
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Pedagogia freireana e psicologia histórico-cultural: gênese do problema  

 

O problema do qual me ocupo nesta pesquisa, tem sua gênese na reflexão sobre 

a prática vivenciada ao longo de oito anos de administração popular na cidade de 

Chapecó (SC). 

Particularmente, o processo do qual se originou o presente estudo teve início em 

1998, mais precisamente quando a rede municipal de ensino, através de elaboração 

coletiva de proposta político-pedagógica iniciada ainda em 1997, assume o 

compromisso com o desenvolvimento de uma política pública caracterizada pela idéia 

de educação com participação popular,1 cujo aporte teórico principal  é a  concepção de 

Paulo Freire. 

                                                 
1 É importante observar que na região oeste de Santa Catarina está a origem de muitos movimentos 
sociais populares, como é o caso do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do MMA 
(Movimento de Mulheres Agricultoras), MAB (Movimento dos atingidos pelas Barragens); Movimento 
das Oposições Sindicais; MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores); movimentos indígenas, entre 
outros. De certo modo, todos articulados com as características econômicas da região e também 
articulados a instituições vinculadas  e comprometidas com políticas de esquerda no país e fora dele. 
Além disso, na origem desses movimentos está a prática da Teologia da Libertação, movimento 
comandado pela Igreja Católica e também por outras religiões, de modo especial a Luterana, que, ao 
longo do bispado de Dom José Gomes (hoje falecido), esteve à frente da organização desses movimentos 
através de uma pedagogia veiculada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e por outras pastorais. Isso 
pode ser observado, entre outros,  nos estudos de Poli (1987); Poli (1994); Renk, (1997) e Uczai (1992).  
É deste contexto que vêm muitas das lideranças que, a partir do governo popular eleito em 1996 e que 
assume em 1997, irão compor a equipe da Secretaria Municipal de Educação e que, pelas características 
históricas da luta de esquerda no município, carregam consigo marcas e o desejo efetivar políticas 
públicas em favor do povo no sentido democrático e popular.  
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O movimento originado a partir de então foi sendo materializado pela criação de 

um sistema Municipal de Ensino que, por sua vez, viabilizou a organização de um 

Conselho Municipal de Educação com componentes eleitos nos diferentes segmentos 

envolvidos2. Este conselho foi responsável pela análise, aprovação e pelo 

acompanhamento da política pública em educação do município amplamente discutida 

com a comunidade. 

Tal política propunha (e implementou durante os oito anos de gestão) um 

movimento de reorientação curricular com a organização de processos pedagógicos 

fortemente articulados com a idéia e a prática de uma escola comprometida com a 

comunidade na qual se insere; uma escola cujo funcionamento depende da participação 

efetiva de professores, alunos, pais e mães em Conselhos Escolares – instâncias 

decisórias em âmbito escolar, eleita por seus pares; em plenárias para avaliação do 

processo pedagógico da escola e na disponibilização de seu pensar, das significações 

construídas no seu cotidiano para serem colhidas, estudadas, compreendidas e 

transformadas em conteúdo mediador de novas interpretações de mundo, como propõe a 

pedagogia da libertação assumida por tal política educacional. 

Trata-se, portanto, de uma relação visceral entre escola e comunidade; 

parafraseando Cortella (2000), uma “escola dos muros para fora”, que acolha a 

comunidade mas que também se coloque para a comunidade como espaço possível de 

articulação das demandas da população, através da apropriação do conhecimento como 

ferramenta de libertação. 

Colocar no chão da escola esta política demandou o enfrentamento severo de 

questões tanto de ordem estrutural (tempo para planejamento e tomada de decisões pelo 

coletivo da escola) quanto pedagógicas no sentido da reorganização do sistema por 

ciclos de formação, pautados pelo conceito de ciclo como tempo histórico de 

aprendizagem e desenvolvimento para além do tempo cronológico de cada indivíduo; 

um tempo histórico da vida e de uma vida inserida num contexto, construída com os 

aportes de uma dada cultura.  

Transformar implica em agir, agir conscientemente, agir construtivamente. 
Ação global, coletiva, entendendo a escola como mais do que a soma de suas 
partes. A escola do real vivido que se relaciona organicamente com a 

                                                 
2 Desde professores, alunos, comunidade – pais e mães -, a entidades como sindicatos, universidade, rede 
pública estadual, rede particular de educação infantil. Ao todo 17 entidades representadas. 



 12 

comunidade na qual está inserida. Espaço significativo de construção do 
conhecimento. (SMED/SP - CADERNOS DE FORMAÇÃO, 1990, P. 09). 

