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Resumo

A presente pesquisa teve como objetivo compreender a aprendizagem e o desenvolvimento na
perspectiva histórico cultural. Considerando que essa teoria é de base materialista e parte do
princípio de que o homem é um ser histórico e social, o trabalho tratou da aprendizagem e do
desenvolvimento na perspectiva histórico cultural, utilizando as ideias preconizadas por Vigotski
como base teórica na discussão. Para tanto, foram consultados artigos e livros, buscando
compreender os pressupostos da referida teoria e conceitos importantes. Após os estudos realizados,
observou-se que a aprendizagem e o desenvolvimento são processos indissociáveis e que vão além
de conceitos e definições, exigindo um entendimento teórico, sem perder de vista os pressupostos e
as bases que fundamentaram essa teoria.

Abstract

The present research had as objective to understand the learning and the development in cultural
historical perspective. Considering this theory is materialistic based and principle arise from a mam
historical and social being, the work development and learning treated in cultural historical
perspective, using advocated ideas by Vygotsky as discussion theoretical basis. For this purpose,
articles and books were consulted, seeking to understand theory assumptions and important concepts.
After carried out studies, it was observed that development and learning are inseparable processes
that go beyond definitions and concepts, requiring theoretical understanding, without losing basis
and assumptions sight this theory underpinned.

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo comprender el aprendizaje y el desarrollo en la
perspectiva histórico cultural. Teniendo en cuenta que esta teoría es de naturaleza materialista y se
basa en el principio de que el hombre es un ser histórico y social, el trabajo abordó el aprendizaje y el
desarrollo en la perspectiva histórica cultural, usando las ideas defendidas por Vygotsky como una
base teórica en la discusión. Para ello, se consultaron artículos y libros, buscando entender las
suposiciones de esta teoría y conceptos importantes. Después de los estudios, se observó que el
aprendizaje y el desarrollo son procesos inseparables que van más allá de los conceptos y
definiciones, requiriendo una comprensión teórica, sin perder de vista los supuestos y las bases que
sustentan esta teoría.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/aprendizagem_e_desenvolvimento_na_perspectiva_da_teoria_historico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1. INTRODUÇÃO

As discussões inerentes à aprendizagem e ao desenvolvimento demandam compreensão e discernimento acerca de qual visão de
mundo e de homem se deseja alinhar, já que, tal escolha descreve a perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento a ser abordado.
Nesse contexto, partindo do pressuposto de que as pessoas são seres sociais e imersos em questões culturais e contradições, destaca-se
a teoria histórico cultural como aquela que explica esses processos de maneira coerente com o que se almeja neste trabalho.

Considerando o tema desta pesquisa, vale destacar que os estudos engendrados a partir desta temática partem de algumas indagações:
Como a teoria histórico cultural concebe a aprendizagem e o desenvolvimento? Quais contribuições desta teoria para a educação?

A teoria histórico cultural é de base materialista e parte do princípio de que o homem é um ser histórico e social, de modo que por
meio da aprendizagem e do desenvolvimento participa da coletividade (CEREZUELA e MORI, 2015). A partir desta afirmação tem-se
a justificativa deste estudo, já que este se propõe discutir a aprendizagem e o desenvolvimento numa perspectiva social, histórica e
cultural, à luz das teorias de Vigotski, bem como de seus seguidores.

A teoria sobre a aprendizagem sócio-histórica e a produção do conhecimento esteve, desde a origem,
intimamente ligada ao fato de o homem ser social e histórico e, ao mesmo tempo, de ser produto e produtor de
sua história e de sua cultura “pela” e na interação social. Tal abordagem abre a possibilidade de
redimensionamento da teoria e da prática do estudo das relações entre a escolarização, atividade mental e
desenvolvimento da criança, ao assumir a natureza mediada da cognição: a ação do sujeito sobre o objeto é
mediada socialmente, pelo outro e pelos signos (LEITE, LEITE e PRANDI, 2009, p. 204)

Motivadas pela crença de que a aprendizagem se dá por meio da interação e que as pessoas se desenvolvem a partir de vivências
coletivas, as pesquisadoras buscaram compreender a teoria e descrevê-la de maneira a colaborar com as pesquisas no âmbito da
educação e da psicologia, agregando conhecimentos valiosos no que tange a teoria histórico cultural.

