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1. RESUMO 

 
A presente pesquisa, relacionada ao curso de Pedagogia e inserida no Programa de 

Iniciação Científica, tem como objetivo compreender a categoria mediação no 

trabalho educativo sob a perspectiva Histórico-Cultural. Sabemos que socialmente o 

professor possui uma função de agente de transformação social e que sua prática 

pedagógica, de caráter histórico e dialético, ao mesmo tempo em que possibilita sua 

transformação, afeta a formação do educando em processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Nossa investigação está baseada na abordagem dos autores da 

chamada Escola de Vigotski, bem como sua influência teórica, base da Pedagogia 

Histórico-Crítica. O aprofundamento nos fundamentos desta corrente de 

pensamento psicológico permitirá o acesso e a compreensão da categoria mediação 

na prática docente, por exercer papel decisivo na instrumentalização dos sujeitos e, 

consequentemente, na criação de condições para a modificação da realidade social. 

Palavras Chave: Mediação Pedagógica; Psicologia Histórico-Cultural; Vigotski. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa vislumbra responder algumas questões centrais concernentes 

à atividade docente como: Qual é o papel do professor e de que maneira ele deve 

nortear seu trabalho educativo? De que maneira a mediação pedagógica de acordo 

com a abordagem Histórico-Cultural estabelece a relação entre as atividades de 

ensino e de aprendizagem? O que diferencia esta teoria pedagógica das demais? 

A partir destas questões, esta pesquisa justifica-se por sua intencionalidade 

em contribuir no campo da Educação e da formação de professores, contribuindo 

com o estudo sobre a mediação pedagógica e o trabalho educativo, pois 

acreditamos que a atividade docente deve ser uma ação intencional e para isso, 

entender a relação professor/aluno é algo imprescindível na formação do Pedagogo. 

Sabemos que a aprendizagem é condição fundamental para o 

desenvolvimento humano, pois aprendemos sempre num constante processo 

educativo que se estabelece a partir de nossas relações sociais e por isso o 

professor possui um papel ativo no processo de ensino dos alunos por meio da 

prática mediada. Esta prática, conforme Pino (2005, p.52-53), tem como objetivo o 

compartilhamento da cultura humana “como definidora da condição humana” e de 
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sua humanização, visto que, “a humanização da espécie confunde-se com o 

processo de produção da cultura, enquanto que a humanização do indivíduo 

confunde-se com o processo de apropriação dessa cultura”. Assim, quando o 

professor, consciente de sua ação educativa como atividade social e 

transformadora, ao incorporar também em sua prática pedagógica processos 

reflexivos concernentes à importância de sua relação com o meio e com a cultura, 

se apropria de recursos que lhe permitem, sempre de forma mediada, estabelecer 

seu trabalho de maneira intencional. 

Acreditamos ainda que a importância desta pesquisa referente à função social 

do professor e do trabalho educativo, bem como da mediação pedagógica na 

relação entre função docente e aprendizagem é fundamental por permitir a 

transposição da aprendizagem como condição fundamental para o desenvolvimento 

do homem, não de maneira inata, mas adquirida historicamente. 

Por fim, visamos promover também com este estudo a recuperação da função 

docente, pois reconhecemos que o professor exerce um papel ativo no processo de 

ensino e aprendizagem, ao refletir a respeito dos “problemas menos aparentes da 

ação pedagógica”, que conforme Moura et al. (2010, p. 207), passam pela 

“interdependência entre o conteúdo de ensino, as ações educativas e os sujeitos 

que fazem parte da atividade educativa”.  

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: Compreender o papel do professor e a mediação pedagógica a partir 

da perspectiva Histórico-Cultural. 

Objetivos Específicos: Entender a partir da perspectiva Histórico-Cultural a função 

social do professor assim como o trabalho educativo; Estabelecer a relação entre a 

função docente e a aprendizagem do aluno por meio da mediação pedagógica. 