 

Para a perspectiva freireana, o conteúdo mediador de novas interpretações da 

realidade não vem do livro didático ou de programas pré-definidos. Ao contrário, vem 

das falas da comunidade, das falas de alunos e alunas, das representações que eles têm 

das vivências ou das experiências construídas nas relações cotidianas com os espaços 

comunitários mais próximos, mas também com os acontecimentos em nível contextual 

maior na medida em que se colocam como sujeitos imersos em redes de relações 

sociais, políticas, econômicas e culturais que demarcam e influenciam fortemente, por 

assim dizer, seu modo de agir e pensar. Pois, segundo Freire (1987, p.86) é “a partir da 

situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, 

que podemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política”. Ou 

ainda, como esclarece Silva (2004): 

Uma educação crítica e libertadora concebe o currículo como o 
conjunto de práticas socioculturais que - de forma explícita ou 
implícita, consciente, intencional, empírica ou incorporada 
inconscientemente - se inter-relacionam nas diferentes instâncias e 
momentos do espaço-tempo escolar. Assume-se a defesa de uma 
intervenção pedagógica crítica na prática educativa desumanizadora 
vigente, na perspectiva de um currículo responsável, comprometido 
com os socialmente excluídos, que parta das necessidades e dos 
conflitos vivenciados para tornar-se significativo, crítico, 
contextualizado, transformador e popular. [...] Assim, se toda prática 
escolar está arraigada a um contexto que se manifesta nas 
dimensões da realidade local, em seus sujeitos e processos de 
construção do real, ou seja, nas inter-relações entre culturas e 
saberes, comportamentos e posicionamentos éticos, práticas 
socioculturais da comunidade [... ] (SILVA, 2004, p. 1). 

Trata-se de  um movimento pedagógico para o qual o conhecimento, muito 

embora necessário, não é um conhecimento desvinculado da prática que liberta, como 

também, no dizer de Damke (1995), não será uma prática sem reflexão que poderá fazê-

lo. 

A práxis pedagógica libertadora, como o próprio nome sugere, indica a 

necessidade de uma educação vista como um movimento em direção à liberdade. Não se 

trata, no entanto, de libertação num sentido metafísico, de uma essência dada e 

naturalmente inerente ao humano, “mas de libertação de um ‘ente-histórico’  que se 

constrói enquanto constrói o mundo, através da práxis.” (DAMKE, 1995, p. 58).  
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No âmbito específico das práticas escolares torna-se necessário, a partir de 

então, compreender a realidade e suas contradições, a lógica estabelecida nas falas de 

cada pessoa e o relacionamento estabelecido com os outros. Esse processo novo e 

desafiador colocou, entre outras demandas, não menos importantes, a necessidade de 

superar concepções de desenvolvimento humano marcadamente liberais - centradas no 

indivíduo -, e fortemente presentes em significativa parcela das práticas pedagógicas.    

A interpretação de falas como manifestações vivas de conteúdo histórico, 

cultural e ideológico da concreticidade humana (como quer Freire) não cabe em 

concepções pautadas na meritocracia individual, na passividade do ser humano  

compreendido como um acumulado de reflexos, de estímulos e respostas ou marcado 

pelo destino absoluto de suas condições físicas e/ou espirituais. Ao contrário, o 

exercício de interpretar falas como manifestações de um sujeito humano concreto, que 

vive, sente e significa a experiência histórica nas condições de vida real em que se 

encontra requer outros parâmetros teóricos.  

Este cenário dá origem a inúmeras indagações. De modo particular, emerge daí a 

necessidade de dialogar com uma teoria psicológica que favorecesse a construção de 

instrumentos de análise da palavra da comunidade, a partir de aportes condizentes com a 

crença e o compromisso da pedagogia de Paulo Freire. Essa demanda aproximou a 

pedagogia freireana da psicologia histórico-cultural e constitui terreno fértil para o 

problema que se coloca neste estudo. 

Num primeiro momento, a reflexão em torno da possibilidade de um diálogo 

mais próximo e mais intenso entre estas teorias surge, de modo especial, em face de 

indagações como: quem são os sujeitos que falam, que emitem a palavra que, 

interpretada, se transforma em conteúdo problematizador e conscientizador? São 

sujeitos concretos, responde Freire. E o que é um sujeito concreto? A palavra emitida 

por este sujeito é reveladora da constituição da consciência desse sujeito? Em que 

medida? 

Tomado esse referencial inquisitório, a aproximação com a psicologia histórico-

cultural passou a constituir quase uma necessidade vital. Pois, se feitas as mesmas 

perguntas a Vigotski, Luria e Leontiev – escola histórico-cultural de psicologia -, a 

resposta caminha numa direção muito semelhante à de Freire no campo da pedagogia. 
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Evidentemente resguardadas as diferenças decorrentes dos tempos, espaços e áreas do 

conhecimento a partir das quais constroem sua reflexões, suas teorias.  

