 

explícito possível as categorias vigotskianas e freireanas que possibilitem a clarificação da 

relação pedagogia – psicologia pretendida. O foco central aqui constitui-se em, sem perder de 

vista os fundamentos teóricos trabalhados no segundo capítulo, elencar e articular conceitos 

que, de modo mais miúdo, por assim dizer, aproximem a pedagogia freireana e a psicologia 

histórico-cultural no espaço educativo escolar. 

Do lugar da psicologia histórico-cultural, serão colocadas como aportes para reflexão 

as categorias consideradas centrais, como: mediação simbólica – no seio dessa, a articulação 

necessária com pensamento e linguagem em  Vigotski e colaboradores; internalização, como 

processo mediado de apropriação ativa das produções humana e, notadamente, a concepção 

histórico-cultural de aprendizagem e desenvolvimento. Elaboração conceitual, como categoria 

fundamental para a compreensão pedagógica do processo de construção do conhecimento, 

como instrumento de desenvolvimento de modos tipicamente humanos de funcionamento 

psicológico. 

No âmbito da pedagogia freireana, as categorias vigotskianas travarão diálogo com a 

tarefa da mediação pedagógica, compreendida como práxis intencional no processo de ensino 

e de aprendizagem, comprometida com o desenvolvimento da consciência crítica e com a 

emancipação humana, tal como preconizadas por Freire. E, ainda, na articulação com a 

categoria de elaboração conceitual, coloca-se a concepção de conhecimento e 

conscientização, tal como assumidas pela pedagogia freireana. 
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3.1. Mediação simbólica em Vigotski e mediação pedagógica em Freire: linguagem, 

consciência e conteúdo 

O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. (Vigotski) 

Como o corpo se forma inicialmente dentro do seio materno, assim a consciência do homem desperta envolvida 

na consciência alheia. (Bakhtin) 

Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. (Freire) 

Em termos genéricos, como refere Oliveira (1993), o conceito de mediação pode ser 

descrito como um processo de intervenção de um elemento numa relação que, por isso, deixa 

de ser direta para ser mediada. Ou ainda, segundo Pino (1991, p.32) “num sentido amplo, a 

mediação é toda a intervenção de um terceiro ‘ elemento”  que possibilita a interação entre os 

‘ termos’ de uma relação.” E adiante amplia o autor: 

[...] Os processos mediadores multiplicam-se na vida social dos homens, em razão 
sobretudo da complexidade das suas relações sociais. Diferentemente dos animais, 
sujeitos aos mecanismos instintivos de adaptação, os seres humanos criaram 
instrumentos e sistemas de signos cujo uso lhes permite transformar e conhecer o 
mundo, comunicar suas experiências e desenvolver novas funções psicológicas. 
(PINO, 1991, p. 33). 

Daí que, no âmbito das especificidade da sociedade humana e do desenvolvimento 

psicológico tipicamente humano, a mediação simbólica ganha contornos diferenciados. Aqui, 

o elemento que se interpõe numa dada relação assume a dimensão de signo que se traduz 

sobretudo pela via da palavra, da linguagem. E tem efeito de constituinte do funcionamento 

cognitivo humano. 

Como já destaquei no capítulo anterior, o signo é construto social, isto é, tem origem 

nas relações sociais, é feito humano e, como instrumento psicológico, não se reduz à esfera do 

biológico, mas amplia-se para ser característica principal do funcionamento simbólico, 

atuando como operador porque remete a, conversor porque transforma as relações sociais em 

funções mentais e, por isso, é elemento constitutivo do humano (SMOLKA, 2004). O signo, 



 120 

então, interpõe-se numa relação de caráter psicológico, por isso medeia e, ao fazê-lo, fomenta 

modificações no funcionamento intelectual humano. 

Para explicar melhor o que chamou de mediação simbólica, Vigotski tomou como 

referência a invenção e o uso de instrumentos técnicos que, do ponto de vista da concepção 

materialista histórico-dialética, foi um dos fatores primordiais para o aparecimento do gênero 

humano. O instrumento técnico auxilia e melhora a qualidade da relação do homem com a 

natureza. Além disso, como destacado no capítulo II, o instrumento já carrega nele a função 

para a qual foi produzido, o que denota a existência de um certo nível de cognição 

diferenciada em relação a outras espécies, e que está presente no homem.  

A palavra (signo) adquire, pois, status de signo mediador voltado para o processo 

intrapsicológico do sujeito, a exemplo do instrumento técnico no campo das relações sociais. 

Vigotski,  esclarece que: 

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para a solução de um dado 
problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher, etc.) é análoga à 
invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. O signo age 
como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho. (VIGOTSKI, 1994, p. 70). 

O autor insiste, entretanto, que a analogia básica entre signo e instrumento repousa na 

função mediadora que os caracteriza. Segundo ele, é fundamental observar que essa analogia 

não implica uma identidade total entre esses conceitos. Há diferenças básicas, assim como há 

pontos em comum que auxiliam na compreensão do funcionamento psicológico humano. 

Na busca de pontos em comum desses conceitos, Vigotski cita Hegel, que, segundo  

ele, viu no conceito de mediação um aspecto característico da razão humana.   

“A razão”, escreveu ele, “é tão engenhosa quanto poderosa. Sua engenhosidade 
consiste principalmente em sua atividade mediadora, a qual, fazendo com que os 
objetos ajam e reajam uns sobre os outros, respeitando sua própria natureza e, assim, 
sem qualquer interferência direta no processo, realiza as intenções da razão.” 
(HEGEL apud VIGOTSKi,1994,p.:72) 
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Em seguida, cita Marx, para confirmar a importância da relação mediada para o 

avanço do homem e da humanidade. Vigotski escreve: 

Marx cita esta definição (referindo-se a definição de Hegel) quando fala dos 
instrumentos de trabalho para mostrar que os homens “usam propriedades 
mecânicas, físicas e químicas dos objetos, fazendo-os atingirem como forças que 
afetam outros objetos no sentido de atingir seus objetivos pessoais.” 
(op.cit,1994,p.72). 

Mas, como ensina o autor, é importante observar que, em que pese a base comum que 

une signo e instrumento – função mediadora –, há uma diferença essencial na função que 

designa cada um. O instrumento tem como tarefa conduzir a influência humana sobre o objeto 

da atividade. Está, portanto, orientado externamente. Ao passo que o signo está orientado 

internamente, para a operação psicológica. “Constitui um meio da atividade interna dirigido 

para o controle do próprio indivíduo.” (VIGOTSKI ,1994, p.73). 

A ligação entre instrumento e signo, ressalta o autor, está no fato de que, por se 

caracterizarem por funções distintas, um em favor da relação homem-natureza e outro em 

favor da relação intrapsicológica humana, pode-se perceber que o “controle da natureza e do 

comportamento estão mutuamente ligados, assim como a alteração provocada pelo homem 

sobre a natureza altera a própria natureza do  homem.” (op.cit. p.73). 

Sendo o signo um construto social, a mediação simbólica constitui, então, um processo 

através do qual se desenvolvem as funções psíquicas humanas, cuja origem se encontra nos 

processos sociais. Isto significa dizer que tanto o movimento de apropriação dos elementos 

culturais fundamentais para formar-se como humano quanto o movimento de objetivação – 

resultado da apropriação ativa dos artefatos materiais e simbólicos presentes nas relações 

culturais – demandam formas de mediação especificamente humana. E o sistema simbólico 

privilegiado para esta mediação é a linguagem.  

Muito embora já se tenha sublinhado, ao menos em parte, o papel da linguagem na 

formação da consciência (tarefa do capítulo I), ressalto aqui as formulações de Vigostki que, 

uma vez que estão centradas no signo e no outro, confirmam a natureza social e dialógica da 

consciência. Coloca-se, assim, um outro olhar sobre os processos psicológicos no nível 
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individual, que, na história da psicologia centraram-se mais em conceber os processos 

cognitivos como algo natural de cada indivíduo.  

A partir do enfoque histórico-cultural, a cognição, o ato consciente, traduz-se, 

sobretudo, pelo movimento dialético, através do qual cada indivíduo se apropria dos modos 

sociais de pensamento. O indivíduo, por isso, não é um ente isolado, mas um sujeito sócio-

cultural que se constitui, fundamentalmente, pela mediação da linguagem que é, por sua vez, 

construto sócio-cultural. 

A linguagem, destaca Smolka (2000), tem a propriedade de remeter a si mesma, ou 

seja, tem a característica fundamental da reflexibilidade. O homem, diz a autora, fala de si, 

reconhece-se, volta-se sobre si mesmo, fala sobre seu próprio acontecimento. Assim,  

[...] objeto e meio/modo de abordagem se confundem: usamos a língua/linguagem 
para configurar, estudar, conhecer analisar a própria atividade na qual estamos 
imersos, da qual não nos podemos desprender e que circunscrevemos como objeto 
de estudo. Se é possível um certo distanciamento, se a reflexibilidade é possível, não 
podemos nos situar nunca “fora” da linguagem. Mais do que objeto e meio/modo de 
abordagem, a linguagem é constitutiva dos processos cognitivos e do próprio 
conhecimento, uma vez que a apropriação social da linguagem é a condição 
fundamental para o desenvolvimento mental. Isso permite conceber a linguagem 
como condição de cognição e leva-nos a indagar sobre a linguagem como lugar de 
origem da conduta simbólica. (SMOLKA, 2000, p. 51). 

Desse modo, a gênese e a organização dos processos mentais superiores ou 

tipicamente humanos encontram-se principalmente nos eventos lingüísticos, discursivos de 

modo geral. Mas, tais eventos são sempre produtos de relações sociais e culturais concretas e 

de sujeitos humanos igualmente concretos, vivendo uma cotidianidade histórica, e fazendo-se 

pela práxis, cuja manifestação está, também, na linguagem, na palavra. A linguagem é, pois, 

prática social. 

Sob este prisma, Vigotski (1994) constrói a tese segundo a qual toda função 

psicológica superior foi antes uma relação social, ou seja, um processo que acontece 

primeiramente no nível interpsicológico para, em seguida, transformar-se em intrapsicológico. 

O que o autor denomina de internalização. Nas suas palavras: 
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Uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e 
começa a ocorrer internamente. [...] Um processo interpessoal é transformado num 
processo intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem 
duas vezes: primeiro,  no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre 
pessoas (interpsicológico) e, depois, no interior da criança (intrapsicológico) [...]. 
Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 
humanos. (op. cit., p.75). 

Esse movimento, entretanto, não caracteriza um caminho linear que vai do externo 

para o interno. Antes, revela-se como fenômeno complexo, que implica na influência 

recíproca da prática social  e da atividade mental do sujeito. “A transformação de um processo 

interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos 

ao longo do desenvolvimento.” (VIGOTSKI, 1994, p. 75). 

Na concepção vigotskiana, o ambiente social possibilita a apropriação e a assimilação 

pelo indivíduo dos recursos sígnicos responsáveis pela mediação das ações humanas, 

disponíveis na cultura. É através desse movimento que cada indivíduo se torna um ser 

humano. O uso de signos como recursos mediadores, auxiliares na composição do 

funcionamento psicológico humano, transforma a atividade natural (funções psicológicas 

elementares), em prática social e, concomitantemente, emergem daí formas complexas de 

pensamento e de comportamento. Forma-se nesse movimento, não apenas a cognição 

tipicamente humana, mas a própria personalidade. 