Tal motivação, foi fomentada pela situação atual do país em que a educação vem sendo colocada à prova e os professores com ideias
fragilizadas e sem saber onde se alicerçar para manterem suas convicções educativas. Discutir aprendizagem, teorias, abordagens e
modos de trabalho no âmbito da educação é prática constante no meio educacional e sempre houveram discrepâncias no que se refere
ao entendimento do processo de ensinar e aprender. Contudo, em tempos contemporâneos o que se tem de maneira aparente é a
desvalorização de uma educação que se baseie na história e na cultura, fato esse que resulta em um retrocesso e evidência de ideias
tradicionais e ditatoriais de ensino.

Explicitar a raiz teórico-metodológica que fundamenta a Teoria Histórico-Cultural no âmbito da
psicologia e da educação é uma necessidade cada vez mais premente, diante do movimento de
mundialização dos princípios de uma educação de cunho meritocrático, classiicatório e seletivo. Nesse
contexto social, perde-se a orientação essencial para que a educação, enquanto atividade humana geral,
assuma a sua função – mediar elementos da cultura, entendida como o conjunto da produção humana
material e não material, para que se objetive em cada sujeito o potencial próprio do gênero humano,
desenvolvido historicamente (BARBOSA, MILLER e MELO, 2016 p. 14)

“A escola, em cada momento histórico, constitui uma expressão e uma resposta à sociedade na qual está inserida. Nesse sentido, ela
nunca é neutra, mas sempre ideológica e politicamente comprometida. Por isso, cumpre uma função específica” (GASPARIN, 2007
apud CEREZUELA e MORI, 2015, p. 1252).

Nesse cenário, é preponderante buscar estudos que abordam a aprendizagem e o desenvolvimento na perspectiva histórico cultural, a
fim de compreender como os pesquisadores da atualidade têm se debruçado neste campo e qual a visão que se tem da educação na
atualidade. Para tanto será realizado uma pesquisa bibliográfica, a partir de consultas em livros e artigos científicos publicados e que
abordem esta temática, visando alcançar o objetivo que é compreender a aprendizagem e o desenvolvimento na perspectiva da teoria
histórico cultural de Vigotski.

2. PRESSUPOSTOS DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL

As bases teóricas da teoria histórico cultural apoiam-se em Vigotski e seus seguidores, vendo a aprendizagem como resultado de uma
interação entre sujeito e objeto, de modo que a ação do sujeito é socialmente mediada, resultado da cultura e das relações sociais.
Assim, para esta corrente teórica as funções mentais superiores tais como, linguagem, atenção voluntária, memória, abstração,
percepção, são interiorizadas a partir de aspectos sociais, ou seja, de uma cultura constituída (LIBNEO, 2005).

Numa perspectiva claramente imbuída do paradigma moderno da consciência, a teoria histórico cultural iniciada
com Vigotski e expandida por várias gerações de seguidores formula a integração entre o mundo sociocultural e
subjetividade, entre a racionalização e a subjetivação. A atividade humana supõe, para se desenvolver, as
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mediações culturais (LIBNEO, 2005, p. 54).

O paradigma desta teoria se situa dentro do materialismo dialético e da concepção materialista da história, assumindo assim, uma
posição de que a realidade é inerentemente material e dialética, de modo que todas as pessoas estão em constante transformação
fazendo com que o desenvolvimento seja fruto das contradições ou mesmo implícitas em fases anteriores (BARBOSA, MILLER E
MELO, 2016).

