
 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR: TERRITÓRIO DO ENCONTRO ENTRE FREIRE E 

VIGOTSKI 

 

A escola, em que pesem outras funções assumidas mediante as contradições 

decorrentes da ordem social vigente, nasce e se organiza como lugar de ensinar e de aprender. 

Com todas as limitações inerentes às políticas públicas no âmbito da educação: salas cheias, 

crianças de lugares muito diferentes, em desiguais condições de vida, espaço de distribuição 

de comida via merenda escolar, problemas com a violência, professores com formação 

precária, salários baixos e condições inadequadas de trabalho, a escola, ainda assim, é lugar 

de ensinar e de aprender. 

Concordando com Libâneo (2004), mesmo num contexto de globalização e aceleração 

da vida, fruto dos inventos humanos nas suas várias facetas,  

[...] a escola continua  sendo lugar de mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar 
a educação, constitui-se como prática cultural intencional de produção e 
internalização de significados. O modus faciendi da mediação cultural, pelo trabalho 
dos professores, é o provimento aos alunos dos meios de aquisição de conceitos e de 
desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas, dois elementos da 
aprendizagem escolar interligados e indissociáveis. (o. c., p. 6). 

Uma das muitas faces que se implicam nesse fazer escolar é a que coloca lado a lado a 

psicologia e a pedagogia e, de modo particular, como venho procurando explicitar neste 

estudo, a pedagogia freireana e a psicologia histórico-cultural. O ensinar e o aprender, como 

tarefas centrais da escola, constituem-se, no âmbito do diálogo entre estas teorias, aspectos 
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que, a um só tempo, são iguais e diferentes entre si. Carregam uma especificidade própria mas 

um não existe sem o outro, e o ato de ensinar e de aprender só acontece de fato na relação 

entre ensino e aprendizagem, notadamente, considerada a complexidade inerente a essa 

relação. Ensinar é ato de intervenção intencional, deliberada, no processo de 

desenvolvimento. Aprender é a atividade do sujeito que modifica a ele próprio. Na relação 

entre ensino e aprendizagem desenvolvem-se os sujeitos. Mas, entre o ensinar e o aprender há 

uma rede complexa de relações que envolvem os sujeitos que protagonizam esse processo. 

Sob este prisma, tanto para Freire quanto para a psicologia histórico-cultural (Vigotski 

e colaboradores) a escola constitui-se como espaço privilegiado de desenvolvimento humano, 

seja no sentido psicológico, antropológico ou sociológico que essa expressão possa assumir.  

E, ensinar e aprender ganham, para ambas as teorias, importância significativa. 

Para o primeiro, é imperioso lugar para o diálogo libertador, formador de consciência 

e emancipação humana via conhecimento. Em Pedagogia da Autonomia, Freire alerta e 

sublinha mais uma vez a necessidade de se atentar para a seriedade da educação escolar como 

espaço comprometido com o saber e com a rigorosidade metódica1 que o trato do mesmo 

exige. Mas também, como espaço pleno de alegria e, ao mesmo tempo, de rigor 

epistemológico. A “amorosidade”2 libertadora não se filia a processos alienadores e ingênuos. 

Ao contrário, demanda atenção permanente aos conflitos, às contradições. Ensinar, argumenta 

Freire (1998), implica compreender que não há docência sem discência, e isso exige 

rigorosidade metódica, respeito ao saber dos educandos, pesquisa, criticidade, ética e estética, 

corporificação das palavras pelo exemplo.  

E ainda, insiste Freire, ensinar não é transferir conhecimento. E isso, por sua vez, 

sugere que se tenha, no fazer pedagógico, consciência do inacabamento, alegria e esperança, 

                                                 
1 A rigorosidade metódica reivindicada por Freire, como tarefa primorosa da educação, abrange a totalidade de 
sua obra e sublinha de modo ímpar o sentido, a razão de ser do conhecimento historicamente acumulado pela 
humanidade como meio de construção da consciência autônoma, crítica e propositiva. 
2 O termo amorosidade é apresentado por Freire em Pedagogia da Autonomia com sentido de que o ato 
educativo (escolar ou não) deve mover-se por esse sentimento que significa ao mesmo tempo amor e criticidade, 
amor e compromisso político com a libertação humana. 
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respeito à autonomia ao educando, humildade e bom senso, curiosidade, convicção de que é 

possível apreender e transformar a realidade. 3    

Mais além disso, Freire enfatiza a tese segundo a qual ensinar é uma especificidade 

humana e por isso exige do fazer docente: competência profissional e generosidade, 

comprometimento, liberdade e autonomia, reconhecer a educação como instrumento de 

transformação e de intervenção no mundo, tomada consciente de decisões, planejamento e 

intencionalidade. Ensinar exige saber ouvir, querer bem aos educandos, reconhecer que a 

educação é ideológica e, fundamentalmente, ensinar exige disponibilidade para o diálogo.4 

De seu lugar, Vigotski dirá enfaticamente que o bom ensino é o que se adianta ao 

desenvolvimento, ou seja, como sublinha Rego (1995), a qualidade do ensino está relacionada 

à promoção de avanços no desenvolvimento do aluno. E isso significa dizer que a qualidade 

do ato de ensinar está em promover, fomentar modos de funcionamento psicológico 

tipicamente humano.  

Vigotski, ao longo de sua obra, explicita a relevância da escolarização para a 

apropriação de conceitos científicos e para o desenvolvimento de capacidades de pensamento 

pela via da assimilação da produção cultural da humanidade, clarificando, assim, a função 

primordial da educação escolar que, via atividade pedagógica cujo objetivo é o domínio de 

conhecimento teórico que, por sua vez, demanda o domínio de símbolos e instrumentos 

culturais disponíveis na cultura. Daí que, ao apreender, ao construir conhecimento, o sujeito, a 

um só tempo, tome para si, para seu domínio, o conteúdo historicamente acumulado e 

desenvolva-se como gênero humano, ou seja, no sentido de apropriar-se de modos 

especificamente humanos de funcionamento psicológico. Para este pensador, 

[...] a aprendizagem e o ensino são formas universais de desenvolvimento mental. O 
ensino propicia a apropriação da cultura e desenvolvimento do pensamento, dois 
processos articulados entre si, formando uma unidade. Podemos expressar essa idéia 
de duas maneiras: a) enquanto o aluno forma conceitos científicos, incorpora 
processos de pensamento e vice-versa. b) enquanto forma o pensamento teórico, 
desenvolve ações mentais, mediante a solução de problemas que suscitam a 
atividade mental do aluno. Com isso, o aluno assimila o conhecimento teórico e as 

                                                 
3 Termos expressos em Pedagogia da Autonomia, ed. 1998, editora Paz e Terra. 
4 Ver Pedagogia da Autonomia; saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 



 160 

capacidades e habilidades relacionadas a esse conhecimento. (LIBANEO, 2004, 
p.7). 

Daí que a aprendizagem está à frente dos processos de desenvolvimento. Essa tese 

vigotskiana deriva, ainda, de sua concepção acerca do papel da aprendizagem no 

desenvolvimento humano. Para ele, muito embora se caracterizem como processos 

interdependentes, a aprendizagem – compreendida como espaço de diálogos, de trocas, de 

desafios, de argumentação, de interação, de mediação –, constitui um terreno fértil, através da 

qual se mobilizam processos de desenvolvimento cognitivo-afetivo em vias de emergirem. Do 

ponto de vista vigotskiano: 

[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 
impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e 
universal do processo de desenvolvimento de funções psicológicas culturalmente 
organizadas e especificamente humanas. (VIGOTSKI, 1994, p.118, grifo meu). 