Muito embora já tenha destacado em outro lugar deste trabalho, é importante resgatar 

aqui a profundidade e a complexidade inerentes à expressão: o homem é um ser social, um ser 

que se constitui nas  relações sociais. O destaque se deve ao primoroso cuidado que tal 

expressão demanda desde o lugar da práxis pedagógica, de modo especial, a práxis freireana 

como objeto central de nossa atenção, visto que,  

Se o desenvolvimento é visto como um acontecimento de natureza individual, 
mesmo admitindo que ocorre em interação com o meio, a inserção social do 
indivíduo constitui realmente um problema, pois implica na adaptação das condutas 
individuais às práticas sociais, consideradas, em tese, fenômenos de natureza 
diferente. Dessa maneira, a socialização assemelha-se ao fenômeno migratório 
humano que exige uma adequação das características sociais e culturais do imigrante 
às condições do novo meio. Vigotski inverte a direção do vetor na relação 
indivíduo-sociedade. No lugar de nos perguntar como a criança se comporta no 
meio social, diz ele, devemos perguntar como o meio social age na criança para 
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criar nela as funções psicológicas superiores de origem e natureza sociais. 
(PINO, 2000, p.52, grifos meus). 

Ou seja, é preciso partir da concepção de que o desenvolvimento humano segue, não 

no sentido da socialização do indivíduo, mas da individuação das relações sociais. Ou, como 

o próprio Vigotski, citado em Pino (2000, p.53), diz, “da conversão das relações sociais em 

funções mentais.” (1997, p.106). 

A questão que se coloca, frente à necessidade de compreender o individual como 

fenômeno social, é como, efetivamente, esse movimento de internalização ocorre. Muito 

embora não tenha sido devidamente esclarecida por Vigotski, dado a precocidade de sua 

morte, este autor indica o mecanismo através do qual se dá o percurso de interiorização das 

relações sociais no movimento de constituição da individualidade ou da singularidade humana 

para além da dicotomia, tão características de outras concepções psicológicas. Trata-se da 

mediação semiótica, ou a constituição humana através da mediação de signos construídos no 

espaço social e cultural do sujeito. Processo através do  qual cada indivíduo da espécie se 

converte em indivíduo humano. 

Essa conversão, insisto, não ocorre de modo direto ou natural. Ela implica a presença 

do “outro” para se efetivar.   significação do mundo por um sujeito só se efetiva nesse 

movimento de interação social, de troca. Parafraseando Vigotski (1996), um caminho de 

humanização que passa através de outra pessoa1. Mediação que também se efetiva pelo 

significado que o “outro” dá ao um dado objeto ou fenômeno da relação mediadora. 

Mas significar o mundo a partir da interação com o outro não é reduzir o processo de 

apropriação dos significados sociais a uma cópia fiel. Significar, no sentido histórico-cultural, 

tem a ver com transformar, converter o significado em algo “para si”. Processo que implica 

uma atividade particular2 do sujeito que tece em si mesmo uma rede de significações que, 

                                                 
1 “O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana 
complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 
individual e história social. ” (VIGOTSKI, 1996, p.40). 
2 É o que a concepção histórico-cultural vem definindo  como plano microgenético de desenvolvimento, isto é, 
um campo referente única e exclusivamente ao modo como cada evento psicológico é vivido e significado pelo 
sujeito. Cada fenômeno psicológico particular tem sua história, ou seja, acontece de um jeito, num tempo e como 
acontecimento peculiar, individual, notadamente, articulado e mediado pelo artefatos materiais e simbólicos 
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constante e simultaneamente, dialogam com as significações do “outro” na constituição do 

“eu”.3  

Assim, o social ao qual se refere Vigotski, é o social humano, cuja emergência não 

pode ser explicada na redução às formas animais de sociabilidade, ao caráter meramente 

biológico.  

[...] As formas humanas de organização social, em que a sociabilidade natural se 
concretiza, são obra do homem e, como tal, obedecem a leis históricas que 
determinam as condições concretas de sua produção. É o caráter histórico dessa 
produção que define o social humano. (PINO, 2000, p.61) 

No âmbito pedagógico, significa enfrentar o desafio de explicitar melhor o  sentido de 

“ser social” do homem. A que de fato se refere esse conceito? Qual a abrangência desse 

“social”? Que coisas não ditas estão sendo ditas nele? A explicitação dessas questões ganha 

especial destaque, na medida em que se percebe que o gênero humano não é aleatório, fora, 

longe; que o ser social do homem não é uma categoria abstrata, mas, ao contrário, refere-se a 

um conjunto de situações, relações, acontecimentos que se entrelaçam para compor a 

complexa trama através da qual o homem tece a si próprio e, simultaneamente, tece a rede 

para as gerações vindouras.  

Ter esse pressuposto orientando a ação educativa escolar implica reconhecer a trama 

social que o  constitui como um ser que habita, por assim dizer, um conjunto de relações e as 

significa desde o lugar que ocupa nessas relações. Lugar esse circunstanciado pelo 

movimento histórico dessas relações que se verificam na produção e distribuição de riquezas 

(materiais e simbólicas), nas formas de organização e manifestações culturais e ideológicas 

que compõem o universo das relações nas quais e com as quais dialoga o sujeito, nas relações 

de trabalho, nos modos de organização social de caráter macrossocial e, na peculiaridade do 

                                                                                                                                                         
típicos da sociogênese.  Sobre  o tema dos planos genéticos de desenvolvimento,  sugere-se ainda a consulta aos 
textos de Wertch (1988) Oliveira (1999) Góes (2000). 
3 Rede de significações é um conceito relativamente novo que vem sendo utilizado no âmbito da psicologia e da 
pedagogia para o estudo do desenvolvimento humano. O debate e o uso desse conceito tem se dado em 
diferentes correntes teóricas e em diferentes tentativas de diálogo entre correntes. Neste estudo, no entanto, seu 
uso é dado nos limites teóricos da psicologia histórico-cultural. Uma leitura importante sobre o assunto pode ser 
buscada em ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde et.al. Redes de significações e o estudo do 
desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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significado dado no âmbito microgenético de cada indivíduo, ou seja, o significado  

particular, pessoal, singular, construído, notadamente, nessa trama social, mas que explicita a 

atividade consciente e a singularidade de cada sujeito.  

É por isso que cada indivíduo não é um ser em si, mas, como ensina Vitogtski, é uma 

relação social consigo mesmo. E tudo isso se põe em movimento no processo interativo de 

sala de aula.  

É por isso também, que o processo de elaboração conceitual (Vigotski), ou de 

construção do conhecimento (Freire), se efetua com maior propriedade, na medida em que, 

partindo das práticas sociais humanas, promove, via reflexão sobre a realidade, o 

deslocamento do sujeito desse lugar imediato para vê-lo de outro lugar. Do lugar que a 

apropriação de novas formas de interpretação dessa realidade, realizada nas trocas com o 

conhecimento e com outros sociais, o possibilita. 

A mediação simbólica caracteriza-se, portanto, por um conjunto de instrumentos 

psicológicos cujos significados são produto e, ao mesmo tempo, traduzem relações sociais. 

Modos de organização das relações humanas num contexto sócio-histórico. O indivíduo não 

cria, tampouco descobre signos a partir do nada. Antes, apropria-se desde o nascimento pela 

via das relações suas com seus “outros”, inicialmente mais próximos, marcadamente 

histórico-culturais e, progressivamente, pelos “outros” – sujeitos e objetos – presentes no 

conjunto das relações que compõem a sua experiência pessoal, individual, como ser social. 

Sem esquecer, notadamente, que a experiência social constituinte da subjetividade é 

uma experiência marcada pelas determinações históricas, pelas circunstâncias históricas, que, 

em larga escala, demarcam os territórios sociais e as possibilidades individuais de acesso ao 

saber universal. O que não significa, nos parâmetros da abordagem histórico-cultural, uma 

distinção entre melhores e piores formas de funcionamento intelectual. Mas, seguramente, 

implica a observância das diferenças cognitivas que se constituem a partir das trocas sociais 

vividas pelos sujeitos e que se manifestam pela sua palavra, pela significação construída nos 
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processos interativos que ocorrem tanto do indivíduo com os artefatos materiais e simbólicos 

presentes na cultura em geral quanto na relação com o outro. Daí que  

Os sentidos de uma palavra não existem em si mesmos, como algo já dado. Eles são 
elaborados nas enunciações concretas (que são a unidade da língua, quer se trate de 
discurso interior ou exterior). As enunciações são sempre parte de um “diálogo 
social ininterrupto”. Os interlocutores têm sempre um horizonte social e uma 
audiência que configuram as trocas verbais de acordo com as diversas esferas da 
prática social. A significação carrega consigo as marcas dessas  condições sociais. 
(FONTANA, 2000, p.25) 

A palavra dita e sua significação, como  elementos que concorrem fortemente para o 

processo de constituição da subjetividade humana, traduzem em grande medida as 

possibilidades de desenvolvimento psíquico dos sujeitos que a pronunciam.  

Além das marcas próprias do lugar e das condições sociais nas quais é pronunciada, 

que marcam também a qualidade das aquisições individuais, a fala (palavra) é também 

dimensionada pelo conteúdo a que o sujeito pronunciante tem acesso e, por conseguinte, pelas 

articulações que são por ele permitidas. Se é determinado pelas condições sociais de 

fabricação é, também, um conteúdo carregado em termos de visão de mundo, de ideologia.  

Paulo Freire enfatiza a dimensão do conteúdo ideológico contido nas falas do povo em 

pelo menos dois momentos distintos de sua obra. Em Comunicação ou Extensão, faz 

referência a um certo pensamento mágico inerente às práticas camponesas em uma região no 

norte chileno que, tendo suas plantações atacadas por roedores, interpretam esse fato como 

“castigo” divino e reivindicam bênçãos e orações para livrarem-se da praga. Trata-se, a meu 

ver, de um exemplo elucidativo do conteúdo mediador da relação homem-mundo em situação 

de alienação. O ser humano vive plenamente sua cotidianidade. Significa-a, interpreta-a a 

partir das condições concretas de existência em que se encontra. Dialogar com essa situação 

concreta é reconhecer nesta significação os conteúdos que a medeiam e, em sendo o conteúdo 

um produto histórico – por isso contraditório e ideológico –, compreender, na dialeticidade 

desse processo de vida, as possibilidades de superação via diálogo promotor de novos 

conteúdos e, portanto, de novas maneiras de interpretação da realidade vivida, do cotidiano 

experimentado. Esse é o papel do agrônomo educador – e acrescento, do educador e da 

educadora em geral –, reivindicado por Freire quando argumenta que, 
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Qualquer que seja o momento histórico em que esteja uma estrutura social (...), o 
trabalho básico do agrônomo  educador [...] é tentar, simultaneamente com a 
capacitação técnica, a superação da percepção mágica da realidade, com a superação 
da “doxa”, pelo “logos” da realidade. É tentar superar o conhecimento 
preponderantemente sensível por um conhecimento, que, partindo do sensível, 
alcança a razão da realidade. [...] Quanto mais alguém, por meio da ação e da 
reflexão, se aproxima da “razão”, do “logos” da realidade, objetiva e desafiadora, 
introduzindo-se nela, alcançará o seu desvelamento. (FREIRE, 1980, p.33). 