Nesse sentido, destaca-se a ideia que o próprio Vigostski proclamou, ou seja, que o marxismo deu a ele um método e uma metodologia
para pensar em uma nova psicologia, sem perder a verdadeira essência da teoria (GONZALES, 2016). É notório que não se pode
desvincular o marxismo da teoria histórico cultural, contudo, há estudos que mostram essa dicotomia, abordando Vigostski sem
considerar as contradições e os apontamentos feitos por Marx e Engels ao falar da sociedade e das relações de trabalho.

Netto (2011) faz referência a Marx, um estudioso que aos 23 anos inicia sua trajetória teórica em 1841 após se doutorar em Filosofia
na Universidade de Jena, sendo portanto apenas em 1843 quando confrontou de maneira polêmica com as ideias e Hegel que começa a
se revelar como um pensador original que cria seu próprio método e pensamento.

O autor ora citado revela ainda que Marx foi provocado pelas formulações de outro jovem chamado Engels sobre economia política,
levando-o a direcionar suas pesquisas para uma análise da sociedade moderna. Juntos Karl Marx e Friederich Engels criaram o que
ficou conhecido como socialismo científico ou Marxismo.

Sabendo da influência de Marx na construção da teoria histórico cultural é valido destacar que apenas citar a base materialista da teoria
não é suficiente para conclamar sua influência para a Vigotski, é preciso minimamente compreender como este método se fundou e
especialmente como influenciou os achados de Vigotsky. Partindo dessa afirmação Canezin (2006) ao abordar o lógico e o histórico no
método dialético cita que muitos estudiosos do pensamento Marxista costumam qualificar e denominar as obras de Marx separando-as
entre as que concebem o velho e o jovem cujo as obras abordavam simultaneamente o método de análise e as interpretações da
sociedade capitalista.

Ele se opunha à teoria do conhecimento histórico cujas definições colocavam a mesma produzida por heróis, santos, vilões. Para Marx
as contradições e as tendências da sociedade eram importantes de serem investigadas, já que ele pretendia superar os limites dos
relatos, dos fatos e dos acontecimentos singulares, defendendo assim, que o homem tem estreita relação com a história e que por isso é
preciso olhar para a totalidade. “Para Marx, a referência à totalidade é sempre referência aos processos históricos e, por sua vez, a
dialética compreende a história como o movimento de um conteúdo engendrado de diferenças, polaridades, conflitos” (CANEZIN,
206, p. 79).

Na concepção Marxiana de teoria Netto (2011) cita:

A teoria é a reprodução, no plano do pensamento, do movimento real do objeto. Esta reprodução, porém, não é
uma espécie de reflexo mecânico, com o pensamento espelhando a realidade tal como um espelho reflete a
imagem que tem diante de si. Se assim fosse, o papel do sujeito que pesquisa, no processo do conhecimento,
seria meramente passivo. Para Marx, ao contrário, o papel do sujeito é essencialmente ativo: precisamente para
apreender a sua estrutura e a sua dinâmica (mais exatamente: para apreende-lo como um processo), o sujeito
deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, critica-lo, revisa-lo e deve ser dotado de criatividade
e imaginação (NETTO, 2011, p. 7).

Assim é evidente a importância que Marx ao pensar no materialismo, dava às contradições na realidade, ao processo histórico, aos
conflitos e as transformações. Pensando nessa perspectiva sujeito e objeto não se separam e devem estar imersos em uma estrutura
contraditório fruto das relações sociais, provocando o processo conhecido como Tese-Síntese- Antítese.

Nessa visão as sociedades humanas são a expressão das contradições e das lutas de classes, exigindo um método que interprete e
analise a economia, sociedade e política como meios de transformação. Para Marx não existe liberdade real, isso é apenas uma utopia
para mascarar a importância da força de trabalho como mercadoria.