Para explicar o desenvolvimento humano como processo mediado socialmente, 

Vigotski se utiliza do conceito de nível de desenvolvimento proximal. Segundo o autor, trata-

se de um campo, uma área do desenvolvimento psicológico que dá indicativos importantes 

para a atuação em termos de relações mediadas. 

Para compreender o significado de nível de desenvolvimento proximal, Vigotski lança 

mão de outros dois conceitos: nível de desenvolvimento real compreendida como 

manifestação dos saberes já realizados, das conquistas já feitas pelo sujeito e que, por sua vez, 

indicam o que o autor chama de nível de desenvolvimento potencial, caracterizada justamente 

pelos indícios ou sinais de possibilidades de desenvolvimento que se encontram próximas de 

acontecer e cuja formação dependerá fundamentalmente de um processo de interação, de 

trocas sociais entre pares. Nas palavras do autor, 

É absolutamente indubitável, indiscutível e irrefutável o fato de que a tomada de 
consciência e a arbitrariedade dos conceitos, propriedades não inteiramente 
desenvolvidas dos conceitos espontâneos do aluno escolar, situam-se inteiramente 
na zona de seu desenvolvimento imediato, ou seja, revelam-se e tornam-se eficazes 
na colaboração com o pensamento do adulto. Isso nos explica tanto o fato de que o 
desenvolvimento dos conceitos científicos pressupõe um certo nível de elevação dos 
conceitos espontâneos, no qual a tomada de consciência e a arbitrariedade se 
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manifestam na zona desenvolvimento imediato, quanto o fato de que os conceitos 
científicos transformam e elevam ao nível superior os espontâneos, concretizando a 
zona de desenvolvimento imediato destes: porque o que a criança hoje é capaz de 
fazer em colaboração, amanhã estará em condições de fazer sozinha. (VIGOTSKI, 
2000, p.351). 

Essa leitura vigotskiana do desenvolvimento humano, sugere um olhar prospectivo 

sobre o desenvolvimento e muda substancialmente o papel da aprendizagem, que passa, por 

conta disso, a constituir, como salientei anteriormente, terreno fértil de promoção do 

desenvolvimento de funções psicológicas tipicamente humanas. Nas palavras do autor: 

Nossa análise modifica a visão tradicional, segundo a qual, no momento em 
que a criança assimila significado de uma palavra, ou domínio de uma 
operação tal como a adição ou a linguagem escrita, seus processos de 
desenvolvimento estão basicamente completos. Na verdade, naquele 
momento, eles apenas começaram. (op.cit., p.118). 

O argumento de Vigotski coincide com o de Freire em Educação como Prática da 

Liberdade, ao se referir ao processo de apropriação da leitura e da escrita realizado por 

adultos em processo de alfabetização. Embora se trate de uma citação longa, considero-a 

ilustrativa da teoria vigotskiana de que o domínio de uma operação é apenas o início do 

desenvolvimento de processos psicológicos mais complexos. Diz Freire (2006, p. 123 e 

seguintes),  

Visualizada a palavra, estabelecido o vínculo semântico entre ela e o objeto a que se 
refere,representado na situação, apresenta-se ao educando [...] a palavra, sem o 
objeto que nomeia. Logo após apresenta-se a mesma palavra em sílabas, que o 
analfabeto de modo geral identifica como “pedaços”. Reconhecidos os “pedaços”, 
na etapa da análise, passa-se à visualização das famílias fonêmicas que compõem a 
palavra em estudo. 

Estas famílias, que são estudadas isoladamente, passam depois a ser apresentadas 
em conjunto, do que se chega à última análise, a que leva ao reconhecimento das 
vogais. [...] 

Apropriando-se criticamente e não memorizadamente – o que não seria uma 
apropriação – deste mecanismo, [o homem] começa a produzir por si mesmo o seu 
sistema de sinais gráficos. 

Começa então,  com a maior facilidade, a criar palavras com as combinações 
fonêmicas à sua disposição, que a decomposição de um vocábulo trissilábico lhe 
oferece, no primeiro dia em que se debateu para alfabetizar-se. 
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Figuremos a palavra “tijolo”, como primeira palavra geradora, colocada numa 
‘situação” de trabalho em construção [...] 

O momento mais importante surge agora, ao se apresentarem as três famílias juntas: 

Ta-te-ti-to-tu 

Ja-je-ji-jo-ju 

La-le-li-lo-lu 

Após uma leitura na horizontal e outra na vertical, em que se surpreendem os sons 
vocais, começa o grupo [...] a realizar a síntese oral. 

De um a um, vão todos “fazendo“ palavras com as combinações possíveis à 
disposição: tatu, luta, tijolo, tito, loja, jato, juta, lote, lula, tela, etc., e há os que, 
aproveitando uma vogal e uma das sílabas, associa-se outra a que juntam um 
terceira, formando uma palavra. Por exemplo, tiram o i de li, juntam-no ao lê e 
somam ao te: leite  

Há outros também, como um analfabeto de Brasília, [...] que disse: tu já lê que seria 
em bom português: tu já lês. 

E isto na primeira noite em que iniciava sua alfabetização. (grifos no original). 

Por razões históricas e contextuais, nos idos em que Freire vivenciou esta experiência, 

o Brasil e a educação brasileira (mesmo latino-americana), ignorava a obra de Vigotski. Ainda 

assim, a passagem é ilustrativa na medida em que explicita ritos de aprendizagem que 

privilegiam o diálogo, a troca, a pergunta, o apreender, o tomar para si o conhecimento, 

refazer, construir. Demonstra ainda que, de fato, o processo de alfabetização, de domínio dos 

signos, significados e sentidos inerentes à palavra, o processo de operação com a linguagem 

escrita, não está pronto; na verdade, está apenas começando (VIGOTSKI, 1994).  

Anos mais tarde, ao reler o Pedagogia do Oprimido através do Pedagogia da Esperança, 

Freire traduz, num diálogo com camponeses da Zona da Mata de Pernambuco, o que significa 

a função mediadora da pedagogia através da palavra, do signo. E junta, na sua ação, a 

amorosidade e a radicalidade necessárias ao saber docente. Dá o sentido da intervenção 
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pedagógica (Vigotski) no uso que faz da linguagem como instrumento de reflexão e mudança. 

Frente ao argumento dos camponeses que diziam não saber, Freire se manifesta: 

- Muito bem... Eu sei, vocês não sabem. Mas por que eu sei e vocês não sabem? 
- O senhor sabe porque é doutor. Nós não. 
- Exato, eu sou doutor. Vocês não. Mas por que eu sou doutor e vocês não? 
- Porque foi à escola, tem leitura, tem estudo e nós, não. 
- E por que eu fui à escola? 
- Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola. O nosso, não. 
- E por que os pais de vocês não puderam mandar vocês para a escola? 
- Porque eram camponeses como nós. 
- E o que é ser camponês? 
- É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol sem direitos, sem esperança de 
um dia melhor. 
- E por que ao camponês falta tudo isso? 
- Porque Deus quer 
- E quem é Deus? 
- É o pai de todos nós. 
- E quem é pai aqui nessa reunião? (quase todos disseram sim... Freire se fixou em 
um deles e disse: 
- Quantos filhos você tem? 
- Três. 
- Você seria capaz de sacrificar dois deles, submetendo-os a sofrimentos para que o 
terceiro estudasse, com vida boa, no Recife? Você seria capaz de amar assim? 
- Não. 
- Se você, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma injustiça desta, como é 
possível entender que Deus o faça? Será mesmo que  Deus é o fazedor dessas 
coisas? [...] 
- Não. Não é Deus o fazedor disso. É o patrão... (FREIRE,  2003 p.49-50). 
 

