
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para provocar transformações naquilo que temos ao lado, é necessário olhar as coisas muito 

conhecidas a partir de outro lugar. 

Coriat, 1988 
 

 

 

 

Examinar as contribuições de dois grandes pensadores como Paulo Freire e Lev 

S. Vigotski que passaram e ficaram, através de suas teorias e de seus seguidores e 

campear nessas contribuições as possibilidades de diálogo entre ambos, foi (está sendo), 

sem dúvida, um desafio e um aprendizado grandioso. Se, de um lado enfrento o desafio 

de teorizar dois mestres no diálogo que proponho, por outro, vivo a aventura de  fazer 

uma reflexão teórica com o necessário distanciamento do objeto, sendo o objeto em si, 

algo que se impõe com força, na radicalidade que demanda de quem ousa analisa-lo.  

Ao olhar o processo de reflexão construído e registrado neste estudo, ainda me 

coloco algumas indagações. Como ensina Vigotski, quando apreendemos um conceito, 

uma palavra nova, o seu desenvolvimento está apenas começando. É assim que sinto 

este momento em que tento findar um movimento que está, a meu ver, apenas iniciando. 

O diálogo entre pedagogia freireana e psicologia histórico cultural, não só é possível e 

profícuo. É também necessário e reivindica ainda mais estudos, reflexões, 

aprofundamentos. 

Dentre os questionamentos e novas possibilidades que podem surgir a partir 

daqui, um, em particular, ocupa minha atenção neste final de tese: qual a validade desse 

diálogo no contexto social e educacional atual? Evidentemente a resposta a essa 
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pergunta não se reduz a uma análise rápida e superficial. Ainda assim, arrisco algumas 

colocações.   

A contemporaneidade traduz toda a plenitude humana, ou seja, está permeada 

por inúmeros sinais indicativos das possibilidades e dos limites da relação do ser 

humano com o universo. A sociedade contemporânea é o reflexo do processo histórico 

de criação e recriação do homem, da natureza e da relação homem-natureza. Viver nela 

demanda consciência dos inúmeros e grandiosos desafios que se colocam. A sociedade 

contemporânea é, também, uma encruzilhada. Um momento de virada, de movimento 

intenso, de mudanças que a um só tempo, explicitam os avanços, as conquistas, mas 

também a destruição, a catástrofe inerente aos modos de ver e organizar as relações que 

a própria humanidade construiu. 

Paradoxalmente,  o capitalismo, a lógica liberal de mercado, a globalização (de 

tudo), a fome, as doenças,  a tecnologia de última geração, a exclusão do homem do 

acesso à tecnologia, à saúde, à alimentação e as diversas ações afirmativas de novos 

projetos para o mundo, tudo é produto da práxis que, por sua vez, só se faz pela ação do 

ser humano pela via de sua atividade vital: o trabalho. Por isso, concordando com 

Zemelman (2001) 

Como nunca, necessitamos estar atentos sobre o que fazer no transcurso da 
vida. E, em conseqüência, unir consciência e vontade, saber e esperança, 
informação e valores para falar e para atuar. Somos desafiados a assumir que 
o destino é simplesmente humano e que, por isso, nunca está esgotado, que 
sempre se pode recomeçar na medida em que, como salienta Camus no Mito 
de Sísifo, “as verdades esmagadoras desaparecem ao ser reconhecidas” ou, 
em outras palavras, quando o saber nos liberta do que nos determina. 
Libertação que começa como esperança no coração, para dar à vontade a 
força que nasce da necessidade de sentido. Especialmente no atual momento 
histórico no qual se busca, pelas lógicas econômicas e políticas dominantes, 
desarmar o homem para reduzi-lo à condição de sujeito mínimo. (p.7) 

Os tempos dramáticos ora experimentados, materializados na imensa 

desigualdade social, traduz o que Freire chama de “malvadeza neoliberal”. No âmbito 

da educação escolar, essa malvadeza, revela-se na violência de diferentes ordens (física 

e simbólica), de discentes e docentes, no desânimo destes últimos sobre as 

possibilidades do seu fazer, no desdenhoso tratamento dado ao processo educativo 

como um todo pelas políticas públicas em geral, nas concretas e precárias condições sob 

as quais se alicerça o trabalho em educação, na ausência de políticas de formação 

continuada aos professores e professoras que, mediante as agruras trazidas para o pátio 
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escolar (crianças e jovens sem esperança, sem projetos, agressivos, desrespeitosos, 

apresentando condições precárias de aprendizagem nos moldes ainda predominantes na 

ação educativa escolar), vêem-se como que pregando no deserto. 

Professores e professoras queixosos cujas falas denunciam seu não saber fazer, a 

sua incompreensão sobre quem são os sujeitos com os quais travam a batalha diária de 

ensinar e de aprender. Por conta do legado da visão liberal, a escola é ainda um espaço 

onde predominam visões mecanicistas de aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Como lembra ARROYO (1997) há uma cultura escolar desenvolvida historicamente na 

direção de fortalecer processos pedagógicos afinados com o fracasso, especialmente das 

camadas populares. 