4. METODOLOGIA 
 

A fim de compreender as bases metodológicas da Teoria Psicológica 

Histórico-Cultural elegemos por realizar uma pesquisa científica por meio de estudo 

teórico-bibliográfico, onde foi estabelecido um plano de leitura para posterior triagem 

do material, fichamentos e anotações, no intuito de garantir o aprofundamento da 

fundamentação teórica de acordo com esta abordagem. 
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Nesta pesquisa, abordamos como principais referenciais os autores Vigotski 

(2001), Luria (2001) e Leontiev (1978), os primeiros representantes da Psicologia 

Histórico-Cultural, bem como Duarte (1996, 2006), Martins (2006), Pino (1993, 2005) 

e Saviani (2005), como vertente nacional que defendem esta abordagem sob o viés 

materialista. 

Esta perspectiva teórica parte do pressuposto que o indivíduo se constitui 

dialeticamente a partir de suas relações com o meio e com o outro num processo de 

mediação que segundo Marx (1977 apud PINO, 1993, p. 51): “ao atuar, por meio 

desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao 

mesmo tempo sua própria natureza”. E assim, ao utilizar esta perspectiva como 

referência, entendemos que o ensino não pode ser isolado dos processos de 

pensamento do professor. 

Hedegaard (1996, p.342) afirma que a base metodológica da teoria de 

Vigotski e sua Escola engloba “várias abordagens para a pesquisa da gênese, 

desenvolvimento, função e estrutura da psique humana” que incluem: “(1) uma 

abordagem da atividade, (2) uma abordagem instrumental sócio-histórica, (3) uma 

abordagem instrumental mediadora e (4) uma abordagem genética instrumental”. 

Além de Hedegaard (1996) encontramos esta mesma concepção defendida 

por Duarte (1996, 2006) e Pino (1993), mas descrita em forma de pressupostos: O 

primeiro defende que o homem como ser genérico, em sua atual fase evolutiva, 

resulta da atividade do trabalho e ao mesmo tempo em que transforma a natureza 

para atender suas necessidades transforma a si mesmo e desenvolve funções 

especificamente humanas (funções mentais e habilidades técnicas); o segundo, a 

concepção que o meio sociocultural é condição para a constituição do psiquismo 

humano, não sendo seu objeto epistemológico de ordem biológica, mas cultural; e o 

terceiro, que o conceito de mediação representa o elo epistemológico dos trabalhos 

de Vygotsky e de seus colaboradores, pois defendem que todas as relações 

humanas são mediadas pelo sistema de signos ou por instrumentos técnicos, fato 

nos diferencia das demais espécies cujas interações sociais são realizadas por 

sistemas naturais de mediação. 

Quanto à função da mediação na esfera da educação escolar, tema central 

desta pesquisa, os autores estudados que servem de base para nosso referencial 

teórico, são unanimes em afirmar que a escola é o lócus apropriado para formação 
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do indivíduo e o professor é o sujeito imprescindível no trabalho educativo que de 

forma intencional e dialética, ao transformar o aluno transforma também a si mesmo. 

Encontramos também durante a pesquisa diferentes interpretações no Brasil 

das obras produzidas por Vigotski e sua Escola, que são justificadas por Duarte 

(1996) em função da tendência de vários autores em dissociar Vigotski de seus 

fundamentos filosóficos marxistas; da tentativa de separar a psicologia de Vigotski 

dos outros colaboradores de sua Escola; da falta de entendimento que o diferencial 

desta psicologia refere-se à abordagem histórico-social; da ausência de cautela nas 

traduções das obras de Vigotski; da tentativa de aproximação da Psicologia 

Histórico-Cultural a partir da leitura escolanovista; e da identificação do próprio 

ideário pedagógico que norteia a leitura de Vigotski. 

Todos os autores que utilizamos como referencial concordam que as 

pedagogias do aprender a aprender promovem a negação do ato de ensinar quando 

defendem o método ativo oposto ao da transmissão de conhecimento pelo 

professor, apoiando-se nas teorias de Piaget, apontando para a estreita relação 

entre o construtivismo e o neoliberalismo. 

A compreensão destas concepções é de extrema importância metodológica 

nesta pesquisa, tendo em vista que norteará a maneira como será abordada a forma 

de mediação referente aos processos intersubjetivos de apropriação do 

conhecimento e do mesmo modo, qual será o olhar do professor sobre sua prática 

docente. Para tanto, a fim de evitar a dicotomia e mesmo o choque entre as diversas 

concepções, a seleção das literaturas para esta pesquisa tentou privilegiar autores 

que defendem a abordagem materialista dialética da Psicologia Histórico-Cultural de 

bases marxistas.  