Qualquer que seja, pois, o nível de relação em que se acham os sujeitos e suas ações, é 

importante observar que a ação humana no mundo é uma ação permeada por conteúdos, por 

teorias, por visões de mundo construídas com os instrumentos possíveis dentro de uma dada 

realidade social. 

Em Pedagogia do Oprimido, novamente insiste Freire que, na busca do conteúdo 

programático, o educador – educando indaga-se acerca do conteúdo do diálogo que realiza 

com a comunidade e com alunos e alunas no âmbito específico da escola. Insiste o autor: 

O que temos que fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições 
básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez 
o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da 
ação. [...] Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhes conteúdos que pouco 
ou nada tenham a ver com seus anseios, com suas esperanças, com seus temores. 
Conteúdos que, às vezes, aumentam estes temores. Temores de consciência 
oprimida.[...] Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou 
tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 
convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua 
ação, reflete a sua situação  no mundo, em que se constitui. A ação educativa e 
política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se 
fazer “bancária” ou de pregar no deserto. (FREIRE, 1987, p. 86-87, grifos do autor). 

É da relação entre o conteúdo da fala conhecida da comunidade, reconhecendo nesse 

diálogo, suas “situações-limite”4, e o conteúdo presente nos campos específicos do 

conhecimento historicamente produzido, que nascem, por assim dizer, os recortes de 

conhecimento que, sem perder a dimensão de totalidade articulada, constituem agora  material 

semiótico para o fazer pedagógico libertador. 

                                                 
4
 Essa expressão freireana refere-se às contradições e aos limites explicativos inerentes à fala do 

povo. Dado à condição de alienação em que se encontram, as explicações construídas em torno da própria prática 
social encontram-se permeadas pelas possibilidades históricas de acesso a instrumentos próprios de 
conhecimento e superação da compreensão que possuem. É na situação-limite que se pode observar a 
emergência de temas geradores cujo conteúdo traduz novas possibilidades de interpretação e intervenção na 
realidade. No capitulo IV deste estudo volto a este assunto. 
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Contudo, é um conteúdo que compõe processos de mediação simbólica e, portanto, de 

desenvolvimento do psiquismo. Então: 

[...] admitindo-se a tese de que a identidade do ser humano, seus sentimentos, 
afeições, suas formas de pensamento e, mais que isso, o perfil e a essência dessas 
capacidades dependem da comunicação que permeia as trocas sociais, cabe indagar 
qual conteúdo cumpre essa função, com propriedade, num contexto em que as 
condições de sobrevivência parecem minar-se progressivamente. (PALANGANA 
2000, p.31, o grifo é meu). 

Impõe-se, assim, no âmbito da pedagogia freireana, uma necessária  e permanente 

inquietude acerca do conteúdo do diálogo pedagógico que é, no dizer de Freire (1987, p.83) 

“[...] a inquietação em torno do conteúdo programático da educação.” No encontro do 

conteúdo inerente às significações populares com o conteúdo programático que é o conteúdo 

prioritário da linguagem do educador ou da educadora, dialogam e modificam-se ambos.  

A práxis pedagógica estará, por isso, imprescindivelmente atenta aos movimentos 

cognitivos promovidos pelo diálogo dos conteúdos e fará do seu programa o conteúdo da 

linguagem através da qual organiza processos de mediação pedagógica voltados para a 

formação do sujeito em dois sentidos, pelo menos: como conteúdo problematizado e 

problematizador da realidade, conteúdo de conscientização e, como estratégia pedagógica, 

conteúdo de fomento de habilidades de pensamento na medida em que, via conteúdo, o sujeito 

é desafiado ao distanciamento da realidade, a um processo de descontextualização que 

demanda abstração, análise, síntese, classificação. Numa sentença: funções psicológicas 

superiores. 

Como se pode verificar pelo exposto até aqui, a mediação simbólica como instrumento 

de mediação pedagógica implica articular num conjunto de situações e/ou eventos interativos: 

a palavra, como instrumento psicológico mesmo, como signo mediador que orienta a partir do 

externo o funcionamento psicológico interno  o conteúdo da palavra como produção humana, 

como objetivação das relações sociais construídas e em construção e, por conta disso, ainda, a 

mediação simbólica implica uma dimensão ideológica compreendida como espaço através do 

qual entram em conflito diferentes visões de mundo, diferentes concepções que, ao 

dialogarem, também disputam. Sob o olhar histórico-cultural, então, na mediação simbólica, 
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encontram-se imbricados vários elementos que constituem uma rede complexa, através da 

qual perpassam os significados sociais e as relações, através das quais se constituem tanto o 

significado quanto  as subjetividades.  

Sob este enfoque e desde a pedagogia freireana, que tem no pensamento – linguagem 

do povo um de seus principais aportes –, pode-se inferir sobre a importância das trocas 

sociais, das interações discursivas que se fazem em pelo menos dois momentos distintos e em 

diálogo. 

Na relação escola – comunidade, através do movimento dialógico de pesquisa na 

busca da palavra das pessoas concretas da comunidade, momento de captar, por assim dizer, 

as significações construídas por uma dada população e que poderão constituir-se em 

conteúdos mediadores de novas interpretações da realidade no âmbito escolar. É preciso 

lembrar que, para a práxis pedagógica freireana, a relação escola – comunidade não pára na 

coleta de falas significativas. Antes, prossegue visceralmente articulada através de espaços de 

diálogo permanentes, em que as trocas, as mediações sociais e simbólicas são recíprocas. 

Cabe ao coletivo da escola, a devolução das análises à comunidade, a explicitação das 

“situações – limite”, das contradições vividas na e pela comunidade. Esse movimento da 

escola para a comunidade implica uma ação pedagógica planejada, intencional e 

comprometida com o diálogo com os saberes locais. Logo, traduz um momento ímpar de 

mediação pedagógica, que demanda, junto à população, problematizar, argumentar, construir. 

Seguramente aí, constituem-se novas interpretações da realidade, tanto pelas pessoas da 

comunidade, quanto pelo coletivo da escola, responsável pelo processo de ensino e de 

aprendizagem, que terá nessa relação um de seus principais espaços de intervenção. 

Há ainda um elemento importante a ser sublinhado na relação escola – comunidade 

que diz respeito tanto ao conteúdo inerente às falas das pessoas da comunidade quanto ao 

conteúdo dito escolar. O destaque dessa questão está no fato de que não há uma separação 

desses conteúdos no sentido de olhar o que vem da comunidade e o que está na escola e 

justapor um ao outro, visando maior legitimidade de um ou de outro.  Os conteúdos 

subjacentes às falas da comunidade em diálogo com os conteúdos escolares concebidos como 
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produtos históricos, formam sínteses de conteúdos mediadores de processos de aprendizagem 

e de desenvolvimento de formas complexas de pensamento. 

Notar esse processo é fundamental para não reduzir o ato de partir da realidade como 

ato de permanecer na realidade imediata, no empírico enquanto processo sensitivo apenas. Há 

um conteúdo na realidade dos sujeitos, carregado, marcado pelos processos de vida desses. 

Esse conteúdo precisa dialogar com o conhecimento historicamente produzido e presente na 

escola. Para que esse diálogo se constitua terreno fértil de novas interpretações da realidade, 

ambos os conteúdos serão recortados e focados na complexidade de processos sociais, através 

do fazer pedagógico libertador voltado para a construção de novas sínteses da realidade pelos 

sujeitos. O que se tem então são tipos diversos de conteúdo coexistindo e cruzando-se num 

movimento dialético de rupturas e continuidades permanentes.5 

Outro momento ímpar de interações discursivas e de mediação simbólica está no  

ambiente de sala de aula. Aqui, o conteúdo trazido pela análise de falas revela as contradições 

e as “situações-limite”, as quais, por sua vez, transformam-se em campos estratégicos para a 

intermediação pedagógica que, intencionalmente, se interpõe nesse movimento para 

problematizar e, no diálogo entre o conteúdo da fala social da comunidade e os 

conhecimentos historicamente produzidos, estabelecer espaços de comunicações e de 

(re)interpretação da realidade experimentada e significada. Não se formam ali apenas novos 

conhecimentos, mas, seguramente, novas subjetividades, novas e mais complexas relações 

intersubjetivas e intrassubjetivas, e, portanto, novas significações que poderão implicar 

complexidades ainda maiores na interpretação da relação homem-mundo. 

  É por isso que se pode argumentar favoravelmente acerca da positividade da 

relação pedagogia freireana – psicologia histórico-cultural. Desde a prática daquela, verifica-

se a fertilidade do espaço onde se travam relações sociais, que, com o auxílio das elaborações 

                                                 
5
 Paulo Freire desenvolveu o conceito de redução temática como momento em que se colocam em diálogo os 

conteúdos advindos da comunidade e os conteúdos escolares para serem olhados, no quadro geral das ciências,  
dentro da especificidade de cada área do conhecimento. Trata-se do momento em que o especialista busca, na 
observância dos conteúdos populares, os núcleos fundamentais de sua área que, constituindo-se em unidades de 
aprendizagem e desenvolvimento específicas, poderão refletir a visão geral do tema reduzido. É nesse momento, 
a meu ver, que se cruzam os conteúdos inerentes à relação escola-comunidade. Sobre redução temática 
trataremos ainda mais adiante. 
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desta, se qualificam para, não apenas ensinar e aprender, mas, nesse movimento, mediar a 

constituição do gênero humano em cada indivíduo ativo, partícipe desse processo.  

Tomada a relação homem-mundo como o espaço real onde se produzem as 

significações que, por sua vez, são processos constitutivos do funcionamento psicológico do 

sujeito; tomada a palavra – e o significado da palavra – como signo unificador e, em grande 

medida, revelador das formas de pensamento e linguagem; observado o movimento de 

significação presente na interlocução entre sujeitos ativos no processo dialógico com a 

realidade, modos de pensar e de dar sentido que se vão tecendo na trama de relações sociais, 

onde estão imersos os sujeitos e que, no âmbito pedagógico, irá compor parte estratégica da 

organização curricular, tem-se uma idéia do que seja o conteúdo da mediação pedagógica que, 

em última instância, estará voltada à formação da consciência e ao desenvolvimento do 

psiquismo humano. 

Assim, sobrepõe-se um novo olhar sobre o significado da mediação pedagógica. 

Sendo ela, em termos conceituais e a exemplo da mediação simbólica, um instrumento através 

do qual a práxis pedagógica se interpõe entre o sujeito e o objeto do conhecimento e se coloca 

com uma intencionalidade clara, com um conteúdo compromissado com o desvelamento da 

realidade e a construção da consciência crítica e ativa, ao colocar-se na relação sujeito-objeto 

(também eles impregnados pelas objetivações do gênero humano e, portanto, mediados 

necessariamente pelos construtos simbólicos desse processo), a práxis pedagógica está 

mediando a um só tempo: a formação da consciência, via processo de “ad-miração” da 

realidade; a subjetividade, via estratégias que privilegiem e fomentem a atividade cognitiva, a 

partir da atividade prática dos sujeitos (homens de práxis); o desenvolvimento de funções 

psíquicas tipicamente humanas.  