Paiva (2017, p. 63) cita que “a Teoria Marxiana toma a sociedade burguesa como uma totalidade (um todo), não como um conjunto de
partes que se integram funcionalmente (um tudo), pois a analisa como um sistema de relações articuladas, contraditórias e dinâmicas. ”

Marx e Engels (1977) explicam que a história é feita por homens e que por isso exige algumas condições e ou necessidades para a
existência humana. Primeiramente aponta a satisfação das necessidades básicas humanas como primeiro ato histórico de existência,
tais como alimentação e habitação. Em segundo lugar, partem do pressuposto de que o homem é criativo e considerado um produtor de
necessidades, o que quer dizer que a partir do momento que satisfaz uma necessidade surgem outras. Num terceiro momento explicam
que a condição que intervém no desenvolvimento histórico é a procriação que origina novas relações sociais. A quarta condição
apontada são as relações sociais na medida em que o homem deve produzir trabalho implica numa relação com o outro. A quinta
condição refere-se a consciência que também está atrelada à linguagem, formando a consciência real. Por último, colocam a divisão do
trabalho como uma premissa para a sobrevivência uma vez que o homem não realiza nenhuma atividade sozinho.

Marx expôs alguns princípios fundamentais do método materialista dialético e, para a formulação do
materialismo histórico, partiu do ser social, cujo primeiro ato é a produção material da própria vida (beber,
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comer, abrigar-se), das condições materiais necessárias à sobrevivência, o que evidencia o papel de relevo da
economia política. Para tanto, privilegiou a produção e a reprodução da vida humana tornando o trabalho a
categoria central do materialismo histórico. Devemos considerar que temos diferentes trabalhos na sociedade
capitalista, mas que principalmente podemos dizer que estão divididos em trabalho material e intelectual e cada
um exige qualificações diferentes da força de trabalho. Esta divisão do trabalho material e intelectual pressupõe
ganhos, consumo e formas de propriedades diferentes e desiguais (PAIVA, 2017, p. 64).

Como é possível observar os estudos de Marx e Engels apontam para uma sociedade em que os homens se relacionam e por isso
concebem a história como constituinte das necessidades fundamentais para a existência humana. Desse modo o materialismo vê a
questão da totalidade deixando claro que toda conclusão não é estática e que as descobertas não podem ser verdades absolutas.

Nesse sentido, compreende-se a importância do materialismo histórico dialético para a teoria histórico cultural, já que, para esta teoria
o processo educativo visa assegurar a todos a apropriação de uma experiência social e histórica da humanidade, ou seja, permitir que o
sujeito se aproprie do conhecimento historicamente acumulado, visando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

2.1. Vigotski: breve histórico

Nascido em 1896 na Bielo-Rissua, Lev Semyonovich Vigosski teve uma vida curta, falecendo de tuberculose em 1934, contudo
mesmo com pouca idade produziu muitos estudos de extrema importância para a psicologia e educação. Foi o primeiro psicólogo a
sugerir que a cultura influenciava na natureza humana, colocando-a como parte de cada pessoa, insistindo ainda que as funções
psicológicas superiores eram produto de atividade cerebral. Ele enfatizava o processo histórico-social e o papel da linguagem no
desenvolvimento de cada pessoa, de modo que só é possível adquirir conhecimentos pela interação do indivíduo com o meio
(RABELO e PASSOS, 2019).

Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) fez seus estudos na Universidade de Moscou para tornar-se professor
de literatura. O objetivo de suas pesquisas iniciais foi criação artística. Foi só a partir de 1924 que sua carreira
mudou drasticamente, passando Vygotsky a dedicar-se a psicologia evolutiva, educação e psicopatologia. A
partir daí ele concentrou-se nessas área e produziu obras em ritmo intenso até sua morte prematura em 1934,
devido a tuberculose. Devido a vários fatores, inclusive a tensão política entre os Estados Unidos e a União
Soviética após a última guerra, o trabalho de Vygotsky permaneceu desconhecido a grande parte do mundo
ocidental durante décadas. Quando a Guerra Fria acabou, este incrível patrimônio de conhecimento deixado por
Vygotsky começou a ser revelado. O nome de Vygotsky hoje dificilmente deixa de aparecer em qualquer
discussão séria sobre processos de aprendizado (MORES, 201, p. 3)