A dimensão dialógica da prática pedagógica, a dimensão epistemológica do 

conhecimento, a dimensão política do conhecimento, encontram-se numa articulação viva em 

prol da transformação, da libertação, como refere Freire. A passagem citada ainda permite 

observar que a intervenção pedagógica, como ato intencional, de condução do funcionamento 

cognitivo, precisa observar o conteúdo da fala do povo e pô-lo, pela problematização, em 

diálogo com o conteúdo da ciência, que por sua vez assume aqui o papel de elucidação dos 

modos de funcionamento do mundo e possibilita ao ser humano ver-se através de outro lugar. 

Trata-se de priorizar a atividade criadora, compreendida 

Como a atividade cognitiva que permite aos homens, em interação recíproca, e por 
mediação de signos e símbolos, apropriarem-se do acervo de conhecimentos 
historicamente construído pela humanidade e, através de uma combinação dialética 
entre o antigo e o novo, transformá-lo qualitativa e quantitativamente. (ISAIA, 1992, 
p. 104 apud ISAIA, 1998, p.27) 
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A meu ver, no diálogo com camponeses, Freire demonstra de modo claro qual é o 

papel da pedagogia no processo de construção do conhecimento e, talvez sem o saber, realiza 

o que é para Vigotski função da ação pedagógica. Diz este último: “A pedagogia deve 

orientar-se não no ontem mas no amanhã do desenvolvimento da criança. Só então ela 

conseguirá desencadear no curso da aprendizagem aqueles processos de desenvolvimento que 

atualmente se encontram na zona de desenvolvimento  imediato.” (VIGOTSKI, 2000, p.333). 

Muito embora os diálogos citados se refiram a trocas entre adultos, Freire oferece, ao 

longo de sua obra, um conjunto de elementos favoráveis à organização e à implementação de 

uma pedagogia escolar também para outros tempos do desenvolvimento humano como a 

infância e a adolescência. Isto porque a pedagogia freireana reivindica uma atitude rigorosa, 

epistemológica e amorosa do educador ou da educadora, frente aos saberes, posturas e crenças 

dos alunos e das alunas. 

De modo particular, no capitulo três de Pedagogia do Oprimido, Freire explicita, a 

meu ver, o que deve ser a organização escolar para a educação libertadora, o potencial de 

diálogo com a psicologia histórico-cultural. Propõe um caminho profícuo, carregado de 

dialeticidade. Um caminho gerador de demandas acerca do desenvolvimento humano, de 

conteúdos, de conhecimentos. Trilhas através das quais a psicologia histórico-cultural 

encontra espaço para constituir-se como fundamento da pedagogia freireana, ao mesmo tempo 

em que esta torna-se campo mediador daquela no âmbito do fazer educativo escolar. É o que 

procuro demonstrar a partir nesta seção de estudo. 

No lugar comum da escola com sua visão e prática eurocêntrica, nasce uma escola 

fundamentada no diálogo que, como alerta Freire – já destacado em outro lugar deste estudo – 

não se reduz a um blá,blá,blá. Trata-se de um “encontro amoroso dos homens mediatizados 

pelo mundo.” (1980., p.43). Ser dialógico “[...] é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não 

invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na transformação 

constante da realidade.” (1987 p. 43). E adiante insiste o autor “O que se pretende com o 

diálogo, em qualquer hipótese [...], é a problematização do próprio conhecimento em sua 

indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 
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compreendê-la, explicá-la e transformá-la. Isso fica bastante claro nos diálogos destacados 

acima. 

A dialogicidade e a problematização constituem categorias centrais da pedagogia 

freireana. É a partir delas, materializadas na “pesquisa que ele denomina de investigação 

temática” (DELIZOICOV, 2003, p. 134)5 que se buscam identificar os temas geradores que 

se encontram na relação homem-mundo.  

Por sua vez, a identificação dos temas geradores implica a observação cuidadosa da 

realidade e das significações dadas a ela pelos sujeitos, de modo a captar aí as contradições e 

as situações-limite que envolvem as pessoas de uma dada comunidade. Além disso, a 

investigação temática traduz um processo que é, ao mesmo tempo, pedagógico e 

conscientizador, ou seja, carrega no seu movimento interno, porque se efetiva no diálogo com 

as pessoas do povo, a possibilidade de compreender as relações de modo novo. Organizada, a 

investigação do tema gerador, através de uma metodologia problematizadora, “[...] além de 

nos possibilitar a sua apreensão, insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de 

pensarem seu mundo.” (FREIRE, 1987, p. 97). 

Neste sentido, a dinâmica da educação problematizadora ou dialógica, sistematizada 

por Freire em Pedagogia do Oprimido – especialmente no terceiro capítulo –, e explicitada 

por Delizoicov (2003), é mais que uma dinâmica. Trata-se efetivamente de uma práxis; de 

uma metodologia teorizada que se efetua em cinco momentos ou etapas que detalho a seguir, 

com a contribuição das reflexões de Delizoicov (2003), articulando com os aportes da 

psicologia histórico-cultural. 

O primeiro momento da práxis educativa libertadora, ensina Freire, é o levantamento 

preliminar das condições da localidade. Através de fontes secundárias e conversas 

informais com os sujeitos [...] se realiza a “primeira aproximação” e uma coleta de dados. 

Aqui, além da necessidade de aceite de um número significativo de pessoas da comunidade 

(em suas diversas formas de organização: igreja, associação de moradores, partidos 

                                                 
5 DELIZOICOV, Demétrio. Práticas freirianas e o ensino de ciências. In.: MATTOS, Cauê (org.)Conhecimento 
científico e vida cotidiana. São Paulo: Terceira Margem? Estação Ciência, 2003 
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políticos...) e /ou mesmo em situações de não organização, como acontece em alguns casos), 

inicia-se o processo de comprometimento de, ao dizerem a que vieram, o porquê  de estarem 

ali,  estabelecer “uma relação de sim-patia e confiança mútuas” (Freire, 1987, p. 103). Daí a 

importância do diálogo, da não sobreposição de marcos conceituais antecipadamente, do 

cuidado com a não invasão cultural.  

Trata-se ainda de conhecer o “pensamento-linguagem” de homens e mulheres 

concretos que constituem uma dada localidade (historicamente situada e circunstanciada). O 

seu dizer, o seu pensar, o seu fazer como práxis, porque orientada por visões de mundo 

construídas nas e pelas mediações sociais que, por sua vez, encerram dimensões políticas, 

ideológicas, culturais a atravessarem o pensamento-linguagem humano nos diferentes lugares 

sociais em que se encontram.  

São realmente os homens de carne e osso e o pensamento – linguagem desse ser 

humano que se pretende investigar. Não é um humano abstrato e universal, mas um humano 

social e histórico que manifesta pela sua palavra o seu modo de pensamento, os significados 

que atribui ao mundo e à sua experiência com o mundo a partir das suas possibilidades 

concretas de existência. 