As práticas escolares enfrentam dificuldades decorrentes de uma complexidade 

inerente ao contexto social atual. Não é apenas o grau de desigualdade social que está 

colocado no cenário educacional, particularmente na educação pública. Dentre os 

inúmeros desafios a serem enfrentados pela ação educativa escolar, é preciso observar 

com cuidado adequado aqueles referentes às mudanças que a trama social em 

movimento promove nos sujeitos, na sua atitude frente ao mundo, no seu 

comportamento, ou seja, no campo da subjetividade mesma compreendida como 

produto da relação dialética entre ser humano e formas sócio-culturais de vida. 

Vivemos uma conjuntura marcada por transformações profundas e 
contraditórias. O impressionante avanço das forças produtivas aumenta as 
possibilidades de prolongar e melhorar a vida humana, ao mesmo tempo que 
mutila e torna precária a vida de quase metade dos habitantes do planeta. 
Milhões de seres humanos, especialmente do terceiro mundo, sofrem, ainda 
hoje, as conseqüências brutais da fome e de doenças endêmicas cuja cura já 
era conhecida na Idade Média. Mais de mil e duzentos milhões de adultos são 
violentados pelo horror político e econômico do desemprego estrutural, 
enquanto milhões de meninos e meninas são quotidianamente submetidos a 
maus-tratos e violência em um mercado de trabalho que os reduz a meros 
escravos, negando-lhes os mais elementares direitos humanos e 
desintegrando-os física, psicológica e afetivamente. (FRIGOTTO e 
GENTILI, 2001, p.9) (o grifo é meu) 

É a infância e a juventude que padece da desintegração psico-afetiva inerente 

aos processos sociais em geral, que entra na escola e que tem ali, neste espaço, talvez, a 

única possibilidade que lhe resta de apreender o mundo e vê-lo a partir de outro lugar. 

Aqui reside, a meu ver, umas das mais importantes tarefas da educação escolar a 
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despeito de todas as agruras que enfrenta historicamente: compreender quem são os 

sujeitos, de onde vêm, como elaboram, significam a experiência sócio-histórica em que 

se encontram e, ao compreender a complexa trama histórico-cultural onde se constituem 

os sujeitos, propor estratégias pedagógicas voltadas para um fim específico: a 

humanização.  

Tomando de empréstimo a reflexão de KRAMER (2001), a formação de alunos 

e alunas como pessoas com habilidade de análise, de atuação critica na vida cotidiana, 

no plano social, no plano da cultura e da história, passa fundamentalmente por vivenciar 

isso junto aos seus professores e professoras. Isso quer dizer que é preciso que estes 

últimos se habilitem a estabelecer relações  estreitas e críticas com a cultura, com a 

história, com  a sociedade, de  modo que a escola torne-se sempre mais um lugar de 

ensinar e de aprender a vida, o ser mais.1 Lugar de denúncia das malvadezas mas 

também lugar de anúncio das possibilidades efetivas de transformação dos sujeitos e das 

relações sociais. 

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da análise 
política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os 
obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque 
dificilmente lutamos e quando lutamos, enquanto desesperançados ou 
desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo-a-corpo puramente 
vingativo. O que há, porém, de castigo, de pena, de correção, de punição na 
luta que fazemos movidos pela esperança, pelo fundamento ético-histórico de 
seu acerto, faz parte da natureza pedagógica do processo político de que a 
luta é expressão. (FREIRE, p.11) 

Fazer a denúncia e o anúncio, é praticar a esperança ativa que,  ensina Freire, 

não é a esperança na pura espera, mas a esperança que mobiliza  a ação. Por outro lado, 

não há esperança ativa ou ação transformadora na ignorância. Daí a importância do 

conhecimento e do fazer desse conhecimento, saber, sabedoria. 

Neste sentido,  uma práxis pedagógica que se coloque como horizonte a ação 

transformadora, precisa caracterizar-se pela leitura de que: a) esse aluno é, 

parafraseando Vigotski, uma relação social com ele mesmo, um sujeito humano 

concreto, forjado na multiplicidade de relações sociais em que se encontra, b) esse aluno 