Prestes e Tunes (2015) também explicam sobre a vida de Vigotski, sinalizando que mesmo sofrendo de tuberculose ele nunca parou de
pesquisar. Sua casa estava sempre cheia de pessoas e já que ele não sabia dizer não a ninguém, continuava sua vida ministrando
palestras, realizando pesquisas e não se cansava. Ao ter sua primeira crise de tuberculose, sentindo que morreria, pediu ao amigo S. F.
Dobkin que levasse seu manuscrito sobre Hamlet para o professor Airrevald para que pudesse ser publicado. Contudo, este manuscrito
só foi publicado 40 anos depois, já que o pior não aconteceu nesta primeira crise. Na segunda crise da doença, com um prognóstico de
apenas três ou quatro meses de vida, já internado no sanatório, escreveu intensamente com o objetivo de deixar uma obra concluída
após sua morte. Com isso o manuscrito “o sentido histórico da crise na psicologia” tornou-se vital para o desenvolvimento da
psicologia soviética.

Uma última crise o acometeu enquanto escrevia o livro “Pensamento e fala”, correndo contra o tempo para não deixar uma obra
inacabada, por essa razão, algumas fontes afirmavam que ele ditou a uma datilógrafa partes de seu livro. Ao contrário das demais obras
que demoraram a serem publicadas, esta foi logo após sua morte (PRESTES e TUNES, 2015).

Ainda as autoras supracitadas explicam que a doença de Vigotski foi fundamental para o volume de suas produções, fazendo com que
ele corresse sempre contra o tempo por ter consciência de sua vida breve. Nesse contexto, ainda são discrepantes as afirmações do
tempo em que ele se dedicou às produções e aos seus estudos científicos, mas sabe-se que ele mantinha um hábito de anotar e escrever
tudo em cadernetinhas e blocos de anotações ou até mesmo versos de jornais, de modo que muitos de suas produções após sua morte
foram fruto destas anotações ininterruptas de grande valor para o progresso cientifico deste autor.

Muitas anotações encontradas nos arquivos representam um valor não apenas como documentos históricos para a
psicologia, mas também podem revelar e esclarecer algumas ideias que haviam sido apenas esboçadas por
Vigotski. As primeiras anotações começaram a ser feitas por ele em 1912, mas, como diz Zavercheneva, nem
todos os períodos da sua biografia aparecem com regularidade e a maior parte das anotações guardada nos
arquivos refere-se ao período entre 1931 e 1934, sendo muito significativo o ano de 1932 (PRESTES e TUNES,
2015, p. 80)

De modo geral é possível afirmar a partir de suas produções que Vigostski, valorizava as relações do indivíduo com o meio, sem
acreditar, portanto, em fases de desenvolvimento, já que para ele o principal foco era a relação do indivíduo com a sociedade e as
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relações humanas, que por meio da linguagem e da cultura promove a transformação. Segundo ele a criança nasce com funções
psicológicas elementares e por meio de suas relações sociais evoluem para funções psicológicas superiores, tornando-se consciente de
seu comportamento e suas ações no momento presente (COELHO e PISONI, 2012).

Por ser um defensor da aprendizagem por meio das relações humanas, Vigotski abordou a mediação, enfatizando que a linguagem é
um signo mediador por excelência, assim a aprendizagem acontece a todo momento de maneira contínua, por meio de saltos de um
nível a outro no que ele denominava zonas de desenvolvimento (COELHO e PISONI, 2012).

As principais obras de Vygotsky traduzidas para o português são "A formação social da mente", "Psicologia e
pedagogia" e "Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem", “A Construção do Pensamento e Linguagem”
(obra completa), “Teoria e Método em Psicologia”, “Psicologia Pedagógica”. Vygotsky morreu em 1934, e sua
obra permaneceu desconhecida no Ocidente até os anos 60, principalmente por razões políticas. Teve dois
artigos publicados em periódicos americanos nos anos 30, e apenas em 1962 saiu nos Estados Unidos o livro
Pensamento e Linguagem, edição a partir da qual foram feitas outras – inclusive a brasileira, mas que na verdade
é uma compilação que corresponde a apenas um terço da obra (RABELO e PASSOS, 2019, p. 3).