Não parece demais retomar aqui as contribuições de Marx, Vigotski e Bahktin. Mesmo 

porque, o próprio argumento freireano traduz a base materialista histórica e dialética de sua 

proposição metodológica. Ao afirmar que é um ser humano concreto e o pensamento desse 

humano pela manifestação de sua linguagem o que se deve, de fato, investigar, Freire alicerça 

seu argumento no argumento de Marx acerca da diferenciação do homem em relação às 

demais espécies animais.6 O ser humano como ser de relações num mundo de relações. 

Sob este prisma, compreender a palavra dita, o pensamento – linguagem do povo 

como expressão de seu ser em existência dialética, implica ler, na fala, aquilo que, em grande 

                                                 
6 Sobre isso ver o terceiro capítulo de Pedagogia do Oprimido, páginas 86, 87 e seguintes. Também o capítulo 
dois deste estudo faz importantes referências a esses fundamentos. Aqui apenas retomo algumas questões com a 
intenção de amarrar a reflexão e demonstrar que as proposições de Freire são mais que uma cadeia de passos. 
Trata-se de um caminho metodológico problematizador, conscientizador e, fundamentalmente, materialista 
histórico-dialético. 
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medida, não é dito nela. Requer que se observe na linguagem a sua dimensão constituinte do 

humano (Vigotski), dos seus traços cognitivos, dos seus modos de pensar mediados pelas 

condições efetivas de vida. A palavra é a expressão mais direta da natureza histórica da 

consciência humana.  “A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota de água.” 

(VIGOTSKI, 2000, p.496). Isso remete à necessidade de compreender a complexidade das 

relações sociais nas quais os sujeitos vivem e o significado do lugar por ele ocupado nesta 

trama, pois é a partir dessas possibilidades reais que ele fala e no conteúdo de sua fala essa 

questão se explicita e pode transformar-se na temática geradora. 

Requer ainda observar na fala, sua dimensão ideológica. Como ensina Bahktin (1992), 

palavras são arenas em miniatura onde se defrontam vozes e se enfrentam visões de mundo. 

Todo discurso, insiste o autor, é ideológico e polêmico. No processo de produção de sentidos 

há o confronto no seio da palavra das vozes ideológicas de um grupo social num 

momento e num lugar determinados historicamente. 

Daí que as formas de comunicação verbal, os contatos verbais possíveis, não são 

instâncias inertes e isoladas, mas, ao contrário, são determinados pelas relações de produção, 

pelo modo de organização das relações sociais. Note-se de passagem porque as categorias de 

trabalho, consciência e linguagem7 passam a ser centrais para a pedagogia freireana no 

processo de investigação temática. 

Com a mesma preocupação, com o mesmo olhar teórico, a pedagogia freireana propõe 

uma segunda etapa do processo de construção curricular. Trata-se da análise das situações e 

escolha das codificações Delizoicov (2003, p.138) que, “Começa precisamente, quando os 

investigadores, com os dados que recolheram, chegam à apreensão daquele conjunto de 

contradições.” (FREIRE, p. 108). A análise aqui empreendida necessita fundamentalmente do 

amparo do olhar sobre a constituição humana no processo de vida social e histórica. Explicita-

se assim a dimensão ideológica da pedagogia freireana, na medida em que identificar 

contradições implica responder: o que é para o grupo de investigadores uma contradição? Por 

que isso e não aquilo? A dimensão sociológica (e também a psicológica) do processo 

educativo merece aqui toda atenção da equipe de investigadores. 
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Além disso, o coletivo de docentes investigadores tem aqui, a tarefa de, mediante a 

análise crítica da realidade conhecida, escolher as contradições a partir das quais serão 

elaboradas as codificações8 que, por sua vez, servirão à investigação temática. 

Apresentadas as codificações à comunidade escolar, inicia-se o terceiro momento da 

proposição metodológica que  Freire chama de  diálogos descodificadores: as situações 

codificadas no processo anterior serão agora descodificadas pelos sujeitos da comunidade. É o 

momento em que a equipe de investigadores retorna “à  área para inaugurar os diálogos 

descodificadores, nos ‘círculos de investigação temática.’” (FREIRE, 1987, p. 112). A 

participação ativa de pessoas que auxiliaram na coleta de dados (representantes do povo), 

juntamente com os investigadores especialistas, não é mera presença. “O seu subsídio, além 

de ser um direito que lhes cabe, é indispensável à análise dos especialistas, do ato de 

tratamento destes dados, serão ainda, e por isso mesmo, retificadores e ratificadores da 

interpretação que fazem estes dos achados da investigação.” (op. cit., p.112).  

A descodificação, afirma o autor, é um ato cognoscente. É um momento de ad-mirar, 

de distanciar-se do cotidiano para vê-lo a partir de outro lugar. Já aqui, portanto, acontecem 

processos de aprendizado e, diria Vigotski, constituem-se terrenos férteis para o  

desenvolvimento de funções psicológicas superiores, na medida em que tal exercício demanda 

um processo de abstração, de construção de hipóteses sobre a realidade, de construção de 

análises e produção de sínteses. O que, por sua vez, implica reflexão, classificação, 

organização no âmbito cognitivo que é também – na medida em que constitui um amálgama 

do conjunto de fenômenos, das condições efetivas de existência, dos modos de pensar, 

significar a existência histórica -, um movimento afetivo-volitivo mediado pela linguagem. 

O diálogo entre saberes é uma marca importante do processo de descodificação. 

Sugere um movimento de ressignificação do próprio espaço – tempo social e histórico, vivido 

pelos sujeitos. Um momento, sem dúvida, de constituição de novos modos de compreender a 

realidade através do uso da palavra, do signo e do seu significado, visto que,  

                                                                                                                                                         
7 Categorias já discutidas no capítulo II desta tese. 
8 Freire chama de codificação a representação de situações existenciais dos educandos e de descodificação, o ou 
os momentos de análise da codificação. A codificação é um discurso a ser lido. A descodificação abre 
possibilidades de análises críticas sobre a realidade codificada. 
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A significação, quer dizer, a criação e o uso de signos, é a atividade mais geral e 
fundamental do ser humano, a que diferencia em primeiro lugar o homem dos 
animais do ponto de vista psicológico.(1995:84). Nos níveis mais altos de 
desenvolvimento, emergem relações mediadas entre as pessoas. A característica 

essencial dessas relações é o signo [...] Um signo é sempre, originalmente, um 

meio/modo de interação social, um meio para influenciar os outros e só depois se 
torna um meio para influenciar a si próprio. (1995,p.83)... (O signo) é o próprio 

meio/modo de articulação das funções em nós mesmos, e podemos demonstrar que 
sem esse signo o cérebro e suas conexões iniciais não poderiam se transformar nas 
complexas relações, o ocorre graças a linguagem. (VIGOSTKI, 1996, p.114 apud 
SMOLKA, 2004, P.41, grifos da autora) 

No ato de descodificação instala-se o processo de distanciamento e tomada de 

consciência da realidade na qual se encontram os sujeitos. O desvelamento, por assim dizer, 

implica o movimento de sair do lugar-comum, de descontextualizar, como sugerem autores da 

psicologia histórico-cultural, de ad-mirar como ato de objetivação de um “não – eu” 

(FREIRE, 2006). Ad-mirar, insiste o autor 

É uma operação que, caracterizando os seres humanos como tais, os distingue do 
outro animal. Está diretamente ligada à sua prática consciente e ao caráter criador de 
sua linguagem. Admirar implica pôr-se em face do “não – eu”, curiosamente, para 
compreendê-lo. Por isso, não há ato de conhecimento sem admiração do objeto a ser 
conhecido. (op. cit., p. 63). 