A ação pedagógica, compreendida como ato de mediação pedagógica (e simbólica), 

passa a ser compreendida como espaço privilegiado através do qual o educador ou a 

educadora se interpõe entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Essa intermediação docente 

carrega as marcas do projeto político-pedagógico e, conseqüentemente, do horizonte da escola 

enquanto concepção de sociedade, de ser humano, de universo e de relação humanidade – 

universo.  Trata-se, como já observei, de uma intermediação intencional. Um ato de intervir 
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no processo de desenvolvimento tipicamente humano agora mediado pelos conteúdos sociais, 

pelas atitudes e procedimentos que, em larga escala, compõem um leque de possibilidades na 

constituição da cognição e da personalidade. 

Na mesma direção Vigotski reivindica o caráter de ação intencional para a ação 

pedagógica. O que ele chama de intervenção pedagógica. Para este pensador, a pedagogia é 

a “[...] ciência que se ocupa da educação da criança.” (2003, p.37). Fortalece o seu argumento 

trazendo a contribuição de Blonski, quando diz que “[...] a educação é a influência 

premeditada, organizada e prolongada no desenvolvimento de um organismo.” (BLONSKI 

apud VIGOTSKI, 2003, p. 37, grifos meus).  

Adiante, Vigotski comenta a citação de Blonski, argumentando que: 

Como ciência da educação, a pedagogia precisa estabelecer com precisão e 
clareza como deve ser organizada essa  influência, que procedimentos utiliza e 
qual deve ser sua orientação. A outra tarefa consiste em elucidar quais são as leis às 
quais se subordina o próprio desenvolvimento do organismo influenciado. (op.cit. 
p.37, grifos meus) 

Ao precisar a necessidade de definição da forma de influência sobre o 

desenvolvimento humano, Vigotski, tal como Freire, revela sua preocupação com o conteúdo 

da mediação e a dimensão política desse processo. Diz ele: 

Da mesma maneira, a psicologia pedagógica também pode estar orientada para 
qualquer sistema de educação. Pode indicar como se deve orientar para formar o 
escravo ou um homem livre, um arrivista ou um revolucionário. Vemos isso de 
forma brilhante no exemplo da ciência européia, que é igualmente engenhosa no que 
se refere aos meios de destruição. A química e a física servem em idêntica medida 
para a guerra e para a cultura. Por isso, cada sistema pedagógico deve possuir seu 
próprio sistema de psicologia pedagógica. (VIGOTSKI, 2003, p. 43, grifos meus). 

Na reflexão sobre a psicologia pedagógica, Vigotski reivindica a indissolubilidade da 

teoria e da prática. Também para ele, fundamentado em Marx, mais do que interpretar o 

mundo, é preciso transformá-lo e, toda a ciência tem origem na prática e, em última instância, 

também se orienta para a prática, ou seja, o critério de verdade do conhecimento é a práxis.  
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Ao apontar para a dimensão interventora da prática pedagógica e ao colocar-se na 

perspectiva de uma ciência da práxis, Vigotski alia-se a Freire para ampliar o sentido do 

necessário diálogo entre conteúdos (popular e científico), no âmbito da ação mediadora da 

prática educativa. 

O conteúdo que perpassa o processo de mediação pedagógica e que compõe o 

movimento interativo através do qual se forjam novas e mais complexas habilidades 

intelectuais é também o conteúdo que problematiza a realidade dos sujeitos e os mobiliza para 

ações conscientes na direção de transformação da realidade.  É assim que Freire concebe o 

papel do conteúdo: instrumento cuja razão de ser encontra-se na tarefa de mediar processos de 

conscientização, visando  

à organização popular na direção de tomar a história nas próprias mãos e conduzir o próprio 

destino.  

O que não significa a mudança radical das condições econômicas e sociais às quais se 

encontram submetidas as camadas populares. Freire esclarece que, no sentido por ele dado, o 

conhecimento assume contornos existenciais e políticos na medida em que contém o desafio 

histórico de contribuir para que o sujeito compreenda e enfrente a realidade. Habilite-se a 

imaginar formas de superação das relações sociais de dominação, ou seja, o conhecimento se 

volta para o desenvolvimento de condições subjetivas de compreensão, de enfrentamento, de 

intervenção nos processos sociais. É esse o sentido da frase: compreender a realidade para 

transformá-la, tão presente nas reflexões de Freire, numa clara alusão à práxis com elemento 

de superação humana e que, em última instância, liga esse educador aos seus fundamentos de 

base materialista histórico-dialética, uma vez que, é possível ver ai a tese XI, contra 

Feuerbach: “os filósofos se limitaram a interpretar  o mundo de diferentes maneiras; o que 

importa é transformá-lo.” (MARX;  ENGELS, 1993,  p.14,  grifos no original). 

Evidencia-se, assim, o caráter revolucionário da educação, tanto na psicologia 

histórico-cultural quanto na pedagogia freireana, uma vez que ambas reivindicam a escola 

como lugar de apropriação e construção de saberes que, dado a visceral relação com a 

realidade, forjam no sujeito, modos de ação transformadora.   
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Não é só um sujeito crítico que se busca como perfil humano, mas um sujeito crítico 

capaz de propor mudanças e intervir na realidade, além disso, um ser que, ao desenvolver a 

criticidade, o faz pela apropriação de conteúdos significativos – objetivações do gênero 

humano –, e pela mediação de processos pedagógicos amplamente comprometidos em fazer 

desse conteúdo, objeto de mediação simbólica, portanto, de desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores, como a criatividade, a imaginação, a abstração, a análise, a síntese, a 

reflexão. Numa palavra: a humanização.  

O conteúdo da experiência histórica da humanidade está tanto nas produções materiais 

como também generalizado e refletido em formas verbais de comunicação e intercâmbio entre 

os seres humanos, cujas relações se fazem mediadas por esse conteúdo. Por isso, como 

destaca Bakhtin (1992), a palavra  

[...] penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 
colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas 
relações de caráter político etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de 
fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. 
É, portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais, mesmo aquelas que apenas despontam, que ainda não 
tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 
estruturados e bem formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 
acumulações qualitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma 
nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma 
ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais 
íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. (op.cit., 1992, p.41). 

O que se quer sublinhar é que a interiorização de conteúdos historicamente elaborados 

e culturalmente organizados se efetiva, principalmente, através da linguagem. O que 

possibilita, tendo em vista a perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento, que a natureza 

social das pessoas se transforme ativa e dialeticamente em sua natureza psicológica.  

Por isso tudo 

É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social, para 
compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É devido a esse 
papel excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como 
elemento essencial que acompanha toda a criação ideológica, seja qual for.  A 
palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão de 
todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou um 
comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso interior. 
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Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos não-verbais – 
banham-se no discurso e não podem ser totalmente isoladas nem totalmente 
separadas dele. (BAKHTIN 1992, p. 37-38). 

Mas é igualmente importante observar que “não há palavra verdadeira que não seja 

práxis”, nos ensina Paulo Freire, daí:    

[...] que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo [...] A palavra 
inautêntica, por outro lado, com que não se pode transformar a realidade, resulta da 
dicotomia que se estabelece entre seus elementos constituintes. Assim é que, 
esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, automaticamente, a 
reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blá-blá-blá. Por tudo 
isto, alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denúncia 
do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem compromisso de 
transformação, nem este sem ação. (FREIRE, 1987, p.77-78). 

Tal como Vigotski e Bakhtin, Freire também vê a palavra como prática social. Por 

isso, um dos importantes desafios da práxis pedagógica freireana está em interpretar falas 

como situadas no mundo, falas reveladoras das condições de vida, falas grávidas de conteúdo 

transformador e de conteúdo alienador, dado que são impregnadas de visões de mundo, 

valores, formas combinadas socialmente de comportamento e organização da vida cotidiana, 

falas de seres humanos que na sua concretude sentem, fantasiam, sonham e se humanizam nas 

e pelas relações que vivenciam.   

Com a linguagem, o sujeito adquire um conjunto de riquezas produzidas pelos 
próprios homens, dentre elas a consciência, que pode ser um fato alienado ou 
constituir-se em um poderoso instrumento na leitura de mundo e de si mesmos. 
Neste sentido, compete à escola assumir a parte que lhe é de direito e obrigação 
viabilizando, àqueles que a freqüentam, a mediação conteudística necessária à 
formação da consciência que as atuais condições de vida estão a solicitar. 
(PALANGANA, 2000, p.33). 

E as atuais condições de vida, por sua vez, não se reduzem às demandas do mercado 

liberal, ainda hegemônico na forma de organização econômica e política do contexto atual. 

Mas, seguramente, a mediação conteudística necessária à formação da consciência, à que se 

refere a autora acima, vai além dessas exigências, para propor um ato educativo fortemente 

comprometido com processos formativos emancipatórios. 
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Partir de falas concretas da comunidade, na perspectiva freireana de ensino e de 

aprendizagem, significa conceber a palavra como processo vivo, como práxis, como 

movimento de interpretação do real, como pensamento que, gerador da fala, revela também a 

concreticidade das relações sociais nas quais se constituem pensamento e palavra. 

Caberá à práxis pedagógica freireana, nestes termos, compreender e, mais, 

problematizar a fala e o seu conteúdo. Levantar indicadores, via análise das contradições e das 

“situações-limite” presentes na fala, que possam expressar os “temas geradores”, que, na 

negociação (igualmente lingüística) com a comunidade escolar e não escolar, irão compor  as 

linguagens mediadoras, no âmbito da práxis pedagógica de sala de aula e estarão orientadas 

para a problematização das relações vividas e a construção de novas formas lingüísticas de 

análise, interpretação e atuação sobre a realidade. Numa palavra, novas significações.  

Mais além, o ato de conceber a fala, a palavra dita como um aspecto central da 

realidade que se constitui ponto de partida e de chegada para a construção curricular, a 

pedagogia freireana enfrenta o desafio de ver na palavra o que não é dito explicitamente por 

ela, ou seja, ver a complexa trama de significações que a enredam e ver, na trama, as 

contradições através das quais se desnudam possíveis temáticas de estudo e emancipação 

humana. Pois, A desconstrução analítica dos discursos recorrentes representados nas falas 

propicia o desvelamento das interpretações que os sujeitos realizam de sua realidade, 

explicitando sentidos, significados e ideologias, bem como estabelecem relações entre a micro 

e a macro estrutura social. (SILVA, 2004, p.190). 

Instalam-se assim alguns dos elementos6 fundamentais para o estudo proposto da 

relação pedagogia-psicologia. No âmbito específico da relação linguagem e consciência, a 

psicologia histórico-cultural oferece importantes contribuições que coadunam para o 

fortalecimento e a qualificação da pedagogia freireana, ao mesmo tempo em que esta se torna 

espaço pedagógico mediador de processos humanizadores segundo a visão daquela. 

Linguagem, consciência e conteúdo são alguns desses elementos já destacados aqui em 

                                                 
6 Dizemos alguns porque é preciso observar os limites deste estudo e abrir o diálogo na direção de outras 
possibilidades para esta relação serem vistas por outros/as pesquisadores. 
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termos de potenciais articuladores do diálogo e de aproximações profícuas entre a pedagogia 

freireana e a psicologia histórico-cultural.  