Para Vigotski e colaboradores, o homem é, antes e sobretudo, um ser cuja 

constituição depende fundamentalmente das relações sócio-culturais nas quais se insere 

e com as quais, ativamente, interage. 

Essa condição humana, por assim dizer, é resultado de um longo processo 

histórico marcado fundamentalmente pela invenção e pelo uso de instrumentos técnicos 

utilizados para o trabalho – atividade vital humana -  e pela linguagem, fruto da 

necessidade de comunicação e intercâmbio entre os homens. Assim, podemos dizer que 

o ser humano é produto e processo de relações sociais desde a sua origem. E 

compreender o pensamento e o comportamento humano implica compreender os 

processos sociais constitutivos desse pensamento e/ou comportamento.  Pensamento 

que, na concepção de Paulo Freire, se manifesta na palavra cujo conteúdo é analisado e 

transformado em conteúdo mediador de novas interpretações acerca da realidade vivida 

pelos sujeitos.  

Há, portanto, uma possibilidade concreta que se apresenta como terreno fértil 

para um diálogo e uma aproximação entre a pedagogia freireana e a psicologia 

histórico-cultural. De tal modo que aquela pode constituir-se efetivamente em espaço 

pedagógico mediador da psicologia histórico-cultural no âmbito de práticas educativas 

escolares.  

Ou, dizendo de outro modo, a pedagogia da libertação, tal como proposta por 

Paulo Freire, encontra na psicologia histórico-cultural os aportes necessários - no 

âmbito de uma concepção de subjetividade e de constituição da subjetividade humana, 

no âmbito da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, no âmbito das bases 

psicológicas para o processo de construção do conhecimento escolar -, para efetivar-se 

como práxis educativa.  

Aqui nasce a questão central deste estudo. Gerado a partir da reflexão sobre a 

práxis passa, porque incorpora o movimento dialético de um processo de indagações e 

vivências, a constituir-se num objeto teórico, ou seja, não se caracteriza por uma análise 

de dados ou situações empíricas mediadas por opções teóricas, mas define-se como uma 

questão eminentemente teórica que tem por objetivo estabelecer relações entre dois 
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campos distintos do conhecimento, que, a partir de suas especificidades, estabelecem 

possibilidades efetivas de diálogo. 

De um lado, a pedagogia freireana3, que, como já observado anteriormente, 

propõe uma práxis pedagógica permanentemente alicerçada na relação homem-mundo 

cuja manifestação mais explicita se encontra no “pensamento-linguagem”4 do povo. O 

que coloca como demanda concreta a compreensão e a significação do que se entende 

por pensamento e linguagem, por  relação homem-mundo, e de como esses fatores, por 

assim dizer, compõem processos de constituição da subjetividade humana. Uma 

pedagogia para a aqual, o processo de conhecimento (aprendizagem), implica um 

movimento da consciência no sentido de ir e vir à realidade. O que indica a concepção 

de ser humano como sujeito concreto cuja feitura, para usar uma expressão de Freire, se 

tece na relação homem-mundo. Trata-se, portanto, de um sujeito ativo cuja atividade 

cognitiva traduz-se em instrumento de apropriação , compreensão e interação com a 

realidade.  

De outro lado, a psicologia histórico-cultural preconiza a compreensão do 

funcionamento psicológico tipicamente humano como produto de relações sociais, ou 

seja, o humano é condição que não se herda biologicamente mas se constitui  no 

processo de apropriação que o indivíduo concreto, historicamente situado, realiza, dos 

artefatos materiais e simbólicos presentes na cultura.  

                                                 

3  Muito embora várias expressões traduzam as idéias de Freire para a educação – pedagogia da 
libertação, pedagogia dialógica, pedagogia emancipatória ... -, estou optando majoritariamente pelo uso 
da expressão pedagogia freireana por entender que ela traduz de modo mais fiel a concepção de Paulo 
Freire sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre a educação, sobre a escola e sua forma de inserção na 
sociedade, que nessa perspectiva deve ser sempre emancipatória, dialógica, libertadora. Faço referência, 
no entanto, à  uma reflexão de Clodovis Boff que me parece amplamente sugestiva  para a opção que faço 
neste estudo. Diz Boff: “Entre nós, a idéia de educação popular vem infalivelmente associada ao nome de 
Paulo Freire. Não porque Paulo Freire tenha ‘inventado’ não sei que ‘teoria’ ou ‘método’ de educação. 
Nada mais falso e nada mais contrário ao pensamento do próprio Paulo Freire. Mas não há dúvida de que 
este tem o mérito histórico de ter sido o que melhor interpretou e com mais felicidade formulou uma 
verdadeira ‘pedagogia do oprimido’, uma autêntica ‘educação libertadora’ que se busca praticar em 
diferentes áreas do trabalho popular, seja em nível sindical e partidário, seja nas mais diversas associações 
e movimentos sociais. Paulo Freire representa socialmente, no sentido preciso e mais forte do termo, esse 
novo modo de aproximação do povo oprimido, de sorte que dizer "Educação Paulo Freire" é já definir 
uma postura específica de acercamento da realidade popular, postura feita de humildade, escuta, respeito 
e confiança, e ao mesmo tempo de crítica, interrogação, diálogo, solidariedade e envolvimento 
transformador. Numa palavra, trata-se da educação como "ato amoroso", enfatizando-se igualmente os 
dois termos: "ato" como ação, prática, libertação, e "amoroso" como bem-querer, confiança e 
reciprocidade. (Clodovis Boff na apresentação do livro Que fazer: teoria e prática em educação popular, 
p. 9 , de Paulo Freire e Adriano Nogueira). Retirado de www.ppbr.com/ipf/escritos.html   