Terminado o processo de descodificação, inicia-se a etapa de redução temática. Neste 

quarto momento, os investigadores iniciam o processo de estudo sistemático e interdisciplinar 

dos achados advindos das descodificações. Não se trata de reduzir os temas classificados a 

departamentos estanques, mas sim de reconhecer que “[...] há uma visão específica, central de 

um tema, conforme a sua situação num domínio qualquer das especializações.” Aqui “o 

especialista busca  os seus núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de 

aprendizagem e estabelecendo uma seqüência lógica entre si, dão a visão geral do tema 

‘reduzido’ .”  

Freire ainda chama atenção para o fato de que, neste momento de redução temática, os 

especialistas podem acrescentar temas importantes que não foram sugeridos pelo povo 

durante a investigação. São os chamados temas dobradiças.  

O marco aqui está no papel do conteúdo ou do conhecimento historicamente 

construído para um processo educativo libertador. Note-se que, ao contrário do que muitos 
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críticos de Freire desejam, o conhecimento não se reduz ao imediato, não se esvazia no 

espontaneismo. Ao contrário exige-se dele, que dialogue com as contradições, as situações-

limite locais mas circunstanciadas historicamente, e transforme-se efetivamente em 

instrumento de domínio social. Não é qualquer conteúdo; é o conteúdo que ajuda o homem a 

humanizar-se, a apropriar-se de instrumentos culturais e simbólicos importantes para a 

compreensão e a transformação da realidade, do problema que ali se coloca como contradição 

a ser anunciada, denunciada e superada pela pronúncia do novo. Daí que conhecer é ato de ad-

mirar a realidade.  

Trata-se de um exercício realizado por cada uma das áreas do conhecimento, imbuídas 

do esforço de articular o conhecimento acumulado historicamente aos saberes, modos de 

interpretação da realidade, inerentes à fala de sujeitos concretos e cuja análise impõe uma 

relação dialética entre o todo e a parte no que tange, tanto à compreensão dos sujeitos de suas 

relações e das contradições em que se encontram quanto ao conhecimento como elemento 

mediador de novas possibilidades de leitura da realidade. 

Tal exercício, no entanto, demanda uma clareza acerca do caráter político da relação 

pedagógica. Por isso, o tema – e  o conjunto de saberes envolvidos na sua compreensão –,  

precisa ser tratado sob o enfoque necessário da sociologia, da antropologia e da psicologia 

social (FREIRE, 1987), interessadas na mudança de atitudes, valores, enfim, da cultura. O 

tema, pois, 

Receberia o enfoque da ciência política, interessada nas decisões que envolvem o 
problema, o enfoque da educação, etc. 

Dessa forma, os temas que foram captados dentro de uma totalidade jamais serão 
tratados esquematicamente. [...] No processo de “redução”  deste, o especialista 
busca os seus núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de 
aprendizagem e estabelecendo uma seqüência entre si, dão a visão geral de um tema 
“reduzido”. (op.cit., p.: 115). 

Esse movimento implica, pois, um saber fazer pedagógico que, em face do compromisso com 

a emancipação e a conscientização do ser humano, demanda articular todo e parte. Nesse 

caso, cabe a expressão de Kosik (1976, p. 3) de que “a realidade é uma totalidade concreta 

que se transforma numa estrutura significativa para cada fato ou conjunto de fatos” (grifo 

meu). Daí, depreende-se a compreensão de que o todo vai se articulando dialeticamente e, 
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nesse movimento, os fatos podem ser compreendidos como partes estruturais e estruturantes 

da totalidade dialética. 

No âmbito do processo de conhecimento ou elaboração conceitual, isso implica saber 

que “Precisamos pensar os fatos como partes ou como pequenas totalidades pertencentes a um 

todo maior. Ao mesmo tempo, é necessário pensar o todo como algo que cria as partes, mas 

que é também ele criado por elas” (DAMKE, 1995, p. 74).  

Note-se, então, que, para o processo pedagógico de construção do conhecimento 

impõe-se a necessidade de, a um só tempo, compreender a realidade social dos sujeitos como 

totalidade, dado que a realidade é práxis humana objetiva, e como tratamento indispensável ao 

conhecimento que, por sua vez, não é outra coisa que não produto da práxis humana, 

objetivação. 

Esse processo culmina com o  trabalho em sala de aula, quinta etapa da pedagogia 

freireana. Depois das quatro etapas mencionadas, “[...] haverá uma retomada da ação 

educativa, numa etapa mais ampliada, com o programa estabelecido e o material didático a ser 

utilizado com os alunos e já sistematizado.” (DELIZOICOV, 2003, p. 141). 

Preparado todo este material, a que se juntariam pré-livros sobre toda esta temática, 
estará a equipe de educadores apta a devolvê-lo ao povo, sistematizada e ampliada. 
Temática que, sendo dele, volta agora a ele, como problemas a serem decifrados, 
jamais como conteúdos a serem depositados.  (FREIRE, 1987, p.118). 

Todo esse movimento gera uma nova codificação que deverá ser descodificada nas 

situações de sala de aula através da dialogicidade e da problematização do conteúdo que se 

dará através dos três momentos pedagógicos: Estudo da Realidade - ER, organização do 

conhecimento - OC, aplicação do conhecimento – AC 

Aqui, a meu ver, encontram-se Vigotski e Freire para, respeitadas as especificidades 

da pedagogia e da psicologia, explicitar suas concepções acerca do papel da escola no 

processo de construção do conhecimento, que é, por sua vez, fonte de desenvolvimento 

humano. Para ambos, a gênese do conhecimento encontra-se na práxis, ou seja, na prática 

social dos homens historicamente situados. 



 172 

Partir sempre da existência concreta dos sujeitos humanos situados socialmente, ou 

seja, como membros ativos de seu grupo ou sociedade (ER). Esse é o princípio metodológico 

inerente à pedagogia freireana, mas também seguramente indicado pela psicologia histórico-

cultural, desde suas bases filosóficas e epistemológicas.  

A escola desempenhará bem o seu papel, na medida em que, partindo daquilo que a 
criança já sabe [...] for capaz de ampliar e desafiar a construção de novos 
conhecimentos, na linguagem vygotskyana, incidir na zona de desenvolvimento 
potencial dos educandos. Dessa forma poderá estimular processos internos que 
acabarão por se efetivar, passando a constituir a base que possibilitará novas 
aprendizagens. (REGO, 1995, p. 108). 

O conhecimento, pois, é produto da práxis. É resultado da ação consciente do homem sobre o 

meio. Ação que modifica o meio e o homem simultaneamente. Daí que o ponto de partida e 

de chegada é a prática social de seres humanos concretos. Marx e  Engels, assim se expressam 

na segunda tese sobre Feuerbach: 

[...] a questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é 
uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a 
verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa 
sobre a realidade ou não-realidade do pensamento isolado da práxis – é uma questão 
puramente escolástica. (op.cit.,1993, p.12, grifos no original). 

O princípio fundamental está na crença de que o pensamento, a atividade consciente 

no homem e, por conseqüência, o aprendizado e/ou a construção do conhecimento obedecem 

a um movimento dialético que vai do real ao intelectual, e vice-versa, mas, sobretudo, 

aprende-se pensando e atuando sobre situações concretas da vida.  