No âmbito mais específico da práxis pedagógica de sala de aula, espaço onde as 

relações se estreitam e se revelam em toda sua peculiaridade, complexidade e dialeticidade, 

lugar para onde culminam todos os processos vividos para a construção curricular que, sob a 

ótica freireana, inicia fora dos muros da escola, há também uma relação importante de 

fundamentação recíproca entre pedagogia freireana e psicologia histórico-cultural. 

Na sala de aula, a palavra dita, que ajudou desnudar e compreender as formas de 

significação do real vivido, que se traduziu em temas geradores, será agora novamente 

problematizada para, via procedimentos pedagógicos que privilegiem as trocas sociais, o 

debate, o enfrentamento de divergências de opinião, confrontos conceituais e de práticas 

sociais inerentes às subjetividades heterogêneas, compor novos artefatos – materiais e 

simbólicos –  de mediação que, por sua vez, fomentarão o desenvolvimento de novas e mais 

complexas formas de funcionamento psicológico. 

A mediação pedagógica, neste caso, caracteriza-se fundamentalmente pela 

intencionalidade clara de interpor-se entre o objeto do conhecimento e o sujeito, para, 

estrategicamente, intervir no processo de desenvolvimento deste último. Ao mesmo tempo, o 

ato pedagógico mediador é marcado pelo conteúdo, pela problematização permanente, dos 

modos como esse conteúdo se apresenta; por fazer desse conteúdo - histórico e provisório – 

material de criação, de atividade intelectual (compreensão, interpretação, análise, síntese, 

proposição etc.), marcadamente criativa e criadora; pelas interações lingüísticas, os discursos 

subjetivos – construídos nas relações sociais e constitutivos dos sujeitos que compõem esse 

espaço – que permeiam o contexto da sala de aula e cuja origem está fora dela também. 

Porque essa práxis mediadora compreende que nela encontra-se elementos imprescindíveis 

para o processo de humanização e compreende também que “ [...] Ninguém educa ninguém, 

tampouco ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo.” (FREIRE, 1987, p.68). 
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Neste sentido, a intencionalidade do ato pedagógico, tal como concebida pela 

pedagogia freireana e como ação mediadora, traduz simultaneamente a importância das 

relações intersubjetivas que, no dizer de Vigotski, irão transformar-se, pelo processo ativo de 

apropriação, em processos intrapsicológicos, caracterizando assim o modo de funcionamento 

cognitivo dos sujeitos em interação e, também, o  significado do papel da escola na vida dos 

sujeitos.    

Acrescente-se a isso a rigorosidade metódica e epistemológica reivindicada por Paulo 

Freire, o conteúdo como mais um importante elemento de mediação simbólica, o 

conhecimento como fenômeno que se produz na relação com o outro e num movimento 

dialético que deve ter na realidade seu ponto de partida e de chegada e que é concebido como 

instrumento fundamental para a humanização do homem, e tem-se a noção da 

responsabilidade da mediação pedagógica que se efetiva na escola. 

 

3.2. O conhecimento em Freire, a elaboração conceitual em Vigotski 

Alguns elementos iniciais carecem ser explicitados, tendo em vista o cumprimento do 

desafio que se coloca para este momento. Trata-se de pautar a reflexão em princípios através 

dos quais se estabelecem pontos de diferenças e aproximações em face do diálogo entre a 

psicologia histórico-cultural e a pedagogia freireana em torno do tema do conhecimento.  

Inicio o empreendimento teórico aqui pretendido colocando  em evidência, em termos 

gerais, o sentido do ato de conhecimento para ambas as teorias em discussão. Pautam-se aqui 

aqueles aspectos que possibilitam a aproximação entre Freire e Vigotski de modo mais 

explícito e que, a meu ver, tendo em vista a base teórica do materialismo histórico dialético, 

constituem os princípios aos quais me refiro. 

O conhecimento, como temática articuladora da reflexão empreendida nesta seção de 

trabalho, coloca desde o início a necessidade de observância da relação entre dois pólos: o 
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sujeito e o objeto. Tanto Freire quanto Vigotski concebem o processo de construção do 

conhecimento como fenômeno cuja produção depende da relação de troca entre esses dois 

pólos, ou seja, não está centrada num ou noutro. Trata-se de um movimento de interação. O 

que permite inferir que ambas as teorias em diálogo constituem-se sob um enfoque 

interacionista. 

Essa afirmação fica ainda mais precisa quando se percebe que, para ambas, o processo 

de fazer conhecimento é um processo que não se efetiva no isolamento do sujeito, mas na 

interação desse com o objeto e com outro sujeito, ou seja, a relação de conhecimento não é 

uma relação de um indivíduo consigo mesmo e com o mundo de forma individualizada. E 

mais, tanto os sujeitos humanos como os objetos do conhecimento são concebidos como 

fenômenos sócio-históricos.  

  A relação de conhecimento se dá num tempo humana que convencionamos 

chamar de história. O tempo é uma invenção humana, alerta Freire em Pedagogia do 

oprimido. Daí que o que se conhece e se define como verdade é um feito situado em termos 

de temporalidade histórica. Logo, não é verdade absoluta, tampouco imutável. Antes é 

construção sócio-histórica e cultural que se realiza pelas ações reflexivas de seres humanos 

localizados e organizados em relações em determinado tempo e lugar. É um esforço de 

construir referenciais orientadores que justificam, dão sentido às ações, às práticas sociais e à 

existência concreta desses sujeitos. 

Outro princípio unificador das teorias em debate é a referência que ambas fazem ao 

ato consciente de conhecer como um ato de reflexão em torno da prática social. É ai, neste 

espaço histórico, por assim dizer,  que se formulam conceitos. Portanto, é na reflexão sobre a 

prática social – vista sob diferentes aspectos e níveis de complexidade –, que se pode 

construir novas categorias teóricas de análise que são, também, sínteses, objetivações 

humanas que, via mediação simbólica, irão compor processos de apropriação e constituição 

de subjetividades na medida em que, ao apropriar-se das objetivações inerentes aos objetos 

culturais, ao tomar para si os aspectos fundamentais de uma dada realidade, cada indivíduo 

passa a operar cognitivamente com formas mais complexas de funcionamento psicológico, 
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produtos da reflexão e de processos interativos entre sujeitos,  e destes com os artefatos 

materiais e simbólicos disponíveis na cultura. 

 A prática social não é dada facilmente à análise, ou seja, não se mostra ou se desvela 

mediante um olhar apressado sobre o empírico. A complexificação das relações entre os seres 

humanos tende a obscurecer a trama constituinte da realidade social, o que dificulta a 

compreensão efetiva dos fenômenos.  

Debruçar-se, pois, sobre a prática social para compreendê-la, demanda do ser humano 

um movimento intelectual que possibilite a apreensão máxima dos aspectos da realidade que 

deseja compreender, analisar e transformar. Daí que o desenvolvimento do pensamento 

analítico deve, como propõem Marx e Engels, tomar como ponto de partida e igualmente de 

chegada a prática dos seres humanos historicamente situados. 

Essa referência concreta, a práxis humana, constitui a única segurança de que o 
pensamento não se perderá nos desvios ideológicos. Por esse motivo cabe à práxis a 
função de orientar o pensamento. Garantida a identidade entre o ponto de partida e o 
resultado final, o sentido de análise reside no fato de que o pensamento, movendo-se 
em espiral, chega a um conteúdo que não era conhecido no ponto de partida. Para 
tanto, o trabalho de análise parte, necessariamente, de uma percepção imediata do 
todo, ou seja, da realidade tal qual ela se apresenta. Penetra, em seguida, nas suas 
abstrações e conceitos, reconstituindo o processo histórico de formação dessa 
realidade para retornar ao ponto inicial que, agora, deixa de ser o incompreendido 
todo da percepção imediata para constituir-se no conceito de totalidade ricamente 
articulado. Compreender a realidade significa, assim, passar da caótica ou ideológica 
representação do todo à realidade concreta.(PALANGANA, 1994, p. 104-105). 

Outro aspecto que caracteriza um princípio sob o qual se orientam ambas as teorias a 

partir de seus distintos lugares como ciência é a idéia de que  tanto o ato de conhecer como o 

processo de elaboração de conceitos constituem-se como processos eminentemente humanos; 

são, por isso, produto da capacidade cognitiva humana de distanciar-se do real imediato para 

tomá-lo como objeto de análise, compreendê-lo e transformá-lo.  

Em Freire, isso tem a ver com a ação humana de “ad-mirar”, e em Vigostki e a escola 

histórico-cultural de psicologia, no âmbito da elaboração conceitual, filia-se à idéia de ato 

intelectual descontextualizado, ou seja, capaz de sair do contexto imediato, ampliando a rede 

cognitiva de significados, de saberes, de compreensão das relações. isto tem particular 
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importância para a organização de processos pedagógicos de base freireana. Ainda, em Freire, 

o ato de conhecer estabelece vital relação com a conscientização – leitura crítico-reflexiva da 

realidade. E, em Vigotski com a idéia de tomada de consciência como ato de saber-se a si 

próprio, autodomínio do processo cognitivo construído na interação intersubjetiva, social.  

Ainda, com base no referencial dialético de concepção do conhecimento, sublinhe-se 

que tanto a prática social como o movimento cognitivo que se efetiva na busca do saber, 

constituem fenômenos em totalidade e em contradição permanente. O que significa estar 

alerta ao fato de que, partir da realidade implica o exercício de ver a realidade como totalidade 

articulada, mas também compreender que, no processo de construção do conhecimento, essa 

realidade social não se mostra. Desvendá-la, reconhecê-la e conhecê-la demanda um recorte 

através do qual se destaca um ou mais aspectos do todo que, refletindo a complexidade desse 

todo, possibilita o exercício de análise, síntese e compreensão.  

O ato de conhecer, como ato eminentemente humano, liga-se visceralmente, para 

ambas as teorias – pedagogia freireana e psicologia histórico-cultural –, ao desenvolvimento 

da consciência e de formas de funcionamento psicológico tipicamente humano, 

respectivamente, e se caracteriza por movimentos que preconizam um deslocamento da 

atividade intelectual em relação ao objeto dessa atividade. 

Sob este prisma, e desde a psicologia histórico-cultural, a elaboração conceitual é, 

antes de tudo, uma capacidade tipicamente humana de operar cognitivamente. Trata-se da 

manifestação efetiva de funções psicológicas superiores como a abstração e a generalização. 

Um modo de funcionamento psicológico complexo, cuja gênese e desenvolvimento 

encontram-se encarnados, objetivados, nas relações sociais e nas formas de mediação 

simbólica, especialmente na linguagem.  

É, também, um modo culturalmente desenvolvido de atividade consciente que, sob o 

olhar materialista histórico-dialético, se caracteriza pela reflexão dos sujeitos sobre suas 

experiências. A elaboração de um conceito é resultado de um processo de análise e síntese – 

abstração e generalização –, de elementos e/ou fenômenos inerentes à experiência sensorial de 
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indivíduos sociais e materializados na linguagem. Daí a palavra ser elemento imprescindível 

de mediação nesse processo. 