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Se a aprendizagem não ocorre de forma espontânea, mas mediada 

culturalmente e o professor possui um papel ativo no desenvolvimento de seus 

alunos, pois “se o adulto não traz para si a criança, fazendo dela o objeto da 

pedagogia, a criança nunca se tornará um adulto (em competência)”, conforme 

Premack (1984 apud Moll 1996, p.3), desse modo, entende-se a importância de 

compreender o que diferencia a abordagem Histórico-Cultural das demais correntes 

psicológicas, visto que poderíamos defender aqui qualquer outra perspectiva teórica 

como referência para a prática educativa, mas optamos por esta por nos mostrar 
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uma maior coerência para o entendimento do homem e dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

As bases da Psicologia Histórico-Cultural começaram a ser desenvolvidas por 

Vigotski e seus colaboradores na extinta União Soviética em 1924. Nesta época, a 

Rússia pós-revolução passava por uma reestruturação econômica, política e cultural 

de base marxista e por isso buscava-se uma psicologia que refletisse esses ideais.  

De acordo com Duarte (1996, 2006) e Pino (1993, 2005), o que diferencia a 

Psicologia Histórico-Cultural das demais correntes é que ela só pode ser 

compreendida sob a ótica e com o objetivo de caracterizar-se como uma psicologia 

marxista, visto que defende a especificidade do psiquismo humano enquanto um 

fenômeno histórico-social, partindo do estudo do desenvolvimento do psiquismo de 

suas formas menos desenvolvidas para as mais desenvolvidas, diferentemente das 

demais correntes psicológicas em que há o predomínio do modelo epistemológico 

biológico. 

Segundo Pino (1993, 2005), diferentemente dos animais cujas relações 

sociais são de ordem natural ou biológica, as relações humanas são socialmente 

significadas por meio da semiótica, sendo suas funções psíquicas de origem e 

natureza sociais, constituindo assim o homem sua psique ao longo de sua história 

individual (ou ontogênese), o que nos diferencia das demais espécies, e assim, tanto 

“o eu” quanto “o outro” são os significantes para a existência sociocultural. 

Na perspectiva Histórico-Cultural, o homem é um ser social em constante 

constituição a partir da apropriação do mundo cultural, num processo de 

aprendizagem, que conforme Vigotski (2002 apud Moura et al., 2010, p. 208) 

“pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as 

crianças penetram na vida daqueles que a cercam”, pois: 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos 
da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 
aptidões, “os órgãos de sua individualidade”, a criança, o ser 
humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo 
circundante através doutros homens, isto é, num processo de 
comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade 
adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um processo 
de educação. (LEONTIEV,1978, p.272).  

Vamos entendendo então, que a concepção de desenvolvimento defendida 

por Vigotski é também uma teoria da educação e da transmissão cultural porque 
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segundo este autor, conforme aponta Moll (1996, p.03), ele “considerava a educação 

não apenas central para o desenvolvimento cognitivo, mas a quintessência da 

atividade cultural”, originando assim a abordagem Histórico-Cultural.  

Duarte (1996, p. 02 e 03) defende que a teoria pedagógica que mais se 

aproxima dos conceitos da Psicologia Histórico-Cultural está formulada na teoria 

histórico-social da formação do indivíduo, servindo como base teórica para a 

Pedagogia Histórico-Crítica defendida por Saviani, que tem por objetivo “contribuir 

por meio da especificidade da prática pedagógica, para o processo de superação da 

sociedade capitalista” por meio da “socialização do conhecimento científico, artístico 

e filosófico em suas formas mais desenvolvidas”. 

6. RESULTADOS 

Verificamos que a mediação pedagógica sob o enfoque Histórico-Cultural 

entende que o conhecimento não é construído pelo indivíduo de forma isolada, mas 

sim nas relações que este estabelece com as experiências humanas acumuladas e 

sistematizadas em conhecimentos teóricos abstratos. 