4 Expressão cunhada por Freire em “Pedagogia do Oprimido” e “Extensão ou comunicação?”. 



 16 

Outra forte razão que leva ao exercício de diálogo entre as teorias em debate, 

situa-se no lugar ocupado pela escola no âmbito da psicologia marxista.  A abordagem 

histórico-cultural tem a educação escolar como instrumento central para o processo de 

humanização na medida em que se compreende a prática pedagógica como espaço 

fundamental de mediação simbólica, de interações e de ações pedagógicas deliberadas, 

intencionais, voltadas para um fim que, em última instância, constitui-se no 

desenvolvimento de funções psicológicas tipicamente humanas. 

Assim, a hipótese de que esta teoria psicológica possui elementos fundamentais 

quando se trata de conceber o homem como sujeito histórico e cultural que podem 

converter-se em instrumentos essenciais para a compreensão dos sujeitos, e da 

linguagem dos sujeitos como fala que desnuda a visão de mundo dos mesmos tão 

necessária à pedagogia freireana e, ainda, de que, no âmbito da prática pedagógica 

escolar, esta pedagogia demanda uma ação intencional, voltada para procedimentos 

mediadores cuja tarefa central é ampliar a capacidade de reflexão e de intervenção na 

realidade e que, portanto, carece dialogar com fundamentos psicológicos também assim 

caracterizados, coloca o desafio de estabelecer comparações entre os conceitos centrais 

de tais teorias e verificar as possibilidades de diálogo efetivo entre ambas, tendo sempre 

em vista a qualificação da práxis pedagógica.  Daí que o objeto central se defina pelo 

diálogo entre a Pedagogia Freireana e a Psicologia Histórico-Cultural. 

 

2. Situando o problema e a dimensão metodológica da pesquisa: os autores e as 

categorias de análise 

 

De uma perspectiva dialética materialista, um objeto nunca é “verdadeiramente” 

compreendido sem que se estabeleça o conjunto de relações do qual é produto e 

processo. Trata-se de um princípio fundamental da dialética: a totalidade – tudo se 

relaciona. No dizer de  Ciavatta (2001), “(...) a totalidade social construída não é uma 

racionalização ou modelo explicativo, mas um conjunto dinâmico de relações que 

passam, necessariamente pela ação de sujeitos sociais.“ (p. 123). E mais adiante 

prossegue a autora: 
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No sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados ou o 
contexto de um objeto com suas múltiplas relações, ou ainda, um todo 
estruturado que se desenvolve e se cria como produção social do homem. A 
dialética da totalidade (Kosik, 1976) [é uma teoria da realidade onde seres 
humanos e objetos existem em situação de relação, e nunca isolados, como 
alguns processos analíticos podem fazer crer. Neste sentido a dialética da 
totalidade é um princípio epistemológico e um método de produção do 
conhecimento. Estudar um objeto é concebê-lo na totalidade de relações que 
o determinam, sejam elas de nível econômico, social, cultural, etc. (op.cit., 
p.123), grifos meus. 

 

E também, nas palavras de Frigotto (1995, p.28): 

A totalidade concreta, como nos adverte Kosik (1978), não é tudo e nem é a 
busca do princípio fundador de tudo. Investigar dentro da concepção da 
totalidade concreta significa buscar explicitar, de um objeto de pesquisa 
delimitado, as múltiplas determinações e mediações históricas que o 
constituem. A historicidade dos fatos sociais consiste fundamentalmente na 
explicitação da multiplicidade de determinações fundamentais e secundárias 
que os produz. 