Vale retomar aqui uma relação que, a meu ver, traduz um princípio epistemológico 

imprescindível para o diálogo proposto: o momento de grande revolução que demarcou o 

aparecimento do homem e da história está marcado pelo trabalho. Este compreendido através 

de dois fenômenos fundamentais: a invenção e o uso de instrumentos e o processo de 

produção coletiva.  

Em ambos os casos, o que se tem, em última instância, é um ato de criação recíproca: dos 

instrumentos, do trabalho e do homem. Esse processo se complexifica e se qualifica no 
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surgimento da linguagem, como signo que possibilita a comunicação e a generalização. E  

demonstra, a um só tempo, que trabalho (ato de criação) e linguagem constituem elementos de 

humanização, ou seja, geradores de funções psicológicas superiores. 

Essa concepção, revela-se promissora em termos epistemológicos e metodológicos, 

quando se trata do processo de elaboração conceitual, ou de construção do conhecimento, tal 

como preconizados por Freire e Vigotski: o ato de apreender, elaborar, conhecer, apropriar-se 

de saberes historicamente produzidos é um ato de criar, um ato necessariamente criativo, um 

ato de trabalho, que, ao criar e construir novas maneiras de compreensão e intervenção no 

real, criam em cada indivíduo a humanidade.  

Na especificidade da concepção freirena da pedagogia, a criação constitui-se como ato 

de reciprocidade entre o ensinar e o aprender. Para Freire, na relação entre ensino e 

aprendizagem, quando tomado esse processo como processo criativo, criam-se nele, 

simultaneamente, quem ensina e quem aprende. Dado que aprender e ensinar compõem o 

processo global do conhecimento. Paulo Freire explica isso em Pedagogia da Esperança ao 

argumentar que: 

Na linha progressista, ensinar implica, pois, que os educandos, em certo sentido, 
“penetrando” o discurso do professor, se apropriem da significação profunda do 
conteúdo sendo ensinado. O ato de ensinar, vivido pelo professor ou professora, vai 
desdobrando-se, da parte dos educandos, no ato de estes conhecerem o ensinado. 

Por sua vez, o (a) professor (a) só ensina em termos verdadeiros na medida em 
conhece o conteúdo que ensina, quer dizer, na medida em que se apropria dele, em 
que o apreende. Neste caso, ao ensinar, o professor ou a professora re-conhece o 
objeto já conhecido. Em outra palavras, refaz as sua cognoscitividade na 
cognoscitividade dos educandos. [...] Por isso, ensinar é um ato criador, um ato 
crítico e não mecânico. A curiosidade do (a) professor (a) e dos alunos, em ação, se 
encontra na base do ensinar e do aprender. (FREIRE, 2003, p. 81, grifo meu). 

Para conhecer, apreender, apropriar do conhecimento e produzi-lo dialeticamente,  

ensina-nos Kosik (1992), o homem precisa transformar o objeto – a coisa, nas palavras do 

autor –, de coisa/objeto em si em objeto para si. 

Conhecer as coisas como são, independente de si, impõe ao homem, primeiro, 

submetê-las à própria práxis. O apreender se realiza efetivamente, mediante uma certa 
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atividade. As atividades são, na expressão de Kosik (1992) e Leontiev (s.d.), os diferentes 

modos e/ou aspectos de apropriação do mundo pelo ser humano.  

Diferentes modos, os quais, para lembrar o materialismo histórico-dialético, são 

fortemente determinados pelas condições históricas e culturais, onde se inserem os sujeitos e 

que se referem aos aspectos: prático-espiritual, teórico, artístico, o religioso e também, o 

matemático, físico e semelhantes (KOSIK, 1992). 

O homem vive em muitos mundos mas cada mundo tem uma chave diferente, e o 
homem não pode passar de um mundo para outros sem a chave respectiva, isto é, 
sem mudar a intencionalidade e o correspondente modo de apropriação da realidade.  
(op.cit, p.29). 

Também Freire (2003), em Pedagogia da Esperança, insiste em que não se pode 

colocar de lado a compreensão que crianças, jovens ou adultos trazem consigo para dentro dos 

espaços educativos, pois tal compreensão é produzida 

[...] nas mais variadas dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte. 
Sua fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado 
outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, da 
sexualidade, da vida, da morte, da força dos santos, dos conjuros. [...] O respeito 
a esses saberes se insere no horizonte maior que eles se geram – o horizonte do 
contexto cultural, que não pode ser entendido fora do seu corte de classe, até mesmo 
em sociedades de tal forma complexas em que a caracterização daquele corte é 
menos facilmente apreensível. [...] a localidade dos educandos é o ponto de partida 
para o conhecimento que eles vão criando do mundo. “Seu” mundo, em última 
análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo. (op.cit., p.86, grifos 
meus). 

A título de observação e análise do diálogo entre pedagogia freireana e psicologia 

histórico-cultural, vale atentar para os destaques do texto de Freire, supracitado, para ver nele 

a manifestação da concepção, segundo a qual o funcionamento psicológico humano é 

fenômeno que se constitui nas relações, práticas cotidianas que se efetivam mediadas por 

práticas sociais historicamente construídas. É no seio dessas práticas que se forjam modos de 

pensar, caminhos cognitivos revelados e constituídos simultaneamente pela palavra, pela fala, 

como fala situada no mundo. 

Isso significa também que ter a realidade como ponto de partida e de chegada como 

princípio fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento humano, demanda observar 
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que a realidade se compõe de vários mundos, dos quais o homem participa ativamente. Mais 

além disso, o “partir da realidade” implica  compreender esse ato algo que não se reduz ao 

empírico, ou seja, não é redutível ao sentido imediato da realidade. Antes é um movimento de 

compreensão do ser humano imerso na complexidade da rede de relações que o constituem 

como humano, e vai nisso, a sua percepção imediata, sincrética, caótica, da experiência 

vivida, mas também o modo como significa esse processo, as visões de mundo que se 

guardam nele como sujeito ativo que, nas circunstâncias em que se encontra, elabora, 

interpreta, constrói um modos operandi  a partir de um modos vivendi . 

A fala, a palavra, o pensamento-linguagem do povo, para a pedagogia freireana, neste 

caso, constitui um – não o único – aspecto da totalidade concreta, em que se inserem e 

interagem os sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem escolar. Essa manifestação 

lingüística, na concepção libertadora da pedagogia, se compõe das significações produzidas 

nas relações sociais concretas, que são, por isso, representações de consciências possíveis da 

realidade, em cujo seio residem contradições importantes, as quais, devidamente analisadas, 

poderão compor o currículo emancipador.  

No âmbito epistemológico, desde as demandas da pedagogia freireana, estão aspectos 

que dizem respeito ao modo como se concebem o conhecimento e o processo de construção 

do conhecimento, que, neste caso, é sempre histórico e provisório, mas é também acúmulo da 

humanidade e representa sínteses possíveis de compreensão da totalidade ricamente articulada 

(e menos caótica), em tempos históricos distintos e fundamentais para a constituição do 

gênero humano.  

Olhar o conhecimento, a partir dessa ótica, implica vê-lo como objetivação humana e, 

portanto, algo a ser apropriado no processo de aprendizado, que é, como já salientei 

anteriormente, também um processo de humanização, na medida em que apropriar-se 

significa tornar próprio, via mediação simbólica, e esse movimento é constitutivo do humano. 