Neste contexto, Duarte (1996) defende a função mediadora da educação 

escolar entre a esfera da vida cotidiana e não cotidiana da prática social do aluno, e 

Moura et al (2010) exemplifica esta afirmação no momento em que a criança 

ingressa na escola, porque a vida escolar permite então que ela teça um novo 

círculo de contatos estabelecido a partir da relação com os professores e demais 

crianças, e sua atividade principal passa a ser a do estudo, que ao mesmo tempo 

intermediará sua relação com os adultos e promoverá por meio da atividade do 

estudo a assimilação de novos conhecimentos. 

É importante frisar também que de acordo com Vigotski (2001, p. 109-110) e 

sua Escola, a aprendizagem escolar nunca parte do zero porque “toda a 

aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”, que marca uma etapa de 

seu desenvolvimento antes mesmo dela entrar para a escola. 

Para Vigotski, a atividade individual (relações intrapsíquicas) é constituída a 

partir das atividades coletivas (relações interpsíquicas) provocando o processo que 

denomina de internalização. Neste sentido, não poderíamos de desconsiderar na 

pré-história da vida escolar da criança o importante papel que a família desempenha 

no seu desenvolvimento, e segundo Moll (1996), para desenvolver uma pedagogia 
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de sala de aula avançada, é preciso descobrir as relações sociais e os contextos 

que favorecem a efetivação da chamada reserva de conhecimentos.  

A partir destas observações, Vigotski (2001) desenvolveu a “teoria da área de 

desenvolvimento potencial” que tem por ponto de partida a relação entre “um 

determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem”, 

originando a área de desenvolvimento potencial, e deste modo afirmou que: 

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos poderá 
fazê-lo amanhã por si só. A área de desenvolvimento potencial 
permite-nos, pois, determinar os futuros passos da criança e a 
dinâmica de seu desenvolvimento e examinar não só o que o 
desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no 
processo de maturação. (VIGOTSKI, 2001, p.112-113). 

Vigotski também amplia o conceito de mediação instrumental descrita por 

Marx e Engels, quando faz uso do signo, apresentando o símbolo como função 

mediadora perante o mundo material. Estas instruções formais formadas por 

mediações sociais e semióticas, colaboram para que seja desenvolvido um sistema 

geral, onde os conhecimentos cotidianos e científicos estejam interconectados e, por 

meio do uso do conhecimento do dia-a-dia, as crianças consigam estabelecer 

sentido ao conhecimento formal transformando-o em conhecimento vivido. 

Facci (2006, p.13), afirma que cada estágio de desenvolvimento da criança é 

caracterizado por uma atividade principal que define a forma como ela se relaciona 

com a realidade, e deste modo, é na fase entre 03 e 06 anos, a partir da mediação 

com o outro (adulto ou criança mais experiente) que ensaiará “suas primeiras 

generalizações (...) elaborando as premissas para o pensamento complexo 

requerido pelas atividades de estudos ulteriores”. Segundo Martins (2006, p. 34 e 

35), esta é uma fase de intensa possibilidade tanto na aprendizagem quanto na 

sistematização de conhecimentos que poderão definir seus atributos de capacidade 

e tipo de caráter “resultado da influência educativa recebida no meio social a qual a 

criança se desenvolve”. Neste caso, o meio social poderá (ou não) promover o 

desenvolvimento enriquecedor ao apresentar a possibilidade da criança se apropriar 

de múltiplas linguagens, por isso, a postura alienada e acrítica do adulto perante os 

papéis sociais carregam preconceitos que poderão prejudicar esta formação. 

Quanto ao trabalho educativo, o entendemos segundo a concepção Saviani 

(2005, p.13), no sentido da valorização tanto da transmissão da experiência 

histórico-cultural quanto do conhecimento existente, pois: “(...) o trabalho educativo é 
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o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

Para que ocorra efetivamente o trabalho educativo é preciso que o professor, 

de forma intencional, escolha quais elementos culturais precisam ser assimilados 

pelos alunos, bem como as formas mais adequadas para cumpri-los, identificando 

os diferentes ritmos de aprendizagem existentes na turma, é preciso também 

analisar o lado dos alunos, fazer com que eles estabeleçam um vínculo com aquilo 

que aprendem. 