 

Sob este prisma, o objeto através do qual se mobiliza este estudo - o  diálogo 

entre a  pedagogia freireana e a psicologia histórico-cultural - requer um cuidadoso 

recorte que, ao mesmo tempo em que focalize o objeto, não o isole das inúmeras 

possibilidades de relações pelas quais se compõe, por assim dizer, a totalidade na qual 

se insere.  

Trata-se do estudo de um diálogo possível entre duas teorias cuja gênese 

encontra-se marcada por tempos, lugares e vivências contextuais,  por processos de 

ordem política, econômica, cultural e ideológica ao mesmo tempo distintos e 

semelhantes, pois guardam coincidências importantes especialmente se tomado como 

ponto em comum o compromisso explícito que ambas têm com a educação. 

O foco de análise está ancorado no materialismo histórico-dialético. O que 

implica esclarecer que se trata do esforço de não dissociar o campo da ciência da 

história (materialismo histórico) do campo da dialética materialista como teoria do 

conhecimento ou filosofia marxista (ALTHUSSER, 1969 apud PINO, 2000) 

O materialismo dialético não é só método [...]. Ele é também uma teoria, ou 
seja, um complexo conceptual que permite pensar um objeto. É teoria e 
método, como elementos interligados e aspectos diferentes de uma mesma 
realidade. Não só teoria, pois não escaparia do dogmatismo das teorias 
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clássicas da filosofia do conhecimento. Não só método, pois perderia o 
estatuto de ciências que precisa de um objeto. [...] Como diz Althusser, “no 
materialismo dialético pode-se considerar, esquematicamente, que é o 
materialismo o que representa o aspecto da teoria, enquanto que a dialética 
representa o aspecto do método” (1969, p.46).  Um remete ao outro. É o 
materialismo que confere à dialética seu caráter histórico, pois expressa os 
princípios das condições concretas da produção do conhecimento, ou seja: a.) 
distinção entre o real e o conhecimento desse real e b.) a primazia do real 
sobre o conhecimento. O primeiro desses princípios, além de permitir escapar 
das concepções racionalistas e empiricistas, implica no fato de que entre o 
real e o conhecimento desse real existe um distanciamento em que opera a 
atividade produtiva do sujeito. O segundo faz do real o ponto de partida do 
conhecimento [...] um ponto de partida que não se perde no processo de 
produção do conhecimento. O objeto de conhecimento não é o real em si, 
tampouco um mero objeto de razão. Ele é o real transformado pela atividade 
produtiva do homem, o que lhe confere um modo humano de existência. 
(PINO, 2000, p. 50-51). 

Produzir conhecimento, fazer ciência, pois, é um ato de produção humana. É 

atividade produtiva do ser humano. Isso confere à ciência o seu caráter histórico e 

provisório, real e contraditório.  

O método, analisa Frigotto (1994), está vinculado a uma concepção  de 

realidade, de mundo e de vida no seu conjunto. A questão da postura, neste sentido, 

antecede ao método. Este constitui-se numa espécie de mediação no processo de 

aprender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais. 

[...] se quiser pesquisar a estrutura da coisa e quiser perscrutar “a coisa em 
si”, se apenas quer ter a possibilidade de descobrir a essência oculta ou a 
estrutura da realidade – o homem, já antes de miciar qualquer investigação, 
deve necessariamente possuir uma segura consciência do fato de que existe 
algo susceptível a ser definido como estrutura da coisa, essência da coisa, 
“coisa em si”, e de que existe uma oculta verdade da coisa, distinta dos 
fenômenos que se manifestam imediatamente. (KOSIK, 1975, p. 17). 

É nisso que está implicado o detour de que fala Kosik. Fazer um detour é fazer 

um desvio – como indica o próprio autor -  no esforço de descobrir a verdade que, por 

ser histórica, é também provisória. Explicita o autor:  

Como as coisas não se mostram ao homem diretamente tal como são e como 
os homens não tem a faculdade de ver as coisas diretamente na sua essência, 
a humanidade faz um detour para conhecer as coisas e a sua estrutura. 
Justamente porque tal detour é o único caminho acessível ao homem para 
chegar à verdade, periodicamente a humanidade tenta poupar-se o trabalho 
desse desvio e procura observar diretamente a essência das coisas [...]. com 
isso corre o perigo de perder-se ou de ficar no meio do caminho, enquanto 
percorre tal desvio. (KOSIK, 1975, p. 27) (grifos do autor). 
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Produzir conhecimento, sob o prisma do materialismo histórico-dialético, 

implica reconhecer a dialeticidade: a) do objeto enquanto objeto em si a ser conhecido, 

compreendido no movimento contraditório e histórico em que se processa; b) do sujeito 

que, distanciando-se do objeto para sobre ele debruçar-se, realiza uma atividade de 

produção que, no âmbito do gênero humano, pode ser compreendida como atividade 

vital humana, tal como definida por Marx, ou seja, atividade através da qual se 

garantem os aspectos fundamentais da existência humana, não apenas como espécie mas 

como gênero5, como ser social cuja humanização depende da apropriação das 

objetivações humanas presentes nas relações sociais. 