Operar intelectualmente por conceitos  implica o ato de distanciamento ou 

deslocamento do sujeito em relação ao objeto do conhecimento. Um movimento intelectual 

cuja efetivação depende fundamentalmente da mediação simbólica presente na linguagem, na 

palavra, e a torna, por isso, imprescindível para o desenvolvimento de funções complexas de 

pensamento, aquilo que é mesmo tipicamente humano; já que a invenção e o uso de signos 

permite ao ser humano operar num nível diferenciado sobre a realidade. A palavra viabiliza 

esse movimento, permite transitar por tempos e espaços distintos sem que para isso o sujeito 

precise sair do lugar7 ou seja, possibilita um deslocamento em relação ao espaço imediato ou, 

no dizer de Freire, uma “ad-miração”. 

 Como enfatiza Oliveira (1999, p.54),  

A primeira dimensão dos conceitos na teoria vygotskyana é a idéia de libertação dos 
seres humanos do contexto perceptual imediato mediante o processo de abstração e 
generalização possibilitado pela linguagem. Essa dimensão básica relaciona-se, de 
maneira clara, com a diferenciação entre seres humanos e animais, uma vez que 
Vygotsky caracteriza o uso e a invenção de instrumentos associados ao trabalho e o 
uso de signos mediadores como marcas do fim do período de desenvolvimento 
exclusivamente biológico da espécie e da transição para o desenvolvimento histórico 
do homem. 

O reflexo da realidade no homem, como lembra Oliveira (1999), em concordância 

com Leontiev (s.d.), Luria (1996), Bakhtin (1992), não se reduz a formas visuais, sensoriais e 

concretas no sentido empírico. Mas, ao contrário, se amplia porque se trata de um reflexo da 

realidade que ocorre mediante formas racionais, abstraídas da experiência, baseadas na função 

da linguagem como elemento de mediação simbólica principal, que possibilita o reflexo 

generalizado e não meramente empírico, imediato da realidade. Como diz Bahktin (1992, 

p.30), “[...] O homem sempre vê mais do que aquilo que percebe imediatamente.” E 

prossegue o autor: 

                                                 
7 Um exemplo dessa capacidade tipicamente humana é a invenção e o uso do verbo que possibilita transitar pelo 
passado, presente e futuro sem o deslocamento físico do sujeito. Marta Kohl de Oliveira cita esse exemplo em 
vídeo sobre Vygotsky,editado por ATTA mídia e educação, coleção grandes educadores. 
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A casa diante da qual me encontro, não a percebo como um conjunto de formas 
geométricas, de qualidades físicas do material de construção, de meras relações 
quantitativas; dela tomo consciência antes de tudo como habitação humana e como 
harmonia, não claramente percebida, de formas, cores, superfícies etc. do mesmo 
modo o ruído que ouço não o percebo como ondas de uma certa freqüência, mas sim 
como o ruído de um aparelho que se afasta ou se aproxima, e apenas por esse ruído 
posso distinguir se se trata de um helicóptero, de um avião a jato, de um caça ou de 
um avião de transporte etc. Da minha audição e da minha vista participam, 
portanto, de algum modo, todo  o meu saber e a minha cultura, todas as minhas 
experiências. (op.cit, p. 30, grifos meus). 

O conceito é, pois, um construto social, histórico. Carrega consigo, por isso, as marcas 

e as contradições do contexto histórico em que se desenvolve e se consolida. Encontra-se 

sempre perpassado pelo jogo de forças sociais. É palavra sendo práxis. Conceitos,  nos conta 

Oliveira (1992),  

[...] são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao longo de seu 
processo de desenvolvimento. Os atributos necessários e suficientes para definir um 
conceito são estabelecidos por características dos elementos encontrados no mundo 
real, selecionados como relevantes pelos diversos grupos culturais. É o grupo 
cultural onde o indivíduo se desenvolve que vai lhe fornecer o universo de 
significados que ordena o real em categorias (conceitos), nomeadas por palavras da 
língua desse grupo. (op.cit, p.28). 

Mas, como já observei no capítulo II, é preciso lembrar que a palavra, através da qual 

tem vida o conceito, é uma palavra dita por um sujeito concreto, que vive situações sociais 

reais distintas, emite a sua palavra, a partir do lugar social que ocupa. Por isso, a   

 [...] formação dos conceitos depende fundamentalmente das possibilidades que os 
indivíduos têm (ou não) de, nas suas interações, se  aapprroopprriiaarreemm (dos) e oobbjjeettiivvaarreemm  
os conteúdos e formas de organização e de elaboração do conhecimento 
historicamente desenvolvidos. (FONTANA,2000, p.14).  

Ou seja, a elaboração conceitual está marcada pelas circunstâncias históricas, que se 

traduzem pelos aspectos da organização política/social/econômica e cultural de um dado 

contexto. A palavra é práxis, lembra Freire. E, insiste Fontana (2000),   

Os contatos verbais possíveis, as formas e meios de comunicação verbal, são 
determinadas pelas relações de produção.”, evidencia Bakhtin, concluindo que “o 
nosso mundo exterior se adapta às possibilidades de nossa expressão.” [...] Esta 
conclusão é profundamente significativa para se pensar a  questão da cognição 
e os processos  de conceitualização. [...] A partir dela, a representação do real é 
vista em relação com a exterioridade que a constitui. Ela não depende apenas do 
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indivíduo e de suas ações, mas das condições sociais de produção das interações, 
condições estas que circunscrevem as possibilidades de expressão.  (FONTANA, 
2000, p.24-25, grifos meus). 

Daí que a análise da fala, da palavra, como ferramenta de compreensão dos processos, 

experiências e significações vividas e construídas pelo sujeito, demanda fundamentalmente 

tomar em consideração o lugar social donde se emite a palavra, pois, como enfatiza a autora 

acima, 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 

a palavra do outro, são constitutivos dos sentidos produzidos e da sua aceitabilidade ou não. 

Se, o processo de elaboração conceitual e de desenvolvimento do pensamento 

categorial tem, para a psicologia histórico-cultural, uma relação visceral com a vida, com as 

condições concretas de existência por um lado, por outro, trata-se também de um movimento 

cognitivo altamente diferenciado quando observada a mudança qualitativa que promove em 

temos de desenvolvimento cognitivo propriamente dito. 

O pensamento por conceitos constitui uma atividade que, muito embora possa emergir 

das relações intersubjetivas, se processa efetivamente do campo da subjetividade o que, 

logicamente, implica o movimento de internalização do qual nos fala Vigotski. Operar por 

conceitos demanda um deslocamento, um sair de si. O que a psicologia histórico-cultural 

denomina de descontextualização. E mais, implica uma capacidade de tomar consciência dos 

próprios processos psíquicos, ou seja, perceber por quais caminhos cognitivos se constroem 

os conceitos.  

No âmbito da psicologia histórico-cultural, tomar consciência implica o movimento de 

distanciamento intencional em relação ao objeto de conhecimento e, “[...] tomar consciência 

de alguma operação significa transferi-la do plano da ação para o plano da linguagem, isto é, 

recriá-la na imaginação para que seja possível exprimi-la em palavras.” (VIGOTSKI, 2000, p. 

275). Tomada de consciência, no sentido vigotskiano, significa, pois, a passagem dos 

conceitos não conscientizados para os conscientizados. Neste sentido, o desenvolvimento 

consiste numa progressiva tomada de consciência dos conceitos e operações do próprio 

pensamento, afirma o autor. 
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Por conta dessa crença, a psicologia histórico-cultural atribuirá papel de destaque aos 

processos de escolarização como espaço impar para o desenvolvimento do pensamento 

conceitual e da tomada de consciência ou do domínio sobre os próprios processos cognitivos. 

Isso é demonstrado por Vigotski (2000, p. 282-283), quando afirma que,   

O centro da atenção na idade escolar é ocupado pela transição das funções 
inferiores de atenção e de memória para as funções superiores de atenção 
arbitrária e memória lógica. Isto se deve ao fato de que a intelectualização das 
funções e a assimilação destas são dois momentos de um mesmo processo de 
transição para as funções psicológicas superiores. Dominamos uma função na 
medida em que ela se intelectualiza. A arbitrariedade na atividade de alguma 
função sempre é o reverso da sua tomada de consciência. Dizer que a memória se 
intelectualiza na idade escolar é exatamente o mesmo que dizer que surge a atenção 
arbitrária; dizer que  atenção na idade escolar se torna arbitrária é o mesmo que 
dizer, segundo justa observação de Blonski, que ela depende cada vez mais dos 
pensamentos, isto é, do intelecto. [...] Observe-se, pois, que o campo da atenção e 
da memória o aluno escolar não só descobre a capacidade para a tomada de 
consciência e a arbitrariedade mas também que o desenvolvimento dessa 
capacidade é o que constitui o conteúdo principal de toda a idade escolar. 
(grifos meus).  

Esse olhar direcionado delimita a diferença do conceito de consciência e de 

conscientização para a psicologia histórico-cultural e para a pedagogia freireana. Isso fica 

bastante evidente quando Vigotski se refere ao ato de introspecção como atividade 

psicológica cuja emergência coincide com a entrada da criança na escola. 

Como se sabe, a mais importante modificação da percepção externa nesse período 
acontece quando a criança passa de uma percepção primitiva e desprovida de 
palavras para uma percepção dos objetos orientada e expressa por palavras – 
percepção em termos de significado. O mesmo se deve dizer da introspecção no 
limiar da idade escolar. Aqui a criança passa das introspecções sem palavras 
para as introspecções verbalizadas. Desenvolve uma percepção interior do 
significado dos seus próprios processos típicos. Mas a percepção do significado, 
seja ela externa ou interior, não significa nada a não ser uma percepção 
generalizada. Logo, a passagem para a introspecção verbalizada não é senão 
uma generalização iniciante das formas típicas interiores de atividade. A 
passagem para um novo tipo de percepção interior significa passagem para um 
tipo superior de atividade psíquica interior. Porque perceber as coisas 
diferentes significa ao mesmo tempo ganhar outras possibilidades de agir em 
relação a elas. Como em um tabuleiro de xadrez: vejo diferente, jogo diferente. Ao 
generalizar meu próprio processo de atividade, ganho a possibilidade de outra 
relação com ele. Grosso modo, ele é destacado da atividade geral da consciência. 
Tenho consciência de que me lembro, isto é, faço da minha lembrança um 
objeto de consciência. (VIGOTSKI, 2000, p. 289,grifos meus) 

Há um elemento particularmente importante nessa reflexão de Vigotski, quando se 



 147 

pensa a ação pedagógica como ação mediadora no processo de desenvolvimento de formas 

complexas de pensamento. Trata-se do modo como este autor concebe o papel da palavra no 

movimento cognitivo propriamente dito. Quando diz que, “[...] a passagem para a 

introspecção verbalizada não é senão uma generalização iniciante das formas típicas 

interiores de atividade”, ele ensina à pedagogia que a apropriação ativa de um conceito pela 

criança escolar representa, na verdade, o início de um novo modo de ação intelectual com a 

palavra e com o significado da palavra. Isso indica que a aprendizagem de um conceito não é 

um feito único, realizado num momento específico. Também indica que operar 

intelectualmente por conceitos não é um ato mecânico em que, dada a palavra, dá-se o 

aprendizado do conceito. Nas palavras do autor, 

[...] Tudo consiste em entender que a formação dos conceitos científicos, na mesma 
medida que os espontâneos, não termina  mas apenas começa no momento em que 
a criança assimila pela primeira vez um significado ou termo novo para ela, que é 
veiculo de conceito científico. Essa é a lei geral do desenvolvimento do significado 
das palavras, à qual estão igualmente subordinados em seu desenvolvimento tanto os 
conceitos científicos quanto os espontâneos. (VIGOTSKI, 2000, p. 265). 