Trata-se de focar a elaboração de conhecimento (OC) como um processo que se 

efetiva num movimento relacional que envolve sempre o sujeito cognoscente, o sujeito 

mediador e o objeto do conhecimento. O que significa observar a interatividade do sujeito 
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como elemento central, ou seja, o sujeito que constrói conhecimento, o faz não apenas como 

ser passivo ou ativo, mas como sujeito interativo, que apreende,  apropria, realiza uma 

atividade psíquica e elabora saberes sobre o objeto de conhecimento sempre, e 

necessariamente, via processos mediados pelo outro e constituídos pela linguagem, pelo 

funcionamento dialógico. 

A interpretação do conhecimento como socialmente constituído supõe a relação 
mediada do sujeito cognoscente com os objetos. A mediação não se restringe a 
outros sujeitos fisicamente presentes, estende-se aos efeitos da incorporação de 
experiências nas relações sociais, vividas em diferentes contextos e de diferentes 
modos. (GÓES, 1997, p.14, grifo meu). 

Um elemento fundamental do processo de mediação, tal como exposto por Góes 

(1997), é o de que a mesma “não se restringe a outros sujeitos fisicamente presentes.” O que 

denota a complexidade da rede de significações presente nos sujeitos. Rede esta, constituída 

nos diferentes espaços sociais interativos nos quais os sujeitos se apropriam, dialogam, se 

constituem como gênero humano e que, no movimento dialógico com o conhecimento e com 

outros sujeitos se amplia, se modifica, gerando novas e mais sofisticadas formas de 

funcionamento psicológico, que, por sua vez, põe-se em diálogo com os mundos, as 

experiências  efetivadas nas relações sociais em contextos e modos diversos. Um processo de 

mudanças recíprocas (AC) que elucidam o movimento dialético do processo de construção do 

conhecimento, através do qual se constituem subjetividades e se fomenta o desenvolvimento 

da atividade consciente tipicamente humana, via relações sociais. 

Na sala de aula, se efetivam as aprendizagens formais e sistemáticas. É neste espaço 

também que os conteúdos adquirem vida, na medida em que se  constituem como meios de 

re-criação da realidade para os sujeitos que a protagonizam. Mas é, a sala de aula –, também 

espaço de encontro de subjetividades marcadas cada uma por processos sociais e históricos 

distintos. Como lembra Marques (1995, p. 109), na sala de aula encontram-se: 

Os alunos com seus saberes da vida e o professor, além dos saberes da própria 
experiência vivida, com o saber organizado, sistematizado, sob a forma escolar e em 
função dela. [...] Dá-se, assim, a aprendizagem no quadro de uma intersubjetividade 
específica, que supõe sujeitos diferençados que buscam entenderem-se sobre si 
mesmos e sobre seus mundos e, desde situações desiguais, progridem na direção da 
igualdade da relação política, em que se constituem em cidadãos capazes de se 
conduzirem com a autonomia exigida por suas corresponsabilidades. 
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Cada sala de aula, insiste o autor, é espaço social e âmbito lingüístico. Ao mesmo 

tempo diferente e igual ao espaço escolar geral. Diferente por sua dinâmica, igual porque essa 

dinâmica não acontece no isolamento, mas é determinada por e determinante de um conjunto 

de situações e princípios que orientam a escola como um todo. 

Mais ainda, quando se pensa a sala de aula como espaço privilegiado de humanização 

– no sentido histórico-cultural aqui enfatizado –, isso não se reduz à relação aluno – aluno, 

professor-aluno. Os processos de mediação pedagógica – e simbólica –, estão presentes na 

distribuição dos lugares, dos materiais didáticos, dos tempos e das coisas que desenham, por 

assim dizer, o ambiente humanizador da sala de aula.  

A estrutura material da sala de aula se configura como espaço físico ao mesmo 
tempo que espaço cultural e relacional, não apenas instrumento e suporte das 
comunicações verbais, sobretudo e fundamentalmente palco simbólico, campo do 
imaginário individual e grupal, que escapa ao âmbito da consciência explícita, mas, 
neste nível mais existencial, circunscreve limites e distâncias, processos de 
aproximação ou recusa. O que significa a escolha que o aluno faz do lugar que 
ocupa, em relação aos lugares do colega e do professor? Que mensagem emite o 
professor ao colocar a mão sobre o ombro do aluno e que mensagem desse gesto 
capta o aluno? (MARQUES, 1995, p.111). 

A sala de aula é, pois, um espaço complexo. Pleno de relações de toda ordem. Numa 

perspectiva vigotskiana, a sala de aula é o espaço do encontro de sujeitos (membros da 

espécie humana – filogênese) e um determinado tempo de seu desenvolvimento ontogenético, 

por sua vez, experimentado em dadas condições sociais e culturais (sociogênese), 

determinantes das possibilidades de cada sujeito e, a partir de tais possibilidades. constituem-

se, significam de modo singular a sua experiência histórica (microgênese). 

Daí a necessidade de indagar constantemente: quem é o aluno ou a aluna? Que lugar 

ocupa? Por quê? Quem é o professor ou a professora? Como olha para seu outro neste lugar? 

Como interpreta a fala oculta que aparece no gesto, na atitude e na interpretação de seu outro? 

São dimensões de uma sala de aula que vão muito além de situações sociais mais amplas 

como situações de constituição de subjetividades no espaço de saber sistematizado e de 

mediações intencionais como é o espaço pedagógico em questão. 
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Lugar marcado por uma trama complexa de relações intersubjetivas, a sala de aula é 

também espaço de condução pedagógica de aprendizagem sistemática. E, na medida em que a 

condução pedagógica se coloca como intencionalidade à libertação humana, como o deseja a 

pedagogia freireana, e essa libertação passa pela apropriação ativa dos saberes humanos e, por 

eles, o desenvolvimento de um funcionamento psicológico tipicamente humano, o conteúdo 

da aprendizagem sistemática ganha contornos diferenciados. Não se reduz mais a uma 

seqüência linear por complexidade sustentada na crença de que o ser humano aprende 

encadeando o mais simples ao mais complexo9. 

Sob este prisma, o conteúdo e, de modo particular, o conteúdo do processo de ensino e 

de aprendizagem são, em primeiro lugar, conteúdos relacionados às significações contidas nas 

falas e que são sempre manifestações vivas dos processos sociais e culturais. Em segundo 

lugar, e em face da relação com o primeiro, os conteúdos são sempre produtos da história 

humana e, por isso, passíveis de serem situados e circunstanciados nesta dimensão sócio-

histórica em que se produzem. Em terceiro lugar, os conteúdos, no âmbito da especificidade 

do processo pedagógico de sala de aula são conteúdos conceituais em mutação, ou seja, 

traduzem-se na forma de conceitos que, em relação com a linguagem e com a realidade na 

qual se encontram os sujeitos,  ampliam sobremaneira as possibilidades de ad-miração da vida 

como espaço contraditório, histórico e mutável. 

Não se ensinam coisas ou saberes prontos, mas relações conceituais em que se 
articulam as práticas sociais com as razões que as impulsionam e delas derivam. [...] 
A questão da sala de aula é, assim, a de se explicitarem as bases conceituais em que 
assenta o ensino-aprendizagem, processo que consiste em traduzir o plano da 
realidade vivida para o da idealidade dos conceitos e, em seguida, retraduzir o plano 
conceitual ao campo da vida cotidiana onde se fazem concretas as relações 
tematizadas. (MARQUES, 1995, p.115). 