Ocorre que, nas ciências humanas, a separação entre sujeito e objeto do 

conhecimento é tarefa árdua, visto que, no mais das vezes, ambos estão no mesmo 

campo e ambos são, à luz da dialética materialista,  construtos sociais, portanto 

históricos e contraditórios.  

O desafio está em manter a coerência da análise observando os critérios da 

dialética como método  e do materialismo como teoria, tal como explicitado na citação 

de Pino, destacada anteriormente, sem que isso signifique um engessamento do objeto 

num quadro teórico de análise, mas, ao contrário, que, exatamente por assumir o 

compromisso com um viés dialético materialista, tenha na teoria um campo de 

mediação necessário para a leitura dos processos que se apresentam no objeto que, neste 

caso, é ciência humana.  

[...] não considera os produtos fixados, as configurações e os objetos, todo o 
conjunto do mundo material reificado, como algo originário e independente. 
Do mesmo modo como assim não considera o mundo das representações e do 
pensamento comum, não os aceita sob seu aspecto imediato: submete-os a 
um exame em que as formas reificadas do mundo objetivo e ideal se diluem, 
perdem a sua fixidez, naturalidade e pretensa originalidade, para se mostrar 
como fenômenos derivados e mediatos, como sedimentos e produtos da 
práxis social da humanidade. (KOSIK, 1975, p. 20). 

 

Assim, se tomado o nível da aparência ou manifestação imediata do fenômeno – no caso 
a relação psicologia histórico-cultural e pedagogia freireana -,  arriscar-se-ia afirmar 
uma quase direta relação entre  ambas visto que pertencem ao campo das teorias 
                                                 
5 Como gênero humano entendo toda produção referida à história e às formas de relações sociais 
constitutivas e constituídas pela humanidade. Ver, a esse respeito, Duarte (1993) 
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críticas6 cujo fundamento ancora-se no materialismo histórico-dialético. Entretanto, 
comungando com o pensamento de Paulo Freire, o óbvio precisa ser explicitado para 
que seja, de fato, notado, transformado-se em algo “para si”. E, com o argumento 
marxista de Vigotski (1996a) e de Kosik (1975, p.17), é preciso fazer um detour, 
mesmo porque, se aparência e essência coincidissem, dizem os autores citando Marx e 
Engels,  a investigação se tornaria inócua. “Se a aparência fenomênica e a essência das 
coisas coincidissem diretamente, a ciência e a filosofia seriam inúteis.”7 KOSIK (1975, 
p.17) e acrescenta: 

Não é possível compreender imediatamente a estrutura da coisa ou a coisa em 
si mediante a contemplação ou a mera reflexão, mas sim mediante uma 
determinada atividade. Não é possível penetrar na “coisa em si” responder à 
pergunta – que coisa é a “coisa em si”? – sem análise da atividade mediante a 
qual ela é compreendida; ao mesmo tempo, esta análise deve incluir também 
o problema da criação da atividade que estabelece o acesso à “coisa em si”. 
Estas atividades são os vários aspectos ou modos de apropriação do mundo 
pelos homens. (op. Cit., 1975 p. 28). grifos do autor 

 