é um sujeito histórico, ativo. Por isso, coloca-se por inteiro na vivência do seu 
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cotidiano. Ali, experimenta, explica, significa, e a partir desse lugar, fala. Então, sendo 

o cotidiano um espaço caracterizado pela contradição dialética, nele também 

encontram-se  movimentos que permitem uma tomada de consciência sobre essa mesma 

cotidianidade. Assim, mesmo sendo um espaço que se presta muito mais a alienação, 

como coloca Heller (1987),  o cotidiano, como mostram as características  apontadas 

pela mesma autora,  é pleno de conhecimentos, saberes e vivências; c) esses saberes e 

vivências constituem o ponto de partida e de chegada da práxis pedagógica 

transformadora. Pois, por um lado, trazem a essa mesma práxis indicadores importantes 

para a compreensão do aluno enquanto um sujeito concreto e, por outro constituem-se 

em ferramentas que permitem à práxis a mediação devida, capaz de conduzir à 

consciência de si no mundo e;  d) a formação, por esse aluno, de uma relação consciente 

com seu processo histórico, isto é, entre sua vida concreta como um fenômeno histórico 

e socialmente determinado, não ocorre apenas valorando os elementos presentes no 

cotidiano desse aluno. Mas, sobretudo, requer a mediação da pedagogia para 

apropriação do saber elaborado que é saber histórico, produzido pela humanidade. 

Dessa relação entre saber popular cotidiano e saber elaborado historicamente, podem 

emergir novas e revolucionárias interpretações acerca das relações por ele 

experienciadas.  

É aqui que o diálogo vira encontro entre a pedagogia freireana e a psicologia 

histórico-cultural. Compreender o sujeito em processo, conhecer seu funcionamento 

cognitivo, seu desenvolvimento como individuo cuja constituição se efetiva na imersão 

e na interação e mediação dos construtos sociais e culturais, sejam eles materiais ou 

simbólicos,  é conteúdo da psicologia vigotskiana.  

Mediada por esse conteúdo, a pedagogia tal como proposta por Freire, faz o 

caminho de atuar e intervir intencionalmente no desenvolvimento de processos 

psicológicos mais complexos e, simultaneamente, atuar na formação da consciência 

crítica, na consciência de si no mundo via conhecimento, compreendido aqui, como 

instrumento de ad-miração, compreensão, intervenção.  

                                                                                                                                               
1 Expressão de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. 
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Mais além disso, as contribuições de Freire e Vigotski, tal como vistos neste 

estudo, sugerem concluir que, fazer da prática educativa uma prática libertadora, 

implica numa tomada de consciência e numa reflexão critica permanente sobre as 

realidades que permeiam a educação. Como promotora do desenvolvimento da 

consciência, a ação educativa escolar é sempre ação problematizadora, seja na relação 

pedagógica que terá com o conhecimento mediador dos processos de ensino e de 

aprendizagem, seja na reflexão crítica sobre si mesma. 

Sob este prisma e frente aos desafios que se impõem à educação na conturbada 

contemporaneidade, o diálogo entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia 

freireana, traduz, a meu ver, uma possibilidade efetiva de crítica propositiva na direção 

da necessária superação de concepções e práticas dicotomizadas e dicotomizadoras da 

integralidade humana. 

Freire e Vigotski se encontram para ensinar e reiterar o ser humano como ativo, 

social, histórico; a sociedade, como produção histórica da humanidade através do 

trabalho, atividade vital pela qual se modifica a natureza, o ser humano e se produz 

cultura, idéias, modos de ser e de viver, de interpretar e significar que, porque históricos 

são sempre provisórios e contraditórios. 

Ensinam ainda que, humanizar-se é um processo que reúne psicologia e 

pedagogia. No âmbito da psicologia isso implica na apropriação ativa das objetivações 

humanas que culminam com o desenvolvimento de funções psicológicas superiores 

presentes nas relações sociais e portanto passíveis de apropriação somente pela 

mediação destas.  No âmbito da pedagogia, humanizar-se implica em, ao apropriar-se de 

habilidades cognitivas tipicamente humanas, apreender também um conteúdo libertador 

tanto no sentido da compreensão da realidade, quanto na direção de superação de toda 

forma de opressão e preconceito. Em ambas as teorias, o principio da história dos 

processos humanos traduz também a afeição do humano, ou seja, os significados 

construídos nas relações são ao mesmo tempo, manifestação da cognição e do afeto.  

E ainda ensinam, Vigotski e Freire, que a palavra é o encontro do ser humano 

com o mundo, parafraseando Bakhtin. A palavra é práxis porque é, ao mesmo o tempo, 
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manifestação do conteúdo do pensamento significado (labor intelectual) e é, por isso, 

signo que reúne reflexão e ação. Daí, enfatiza Freire, que dizer a palavra seja 

transformar o mundo e, emendaria Vigotski, em sendo a palavra, a linguagem, um 

instrumento psicológico organizador do pensamento, já ai reside seu potencial de 

mudança.  

Talvez, então, com base no pressuposto marxista de que a validade do 

pensamento não é uma questão teórica mas prática,  de tudo se possa afirmar que, o 

diálogo entre a psicologia histórico-cultural e a pedagogia freireana, se traduza 

efetivamente na crença de que o valor da ação educativa comprometida com o 

desenvolvimento humano está em compreender que é preciso, pela sua mediação, ler e 

apreender a realidade para transformá-la. 

 

 