Moura et al. (2010) amplia afirmam que a atividade de ensino do professor 

deve compreender um movimento que vai do geral e abstrato ao particular e 

concreto, a fim de que as operações de pensamento (abstração, generalização e 

formação de conceitos) possam ser desenvolvidas pelos alunos em diferentes faixas 

etárias. Neste ponto, percebemos que um professor atento aos alunos, deve ser 

capaz de avaliar o nível de desenvolvimento efetivo do grupo, percebendo o que 

cada um consegue realizar de modo independente e o que dependerá do auxílio do 

professor ou dos estudantes mais experientes, em utilização do conceito das zonas 

de desenvolvimento formuladas por Vigotski.  

Um exemplo citado por Moura et al. (2010, p.219) de prática educativa é 

aquela que envolve o conceito de Atividade Orientadora de Ensino estruturada de 

forma que os conteúdos são referentes aos conhecimentos teóricos que envolvem a 

atividade de ensino e de aprendizagem, de maneira que tanto o professor quanto o 

aluno são os sujeitos que apresentam, por respectivos objetivos: ensinar e aprender. 

Os motivos que levam estes sujeitos a cumprirem os objetivos referem-se a 

organizar o ensino (professor) e apropriar-se dos conhecimentos teóricos (alunos), 

tendo como respectivas ações, escolher a forma e os meios para a transmissão dos 

conhecimentos teóricos e resolução de problemas de aprendizagem. 

É neste contexto de trabalho educativo, compreendido por meio da mediação 

pedagógica que promove o desenvolvimento humano, que esta pesquisa traz a 

Pedagogia Histórico-Crítica como modelo de práxis educativa, pois propõe uma 

reflexão com proposições concretas e de forma crítica quanto às soluções e 

organização metodológicas, composta pelo ponto de partida da prática educativa (o 

conhecimento do professor sobre a realidade social dos alunos); a problematização 

(escolha dos conteúdos conduzindo os alunos para o conhecimento científico e o 

domínio da prática social); a instrumentalização (oferece subsídios para 
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compreender a prática social em suas implicações complexas); a catarse (relação de 

transformação do indivíduo com o conhecimento); e ponto de chegada da prática 

educativa (compreensão da totalidade). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na perspectiva Histórico-Cultural da psicologia, o ser humano é um ser em 

constante constituição a partir de sua relação com outros sujeitos e com o mundo, 

desta forma, acreditamos que esta pesquisa teórica apresenta relevância na 

instrumentalização dos sujeitos envolvidos nos processos de mediação pedagógica, 

ao propor a criação de condições para a intervenção na realidade social, visto que o 

professor possui socialmente uma função de agente de transformações sociais e 

sua prática pedagógica afeta diretamente a educação do sujeito em processo de 

aprendizado e desenvolvimento. 

Para que o professor compreenda o aluno na totalidade da atividade 

educativa, seu olhar deve focar não somente os parâmetros de conhecimento do 

que ele é no momento, mas também do que poderá vir a ser a partir das mediações 

que estabelecerá, visto que na Teoria Histórico-Cultural o homem relaciona-se com 

o meio sempre de forma mediada, seja por instrumentos ou por signos, o que por 

sua vez, permite ao indivíduo sua apropriação do mundo. 

Do mesmo modo, por meio da abordagem Histórico-Cultural que serve como 

teoria para a Pedagogia Histórico-Crítica, percebemos que o trabalho educativo 

deve criar condições para que todos os alunos se desenvolvam e que o professor é 

o elemento chave da atividade de ensino, não devendo se limitar a esperar que as 

capacidades dos alunos floresçam naturalmente. 

Portanto, a importância de Vigotski na caracterização do papel do professor e 

da mediação pedagógica, passa por perceber que a aprendizagem é condição 

fundamental para o desenvolvimento humano, não de maneira inata, mas adquirida 

historicamente. É preciso resgatar o papel ativo do professor no processo de 

ensino/aprendizagem, rompendo com o estigma de que o problema de 

aprendizagem está na incapacidade do aluno. É importante que se construa no 

ambiente escolar, relações intencionais e promotoras da humanização como 

emancipação do homem, relações que permitam a socialização, apropriação e 

construção do conhecimento de forma dialética. E por fim, é urgente que se 
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recupere a função docente de maneira que o professor identifique-se como um 

contribuidor histórico de transformação social. 
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