Neste caso, o caminho de busca de possíveis respostas, o detour, inicia no 

momento em que se colocam indagações acerca tanto do processo de construção do 

                                                 
6 A expressão “Teoria Critica” deve ser compreendida, nos limites desse estudo, tendo como base inicial 
o referencial marxista. Além disso, o emprego do termo também está relacionado às reflexões advindas da 
Escola de Frankfurt que, através dos seus vários filiados, vai, ao longo do tempo, construindo um 
referencial importante para a expressão Teoria Crítica cujas características centrais podem ser, 
talvez, colocadas a partir de duas idéias ou princípios: a.) a Teoria Crítica coloca-se em 
oposição crítica ao que se concebe como Teoria Tradicional, sendo que esse último conceito 
ganha contornos diferenciados em tempos e contexto igualmente distintos. A Teoria Tradicional pode 
reportar ao conhecimento produzido pela modernidade capitalista, à economia política e a estrutura de 
mercado que se instala a partir do advento da lógica capitalista de sociedade. A  Teoria Crítica fará a 
análise da ciência moderna apontando os caminhos que não deverão ser seguidos por esta. b.) A Teoria 
Crítica tem sentido de denúncia e de anúncio (FREIRE), ou seja, trata-se de um dizer e de um fazer. De 
descrever  o mundo social  e, sem se reduzir a isso, desenvolver  perspectivas de transformação dentro das 
condições concretas de existência. Ainda, como destacado por Nobre (2004), citado em Jahen (2005, p. 
29)  “[...] a orientação para a emancipação e o comportamento crítico são os princípios fundamentais da 
teoria crítica. A orientação para a emancipação constitui-se na base e é o que confere sentido ao trabalho 
teórico. Significa que “a teoria não pode se limitar a descrever o mundo social, mas deve examiná-lo sob 
a perspectiva da distância que separa o que existe das possibilidades nele embutidas e não realizadas, [...] 
à luz da carência do que é frente ao melhor que pode ser.”  Neste sentido, ambas as teorias em estudo 
apresentam um olhar comum que as caracteriza e as filia no terreno das Teorias Críticas: tanto a 
pedagogia freireana como a psicologia histórico-cultural, embora por caminhos diferentes, têm uma 
orientação clara para a emancipação do homem  concebido como um sujeito situado em termos sociais, 
históricos e culturais. Além disso, ao mesmo tempo em que se posicionam radicalmente frente à produção 
da ciência, radicalidade essa demonstrada na capacidade de olhar para si mesma e a partir de um lugar 
definido estabelecer considerações sobre outros saberes apontando seus limites e possibilidades, apontam 
caminhos de superação daquilo que criticam. Nisso reside uma das principais características que unificam 
Freire  e  Vigotski. Ambos, antes de apresentar suas teses e suas proposições, resgatam as contribuições e 
os limites daquilo que criticam, o que é, por si, uma lição sobre como fazer ciência sob o enfoque 
dialético-materialista.  
7 “[...} se os homens apreendessem imediatamente as conexões, para que serviria a ciência? “ (MARX e 
ENGELS). 
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conhecimento pelos sujeitos quanto acerca dos processos de constituição do próprio 

sujeito que emite a palavra no âmbito da prática pedagógica de base freireana. E, 

olhando esse processo a partir do enfoque histórico-cultural da psicologia, inicia um 

movimento de interrogações a respeito da possibilidade de diálogo efetivo entre ambas 

as teorias, marcado sobretudo pela necessidade de verificar cruzamentos possíveis entre 

os campos conceituais fundamentais.  

No âmbito da educação escolar orientada para a libertação humana, coloca-se 

fortemente o desafio de compreender o sujeito humano como síntese de relações sociais 

e, no interior dessa leitura, o desafio de transformar a fala desses sujeitos situados 

historicamente em conteúdo mediador de novas interpretações da realidade. Aqui se 

colocam questões do tipo: Como interpretar a representação humana sobre a realidade? 

Que elementos se colocam como fundamentais ou imprescindíveis para essa tarefa? 

Como fala e conteúdo transformam-se em instrumento mediador da leitura do mundo?  

Afinal, na medida em que Freire propõe e defende que a  organização da práxis 

pedagógica libertadora só se efetiva observando a manifestação do mundo pela palavra 

pronunciada por sujeitos humanos situados em termos históricos, não estaria 

pressupondo  uma abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humano tal como 

defendida por Vigotski e seus colaboradores?8 

Na medida em que trabalha a idéia de, a partir da práxis libertadora, elevar a 

consciência ingênua ao nível da consciência máxima possível9, não dialogaria com as 

formas culturais de pensamento cuja compreensão exige situar o homem em termos 

sócio-históricos? Não abriria espaço de diálogo com uma psicologia que concebe a 

consciência como um reflexo psíquico cuja gênese só pode se encontrar na vida, na 

atividade do sujeito inserido numa dada realidade sócio-histórica e cuja realização 

traduz um movimento de deslocamento do sujeito em relação aos processos sociais e 

culturais vivenciados? 

                                                 
8 Para os propósitos deste estudo,  o nome de Vigotski está sempre associado ao de seus colaboradores, 
especialmente, Alexander Luria e Alexei Leontiev. Dessa forma, as expressões: psicologia histórico-
cultural, Vigotski e colaboradores ou somente Vigotski referenciam a Tróika da psicologia soviética, 
evidentemente resguardadas as diferenças entre estes pensadores, tema que não é tratado nos limites desta 
pesquisa. 
9 Consciência ingênua e consciência máxima possível são categorias utilizadas e desenvolvidas por Paulo 
Freire e que serão devidamente aprofundadas nos capítulos desta tese. 
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E, ainda, na medida em que coloca que a elevação da consciência como 

resultado do trabalho pedagógico escolar só se efetiva pela mediação de conteúdos 

fortemente articulados com a realidade vivida e significada pelo sujeito, possibilitaria 

uma aproximação forte com a idéia de elaboração conceitual tal como proposta por 

Vigotski? 