Então, a apropriação de um significado traduz não o final, mas o início de um novo 

processo cognitivo. Um movimento novo na rede de significados já pertencente ao sujeito e 

em construção permanente. 

Na perspectiva de Vigotski, o princípio de desenvolvimento de conceitos espontâneos 

e científicos é o mesmo. Tanto um quanto outro traduz uma parte do desenvolvimento da 

língua, que é, segundo o autor, exatamente o seu aspecto semântico. Contudo, embora 

coincidentes no princípio de desenvolvimento, a relação que se estabelece com o objeto numa 

e noutra forma conceitual é fundamentalmente diferente. Denota-se aqui o fulcral papel da 

escola, pois,  

No processo de ensino do sistema de conhecimentos, ensina-se a criança o que ela 
não tem diante dos olhos, o que vai além dos limites da sua experiência atual e 
da eventual experiência imediata. Pode-se dizer que a assimilação de conceitos se 
baseia igualmente nos conceitos elaborados no processo da própria experiência 
da criança, como o estudo de uma língua estrangeira se baseia na semântica da 
língua materna. [...] Como ocorre com a língua materna, a assimilação de uma nova 
língua não passa por um novo tratamento do mundo material nem pela repetição de 
um processo de desenvolvimento já percorrido uma vez, mas por outro sistema de 
linguagem anteriormente apreendido e situado entre a linguagem a ser reassimilada 
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e o mundo dos objetos; de igual maneira, assimilação do sistema de 
conhecimentos científicos também não é possível senão através dessa relação 
mediata com o mundo dos objetos, senão através de outros conceitos anteriormente 
elaborados. (VIGOTSKI, 2000, p.268 – 269,grifos meus). 

Duas questões se colocam fortemente na reflexão destacada. Primeiro a função 

primordial do processo de ensino de atuar no fomento da construção de formas complexas de 

pensamento e a relação desse processo com a vivência concreta do sujeito. O ensino, 

demonstra Vigotski, lida com aquilo que não aparece imediatamente aos olhos. Entretanto, o 

que vai além da experiência imediata, para efetiva ir além, fará o caminho de conectar-se a 

essa experiência: “a assimilação de conceitos se baseia igualmente nos conceitos elaborados 

no processo da própria experiência da criança.” Explicita-se aqui, a meu ver, uma dimensão 

metodológica importante que reúne psicologia histórico-cultural e pedagogia freireana: o 

processo de construção do conhecimento é um movimento de ir e vir à realidade.  

Um segundo aspecto importante diz respeito ao ato de conhecimento, de elaboração 

conceitual, como ato mediado: “[...] e igual maneira, assimilação do sistema de 

conhecimentos científicos também não é possível senão através dessa relação mediata com o 

mundo dos objetos, senão através de outros conceitos anteriormente elaborados”.  O que põe 

em relevo a função mediadora da prática pedagógica como prática intencional, movida na 

direção do desenvolvimento de formas diferenciadas de funcionamento psicológico. Some-se 

a essa característica do processo de ensino sublinhado pela psicologia histórico-cultural a 

intencionalidade do ato pedagógico, a dimensão política, social e ideológica inerente à palavra 

e ao ato educativo para Paulo Freire, e tem-se uma efetiva troca dialógica entre as teorias em 

estudo. Uma constituindo campo de aprofundamento e reflexão da outra. 

Outro elemento central na reflexão destacada de Vigotsk diz respeito ao papel do 

conceito científico no ato de tomada de consciência. Essa, referida ao  conhecimento e 

domínio sobre os próprios processos psicológicos através dos quais se efetiva, por assim 

dizer, a apropriação e o desenvolvimento dos conceitos. O conceito científico agrega em si 

um conjunto de feitos humanos em termos simbólicos. Compõe uma rede de significações 

construídas no âmbito das relações sociais e da cultura. Ao ser apropriado como instrumento 

de compreensão da prática social, entra em diálogo com uma outra rede conceitual já 

construída pelo sujeito e, nesse movimento dialético, fomenta novas possibilidades de análise, 
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síntese, atenção arbitrária, memória lógica, abstração, comparação, discriminação etc. É 

significativa neste sentido, a reflexão de Oliveira (1999,P. 59) ao expor que, 

[...] os conceitos não são entidades isoladas na mente do sujeito, mas estão 
organizados em algum tipo de todo estruturado, uma rede de significados, em que há 
relações entre os elementos. Essas redes articulam os conceitos entre si e podem 
ser consideradas teorias que o sujeito possui a respeito do mundo, sejam elas 
teorias científicas, sejam estruturas cognitivas do senso comum. Assim, os 
conceitos não devem ser vistos como conjunto de propriedades, mas como parte de 
uma teoria em que estão embutidos. (grifo  meu). 

Pode-se dizer então que o desenvolvimento da conceitualização transcorre num 

processo de incorporação da experiência social geral da humanidade, notadamente, mediada 

pela prática social, pela palavra – também ela prática social, compreendida como práxis –, via 

processos interativos entre sujeitos e destes com os construtos sociais subjetivados no objetos, 

instrumentos de ordem simbólica ou material existentes ou disponíveis na cultura. 

Vale sublinhar, na concepção vigotskiana de desenvolvimento conceitual, a idéia de 

que o conceito traduz um campo teórico construído pelo sujeito, ou seja, constitui uma 

representação ou modos de significação da experiência social vivida, visões de mundo. Por 

seu turno, mas não sem coincidência já que ambos encontram-se alicerçados na base 

materialista  histórica – dialética  Paulo Freire insiste enfaticamente na mesma questão 

sempre que se refere à práxis pedagógica libertadora. Defende, na reflexão que realiza no 

capítulo três de Pedagogia do Oprimido, a necessidade de ouvir a fala do povo, anotar as 

coisas aparentemente sem importância. 

A maneira de conversar dos homens; a sua forma de ser. O comportamento no culto 
religiosos, no trabalho. Vão registrando as expressões do povo; sua linguagem, suas 
palavras, sua sintaxe, que não é o mesmo que sua pronúncia defeituosa, mas a forma 
de construir seu pensamento. (op.cit.,1987,p. ) 

Nos dois casos – psicologia e pedagogia  –, o conceito é palavra e, sendo palavra, é 

práxis. Por isso, no âmbito da pedagogia freireana, a palavra, o pensamento – linguagem do 

povo, é fator sine qua non, para a organização do currículo e da ação educativa propriamente 

dita. E, para a psicologia histórico-cultural,  o ensino direto de um conceito é infrutífero e 

pedagogicamente estéril.  
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O professor que envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma 
assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a 
existência dos respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o vazio. Em 
tais casos, a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais de memória 
que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de emprego 
consciente do conhecimento assimilado. No fundo, esse método de ensino de 
conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, 
que substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais 
mortos e vazios. (VIGOTSKI, 2000, p. 247). 

Coerente com os pressupostos da dialética materialista, Vigotski  coloca-se na defesa 

intransigente de uma relação visceralmente articulada entre conceitos espontâneos e conceitos 

científicos. Insiste que todo ser humano, porque inserido num contexto cultural e 

historicamente constituído, está, desde tenra idade, imerso e em processo de interação 

constante com um sistema de significações sociais. Neste sentido, a criança vai sendo 

incorporada à cultura, via mediação social materializada no gesto e na linguagem do outro e 

dos objetos constituídos pelo fazer humano. Integra-se, pois, ativamente, às formas de 

atividades consolidadas e também a formas de atividades emergentes de sua cultura. 

Quando chega à escola, portanto, a criança traz consigo as marcas da experiência 

social e histórica construída, seus conceitos espontâneos e modos específicos de 

funcionamento cognitivo onde coexistem saberes, sentimentos, afetos, significações. Tudo 

isso entra agora em diálogo com outras formas de funcionamento intelectual humano 

materializado na forma conceitual de pensamento presente na organização pedagógica 

escolar. 

Assim, mesmo que a prática pedagógica não se dê conta ou não incorpore o fato de 

que o ser humano apreende refletindo e estabelecendo relações sobre questões relativas à sua 

vivência humana, o movimento cognitivo fará isso. E, quando a distância entre o conceito 

trabalhado na escola e os saberes construídos pela criança no seu cotidiano for a característica 

marcante do processo de ensino e de aprendizagem, instala-se um vazio, um monólogo, um 

ensinar e um aprender mecânicos e sem sentido. Numa junção das idéias de Freire e Vigotski, 

um ensino bancário8 que resulta infrutífero quando se tem em mente a educação como fonte 

de desenvolvimento humano. 

                                                 
8 Relativo à expressão “Educação Bancária” desenvolvida por Paulo Freire em Pedagógica do Oprimido. 
 



 151 

Tanto na pedagogia freireana como na psicologia histórico-cultural, o ato de conhecer, 

conceituar,  traduz um movimento de abertura e intencionalidade da consciência. O que, 

segundo Kosik (1992), significa a intenção focada para alguma coisa, que, no âmbito teórico 

aqui definido, se justifica como sendo diversos aspectos de apropriação do mundo pelo ser 

humano, desde a espiritualidade, a racionalidade, a religiosidade etc., o que denota a 

complexidade da prática social. 

 A intencionalidade como elemento básico de estrutura da consciência e do ato 

de conhecer, nos ensina Freire, está relacionada ao ato de recortar o objeto a ser conhecido, 

dentro dos parâmetros estabelecidos para essa ação reflexiva num dado momento. Daí que, 

embora a realidade seja cognoscível, o ser humano, um ser cognoscente e a consciência 

intencional, a realidade não se mostra direta e imediatamente ao pensamento. A consciência 

acaba se dirigindo sempre para determinados aspectos da realidade, não como aspectos 

isolados, insisto, mas articulados a um conjunto de situações relacionadas num todo dialético. 

Por isso, embora o conhecimento seja um todo,na aproximação epistemológica que o sujeito 

realiza para apreendê-lo, sua atenção acaba focando em algumas especificidades do objeto, ou 

seja, no caminho para chegar ao conhecimento, a consciência acaba se dirigindo sempre para 

determinados aspectos da realidade.  

 Por sua vez, o objeto se deixa penetrar, se deixa perceber, nas dimensões 

eleitas como focos centrais de estudo, apreensão, apropriação. As relações que se estabelecem 

no sujeito a partir desse movimento podem ser, por seu turno, consideradas totalização 

inacabadas, já que correspondem ao exercício de produção do conhecimento num 

determinado momento e orientado para certas dimensões da prática social também articuladas 

numa totalidade. 