No movimento dialético de ir e vir do pensamento à realidade e dessa ao pensamento, 

como forma de apreender a realidade para transformá-la, na medida em que realiza esse 

                                                 
9 A metáfora do encadeamento de conteúdos mais simples a conteúdos mais complexos está fundamentada no 
paradigma cartesiano de conhecimento e segue, portanto, uma lógica formal, linear e a-histórica. Contrapõe-se a 
essa visão a concepção segundo a qual o processo de aprendizagem no ser humano pode ser representado pela 
metáfora da rede, ou seja, o funcionamento cognitivo tipicamente humano tem a forma de uma rede em que se 
cruzam nós que, a um só tempo, constituem e são constituídos permanentemente pela rede. Através dos nós 
perpassam feixes de significados que se conectam e se modificam dialeticamente. Sugere a esse respeito a leitura 
de Nilson José Machado na obra Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e de inteligência e a 
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processo pela via do diálogo constante, da produção de argumentos lógicos, do fomento ao 

dizer a palavra e ao ouvir a palavra do outro, a pedagogia freireana se coloca decisivamente 

em acordo com os princípios de desenvolvimento humano que fundamentam a psicologia 

histórico-cultural. 

É na e pela mediação das formas de organização do conhecimento escolar que se 

podem fomentar funções inéditas de pensamento, modos específicos de funcionamento 

psicológico, possíveis somente ao gênero humano. Dizendo de outro modo, a atuação 

pedagógica, a partir do enfoque histórico-cultural, tem tarefa estratégica no desenvolvimento 

humano na medida em que, através dela, emergem processos de humanização, entendida – 

essa humanização – como processo pelo qual cada indivíduo toma parte ativamente do gênero 

humano.  

Uma das maneiras de tornar mais elucidativa esta questão do papel da educação 

escolar no processo de desenvolvimento cognitivo pode ser observada na relação entre o 

aprendizado da fala e o aprendizado da escrita – função designada à escola. a apropriação ou 

aquisição de habilidades para participar dos intercâmbios comunicativos – atos de fala – se 

constitui em cada sujeito pela simples razão de serem, eles próprios, sujeitos imersos em  

processos culturais. Aprende-se a falar na mediação da comunidade de falantes do grupo 

cultural ao qual se pertence. Evidentemente, a língua como signo mediador promove o 

desenvolvimento de tipos específicos de pensamento que não ocorrem na sua ausência. São 

funções ou processos psicológicos superiores que, por acontecerem de modo espontâneo, são 

caracterizados por Vigotski como processos psicológicos superiores de nível rudimentar10. 

No caso da língua escrita, cujo aprendizado requer que o sujeito coloque em 

movimento processos diferenciados de pensamento, torna-se necessária a participação do 

sujeito em processos sociais específicos que se pode caracterizar como espaços deliberados 

para interações, trocas, relações de caráter intencional criadas para este fim. Isto porque a 

apropriação e o desenvolvimento da escrita demandam maior nível de abstração, na medida 

                                                                                                                                                         
prática docente. Editora Cortez. 
10 Uma reflexão importante sobre Processos Psicológicos Superiores Rudimentares e Processos Psicológicos 
Superiores Avançados pode ser encontrada em Ricardo Baquero (1998). 
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em que, no seu aprendizado, o sujeito deverá abstrair tanto os aspectos sonoros da fala 

(componentes fonológicos e também prosódicos) como o interlocutor. A aquisição  da língua 

escrita demonstra que se trata de domínio de processos psicológicos de um modo 

crescentemente consciente e voluntário. A esse tipo de domínio cognitivo Vigostki chamou de 

processos psicológicos superiores avançados (BAQUERO, 1998). Trata-se de processos 

psicológicos superiores tanto quanto os de ordem rudimentar, mas se diferenciam pelo grau de 

controle consciente e voluntário que, por sua vez, demandam tipos específicos de mediação.  

Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores é um construto artificial. Por isso, demanda um processo complexo e 

relativamente longo de apropriação da cultura. O sentido fundamental desse processo está em 

promover e fomentar graus crescentes de domínio autônomo da natureza, da cultura e de si 

mesmo, ou seja, um desenvolvimento psicológico de caráter consciente e voluntário. É essa a 

função da escola  como lugar de ensinar e de aprender. E é por isso que se diz, sob o enfoque 

histórico-cultural, que a escola é o território privilegiado para o desenvolvimento tipicamente 

humano em termos de funcionamento psicológico, entendido, esse funcionamento, como um 

conjunto complexo típico do gênero humano. 

A escolaridade deve privilegiar [...] o acesso ao domínio dos instrumentos de 
mediação com um caráter acentuadamente descontextualizado e permitir o acesso às 
formas de conceitualização próprias da ciência. O acesso à língua escrita e às formas 
de conceitualização próprias de ciência não se notam apenas com apropriação de um 
corpo de saberes externo, com os quais pode estabelecer uma relação de 
‘informação’, mas se concebe sua apropriação como uma reestruturação das funções 
psicológicas do sujeito que permitem seu desenvolvimento segundo o vetor de um 
crescente controle sobre as próprias operações intelectuais. (BAQUERO, 1998, p.75, 
grifos do autor). 

Além disso, é preciso lembrar que a principal via de formação subjetiva se constitui no 

curso de relações de troca através de atividades intersubjetivas e de interiorização. Toda 

operação psicológica tem sua gênese no plano intersubjetivo, ou seja, no plano social. E, na 

complexidade do plano social, encontram-se os sujeitos na sua concretude e plenitude, como 

seres humanos constituídos e constituintes, dialogam suas possibilidades de ser-no-mundo, e é 

isso que carregam para as trocas, a interações, os processos intersubjetivos que vivenciam na 

escola. 
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Por isso, na interatividade da sala de aula, o processo pedagógico intencionalmente 

voltado para o fomento do desenvolvimento de formas complexas de pensamento, não pode 

ignorar os sentidos construídos pelos sujeitos na sua trajetória de vida. E, porque são sentidos 

construídos na experiência histórica, retratam crenças, afetos,  modos de ser e de viver que 

demandam do ato de ensinar o respeito, a humildade, a amorosidade, o saber ouvir, a 

rigorosidade metódica, o bom senso, a generosidade, a seriedade e o compromisso com um 

processo de construção do conhecimento capaz de conscientizar, tanto no sentido psicológico, 

que essa expressão pode assumir, quanto como ato pedagógico em favor da libertação 

humana.  

Seguramente, as teorias em questão neste estudo são cúmplices no desejo de ter neste 

espaço dialético e contraditório do pátio escolar um movimento intenso de humanização. 

Tomando, desde a psicologia histórico-cultural, as contribuições para a compreensão do 

funcionamento psicológico humano, no que se refere ao processo de elaboração conceitual, de 

constituição subjetiva por processos de mediação semiótica e, da pedagogia freireana, as 

reflexões, crenças e afirmações sobre o conhecimento, desde a radicalidade epistemológica 

reivindicada aos processos pedagógicos e a importância da palavra como práxis, sem perder 

de vista a concepção materialista – dialética de conhecimento que as une, instalam-se as 

condições efetivas para o encontro e o diálogo entre Paulo Freire e Lev Vigotski em favor de 

práticas educativas críticas, constitutivas de subjetividades, humanizadoras  e emancipatórias.  