O olhar sobre tais questões, somado à crença de que o desenvolvimento humano 

constitui-se como fenômeno mediado socialmente e que para tal, concordando com a 

escola de Vigotski, a organização dos processos pedagógicos na escola tem particular 

importância, aproxima e fomenta uma inquietação para a investigação em torno de um 

diálogo possível entre a pedagogia de Paulo Freire e a abordagem histórico-cultural de 

Vigotski e colaboradores. 

Assim, colocam-se como fontes inspiradoras iniciais reflexões como: a Escola 

de Vigotski tem como base teórico-epistemológica o materialismo histórico-dialético. 

Freire e toda sua reflexão e ação denotam a moldura materialista histórica e dialética de 

sua obra. Que encontros são possíveis aqui?  

A partir desses questionamentos e de um intenso trabalho de aprofundamento e 

investigação, estruturou -se o presente relatório no formato de quatro capítulos.  

O primeiro capítulo procura situar o encontro entre a pedagogia freireana e a 

psicologia histórico-cultural, no contexto histórico da relação entre pedagogia e 

psicologia. A intenção é explicitar, nos meandros de um quadro contextual básico, em 

que consiste o diálogo proposto, demonstrando a diferença que este encontro pode 

significar para a educação escolar. 

Situado o tema no contexto histórico, o presente estudo foca a atenção na 

verificação de quais diálogos  se sustentam entre psicologia histórico-cultural e 

pedagogia freireana. A reflexão desencadeada a partir daqui compõe o segundo capítulo 

e procura, fundamentalmente, refletir as bases teóricas para o diálogo proposto,  

alicerçado em três categorias centrais de análise consideradas articuladoras do diálogo 

proposto: o trabalho, a linguagem e a consciência. 

De outro lado, a questão referida acima gera a necessidade de olhar 

cuidadosamente para os conceitos centrais da abordagem histórico-cultural e o modo 
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como cada um deles dialoga (ou não) com aspectos teóricos trabalhados pela pedagogia 

freireana. Pois, se a psicologia histórico-cultural parte do pressuposto de que o humano 

se faz nas e pelas relações sociais, se é a partir do lugar que ocupa nessas relações que 

constrói significados para a vida e esses significados  são emitidos na fala e é a fala um 

instrumento central da organização pedagógica segundo Freire, então, esta pedagogia se 

constituiria em campo de mediação que a colocaria (a psicologia histórico-cultural) no 

fazer escolar, na práxis pedagógica, como ferramenta fundamental de organização de 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Compõem esse quadro inquisitório também reflexões como: a pedagogia 

freireana tem como pressuposto teórico-metodológico o método dialético para o qual o 

conhecimento deve ter como ponto de partida e de chegada a prática social dos sujeitos 

historicamente situados. Prática para Freire é práxis, na medida em que compreende que 

a ação humana é sempre uma ação com reflexão. 

Por sua vez, a psicologia histórico-cultural, ao tratar dos processos de elaboração 

conceitual,  insiste na necessária relação entre pensamento e realidade como caminho 

para a apropriação de formas culturais, simbólicas de pensamento e desenvolvimento de 

funções psicológicas tipicamente humanas. A necessidade de interpretação de falas da 

comunidade escolar colocada pela pedagogia freireana demanda uma compreensão 

acerca dos processos de linguagem cujos aportes teóricos fundamentais, para estar em 

coerência com a perspectiva freireana, estariam em Lev. S. Vigotski e Mikhail Bakhtin. 

Este entendimento sugere uma comunhão entre pedagogia freireana e abordagem 

histórico-cultural da psicologia? Em que medida? Essa preocupação está na origem da 

organização e da reflexão pretendida no terceiro capítulo deste estudo. 

No quarto capítulo, realizo uma incursão pelos meandros da escola, 

compreendida então como espaço efetivo de materialização do diálogo entre a 

pedagogia freireana e a psicologia histórico-cultural.  Aqui cruzam-se, por assim dizer, 

os aspectos teórico-metodológicos da concepção de Paulo Freire e as proposições acerca 

da aprendizagem e do desenvolvimento humano,  do papel do outro e o lugar da escola 

como instrumento fulcral para o desenvolvimento de modos tipicamente humanos de 

pensar, efetuados por Vigotski. 
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Por fim, nas considerações finais, procuro refletir acerca da relevância do tema 

no contexto educacional atual, marcado pelas importantes mudanças do mundo 

globalizado, e apontar algumas possibilidades efetivas de, em que pesem as 

controvérsias da contemporaneidade, alimentar a esperança ativa (Freire) na direção da 

luta e conquista permanente de espaços onde o ato de educar seja, um ato de 

transformação dialética, simultaneamente, da sociedade e dos sujeitos. 