 Assim, tal como para a psicologia histórico-cultural, a compreensão, a 

abstração, o conhecimento – funções psicológicas superiores -, também para a pedagogia 

freireana são resultado da ação através da qual o sujeito ultrapassa a dimensão imediata das 

coisas e dos fatos. Transcende-os para vê-los e compreendê-los a partir de outro lugar. 
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 Na especificidade de sua psicologia, Vigotski também faz referência a esse 

exercício cognitivo de recorte, de ação intencional sobre aspectos específicos da realidade ou 

do objeto do conhecimento. “[...] A consciência sempre representa um fragmento de 

realidade.” (VIGOTSKI, 2000, p.288). Evidentemente, esse autor se refere à consciência ou à 

tomada de consciência, vendo-a a partir dos referenciais da psicologia, ou seja, como 

funcionamento psicológico tipicamente humano. 

Isso indica, continua Vigostski (2000), o surgimento de discriminações, ou seja, a 

generalização que se efetiva pelo ato de pensamento, que faz da lembrança objeto de 

consciência, escolhe, define, orienta-se para um objeto. Indicando um necessário recorte no 

processo de elaboração de conceitos. A tomada de consciência traduz, pois, um ato que se 

baseia na generalização dos próprios processos psíquicos, redundando em sua apreensão. 

Lugar e papel decisivos são reservados ao ensino nesse processo. 

Os conceitos científicos – com sua relação inteiramente distinta com o objeto -, 
mediados por outros conceitos – com seu sistema hierárquico interior de inter-
relações –, são o campo em que a tomada de consciência dos conceitos, ou melhor, a 
sua generalização e  a sua apreensão parecem surgir antes de qualquer coisa. Assim 
surgida, em um campo do pensamento, a nova estrutura da generalização, como 
qualquer estrutura, é posteriormente transferida como um princípio de atividade 
sem nenhuma memorização para todos os outros campos do pensamento e dos 
conceitos. Desse modo, a tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos 
científicos.  (VIGOSTKI, 2000, p.290, grifos meus). 

É, a meu ver, esse princípio de atividade gerado no exercício da elaboração 

conceitual, que é também generalização, o que fará a diferença no processo pedagógico, 

atento ao movimento de mediação intencional, voltado para o desenvolvimento de tipos 

exclusivamente humanos de pensamento.  

Como salienta Damke (1995), referindo-se ao conhecimento na perspectiva da 

pedagogia freireana, 

Segundo essa teoria, o conhecimento, por si, dá ao objeto um novo modo de ser. 
Novo, porém, só na consciência humana, não na realidade. O mundo exterior não 
muda somente pelo fato de que nós o conhecemos. Nós é que mudamos pelo fato 
de tê-lo conhecido. Para mudar o mundo exterior é necessário não só o 
conhecimento mas também a ação transformadora. (op.cit. p.62-63, grifo meu). 
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Assim, a ação educativa libertadora atuará na direção de mediar a apropriação ativa e 

crítica do saber que possibilita o desenvolvimento de um tipo específico de consciência que 

Freire nomina como crítica- eflexiva. Diferente, ensina ele, da consciência ingênua que julga 

deter um super-poder e pensa dominar os fatos  de fora e, portanto, julga-se livre para 

entendê-los ao seu modo, ou da consciência caracterizada pela captação mágica dos 

fenômenos sociais. (FREIRE, 2006). 

À medida que as práticas educativas se voltam para o fomento da consciência 

reflexiva e a estimulam a refletir sobre a realidade, o sujeito tende a compreender essa 

realidade, criando hipóteses sobre situações concretas de sua existência. A construção de 

hipóteses, por sua vez, ao mesmo tempo em que é processo de desenvolvimento de tipos 

específicos de desenvolvimento psicológico, no âmbito da práxis pedagógica, é também 

momento de tomar a vida nas mãos, olhá-la criticamente, problematizar e propor alternativas 

de superação do seu atual estado. Essa é a tarefa conscientizadora do conhecimento para a 

pedagogia da libertação. O ato de conhecer é um ato de aproximação crítica da realidade. Ato 

pelo qual o ser humano, através da sua própria ação reflexiva e crítica, transforma a realidade. 

Transforma-a porque passa a vê-la de modo diferenciado, o que lhe possibilita uma atuação 

igualmente diferenciada nos meandros dessa realidade. Freire (1987), ao escrever sobre os 

aspectos metodológicos de sua pedagogia, sublinha que investigar o tema gerador é investigar 

o homem. Os temas não estão nas coisas, estão no pensar do ser humano referido à realidade, 

e prossegue “Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua 

temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, 

explicitando sua temática significativa, se apropriam dela.” (o.c., p.98-99). Assim, ao mesmo 

tempo em que transforma, amplia significativamente as esferas do saber e constitui sua 

consciência. O homem transforma o meio e ao fazê-lo transforma a si mesmo.  

Vigotski se ocupa da questão da consciência em seu A construção do pensamento e da 

linguagem. E, de um ponto de vista psicológico, este autor também se refere com convicção à 

necessidade de domínio dos próprios processos psíquicos como exercício de desenvolvimento 

da consciência. Aqui, conscientizar implica generalizar, apreender e compreender os 

caminhos cognitivos através dos quais se chega ao domínio conceitual, ou seja, trata-se de 

desenvolver um tipo específico de pensamento: o pensamento conceitual ou categorial. 
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“Tenho consciência de que me lembro, isto é, faço da minha própria lembrança um objeto de 

consciência.” (op.cit., p. 289). 

Observe-se que, partindo de lugares diferentes, Freire e Vigotski coincidem no 

princípio teórico e epistemológico acerca do conhecimento. Para o primeiro, o conhecimento 

é ato de conscientização, ou seja, ato através do qual o  ser humano realiza o movimento de 

tomar para si a  realidade na qual se insere. Para o segundo, o conhecimento vincula-se, no 

âmbito do desenvolvimento psicológico humano, ao processo de elaboração conceitual, sendo 

o conceito um construto social. Para ambos esse processo está visceralmente ligado ao ato de 

distanciamento do objeto de modo a apropriar-se dele, seja como processo de abstração e 

generalização, seja como movimento de “ad-miração” do real vendo-se nele.  

O acordo fundamental, de um ponto de vista epistemológico e metodológico,  a partir 

de onde essa pedagogia e essa psicologia dialogam no âmbito do que concebem como 

processo de conhecimento, situa-se na crença de que a prática social é ponto de partida para 

conhecer e conscientizar. Depreendem-se daqui alguns elementos importantes para o encontro 

que se dá no terreno da prática educativa. 

Do âmbito epistemológico, o princípio unificador encontra-se na convicção de que o 

conhecimento não é estático, fixo. Tampouco se estabelece como verdade absoluta. O 

conhecimento é produção humana e, por isso, histórico, provisório passível de 

problematização em face do contexto onde se coloca como instrumento a ser apropriado para 

a compreensão do real. Quando discute o tema gerador, Freire (1987) reflete essa convicção 

ao argumentar que 

Os temas, em verdade, existem nos homens, em suas relações com o mundo, 
referidos aos fatos concretos. Um mesmo fato objetivo pode provocar, numa 
subunidade epocal, um conjunto de temas geradores, e, noutra, não os mesmos, 
necessariamente. Há, pois, uma relação entre o fato objetivo, a percepção que dele 
tenham os homens e os temas geradores. (op.cit.,p. 99, grifos meus) 

Para a pedagogia freireana, isso terá particular importância no momento em que, após 

um levantamento da realidade local, das falas da comunidade onde se insere a escola, os 
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“especialistas”9 centram-se na tarefa de, mediante o domínio que possuem do estado da arte 

da sua área de atuação, recortar o conhecimento – “redução temática”10 –,  fazendo-o dialogar 

com as “situações-limite” encontradas nas representações da comunidade. Desse diálogo 

nascem os conteúdos programáticos que irão compor o currículo.11 

Por sua vez, a “redução temática”, tal como elaborada por Freire, encontra um 

momento onde se explicitam os núcleos fundamentais através dos quais se constituirão as 

unidades de aprendizagem. Aqui, na explicitação dos núcleos fundamentais do conteúdo, 

encontram-se os conceitos a serem apropriados e elaborados na direção do fomento do 

desenvolvimento psicológico tipicamente humano do qual nos fala a psicologia histórico-

cultural. 

Toda a generalização, ensina Vigotski, escolhe de certo modo um objeto. A 

consciência, portanto, como fenômeno que implica generalização, sempre representa um 

fragmento de realidade (VIGOTSKI, 2000). Quer dizer, no movimento de “redução temática” 

elegem-se conceitos fundamentais que, no âmbito psicológico, favorecem processos de 

generalização na medida em que direcionam o pensamento para focos específicos, 

notadamente em relação com o todo.  

De tudo, sublinhe-se a estreita articulação entre o que compreende Vigotski e a escola 

histórico-cultural de psicologia acerca do processo de elaboração conceitual, e a concepção de 

Freire sobre a construção de conhecimento e do fazer pedagógico neste sentido. O movimento 

do pensamento no processo de construção do saber – e de humanização – caracteriza-se 

fundamentalmente pela ida e vinda constante à prática social, ao real, entendido como 

concreticidade humana.  

                                                 
9 Paulo Freire atribui grande importância ao que ele chama de “especialista”. Profissional da educação, formado 
numa determinada área, que, dominando seu campo de conhecimento, dialoga com outras áreas. Um tema, por 
isso, não pertence a uma área exclusiva e sua compreensão, apreensão crítica em vista da conscientização, 
demanda um “câmbio cultural” com outras áreas interessadas na mesma questão. A especialização não é vista 
como algo necessariamente negativo.  A negatividade da especialização está na atitude de fechar-se em si 
mesma, sem compreender as relações que, necessariamente, se estabelecem com outras áreas do saber, já que o 
conhecimento constitui-se como totalidade que se articula para dar respostas a situações existenciais. Ver 
páginas 114, 115 e seguintes de Pedagogia do Oprimido. 
10 Especifico melhor esse conceito no capítulo IV deste estudo. Contudo, vale consultar o capítulo III de 
Pedagogia do Oprimido, onde Freire cuida de detalhar a função do que chama “redução-temática”. 
11 Sobre os conceitos destacados ver capítulo III de Pedagogia do oprimido. 



 156 

Elaborar conhecimento, pois, implica realizar o caminho de, partindo da prática, 

deslocar-se dela para “ad-mirá-la”, vê-la de outros ângulos e ver-se refletido nela, mediado 

pelo diálogo com o outro, pelo conteúdo historicamente produzido como saber acumulado e 

disponível na cultura. Implica, diria Vigotski, um movimento de descontextualização que é 

esse sair do contexto vendo-se nele. É o movimento de sair da consciência em-si para a 

consciência para-si (Marx, nos manuscritos econômicos e filosóficos). 

Há ainda algo importante a ser notado aqui. No conjunto das argumentações teóricas 

em discussão, conhecer é um ato coletivo. Além disso, não é o conhecimento desvinculado da 

prática que liberta, que gera conscientização. É o ato cognoscitivo reflexivo e intencional que 

apropria a realidade, ou seja, toma para si a prática social e a submete à análise crítica.   

No ato cognoscitivo reflexivo e intencional, põem-se em movimento funções 

psicológicas tipicamente humanas como a abstração, a reflexão, a generalização. Na medida 

em que é um ato intelectual que se apropria da realidade, ou de aspectos da realidade em 

articulação com o todo, realizado pela análise crítica à que submete a prática social, é um ato 

de conscientização. 