Carrara (2004) cita que Vigotski fundou a teoria histórico cultural, retomando os estudos de Karl Marx realizados no século XIX, os
quais afirmavam que o homem não é dotado de muita ou pouca inteligência, solidários ou egoístas, plenos ou vazios, pobres ou ricos
por uma decisão divina, mas sim que refletem o lugar que ocupam nas relações sociais, as quais foram criadas pelos próprios homens
ao longo da história.

Desta visão se deu o nome desta corrente da Psicologia, ou seja, da visão de que o ser humano não nasce humano, mas que aprende a
ser com as outras pessoas, por meio das relações sociais, já que trata-se de um ser histórico e cultural.

Este estudioso trouxe uma nova perspectiva para olhar a criança, de modo que ao lado de alguns colaboradores como Luria, Leontiev e
Sakarov, considerou o homem como um ser inserido em uma sociedade que contribua na apreensão de suas características individuais,
ou seja, não há individualidade, todos estão imersos em uma cultura que vem passada dentro de um contexto histórico. (RABELO e
PASSOS, 2019).

Partindo da visão da teoria histórico cultural, as discussões que seguem tratarão do processo de aprendizagem e desenvolvimento com
bases dos preceitos dos autores que contribuíram para formação desta teoria, especialmente Vigotski e seus seguidores.

3. APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

O processo de aprender e se desenvolver são objeto de muitos estudos e pesquisas que buscam explicar como se dá esse processo e
quais são os fatores preponderantes para tal. Dentro das diversas linhas de pensamento é possível encontrar explicações que variam de
acordo com a visão de mundo e de homem que se tem.

É possível citar aqui alguns exemplos desta divergência de opiniões no que se refere à aprendizagem e ao desenvolvimento. Dessa
forma, evidencia-se que Piaget contribuiu significativamente para a educação e que sua teoria norteou inúmeros estudos e pesquisas.
Destaca-se o estudo da gênese dos processos mentais construídos ao longo da vida do sujeito, resultando no conhecimento a partir da
relação da pessoa com o objeto. Por esta razão elencou etapas de desenvolvimento, deixando claro que desde o nascimento o
organismo busca equilibrações constantes e que tal busca culmina em um processo de aprendizagem (OLIVEIRA, 2018).

(...) convém lembrar que Piaget se propôs a estudar o processo de desenvolvimento do pensamento e não a
aprendizagem em sí. Ele observa a aprendizagem infantil não com o intuito de diferenciá-la do desenvolvimento,
mas para obter uma resposta a questão fundamental (de ordem epistemológica) que se refere a natureza da
inteligência, qual seja: como se constrói o conhecimento? (...) Ele trabalha com o sujeito epistêmico que, mesmo
não correspondendo a ninguém em particular, sintetiza as possibilidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo
tempo. Na perspectiva piagetiana, o outro pólo desta relação, ou seja, o objeto do conhecimento refere-se ao
meio genérico que engloba tanto os aspectos físicos como os sociais. (PALANGANA, 2001. P.71 apud
OLIVEIRA et al. 2018, p. 3).

Outro autor muito estudado no meio educacional é Skinner, que ao contrário do anterior, preocupava-se com o comportamento, para
ele a aprendizagem seria uma mudança de resposta partindo da natureza do comportamento e o processo de aquisição. Portanto seria
indispensável o trabalho do professor em buscar contingências de reforço (OGASSAWARA, 2009).

Citar Skinner e Piaget foi no intuito de demonstrar como é importante estudar a aprendizagem e o desenvolvimento considerando o
método que se segue e a visão que se tem. Dessa forma, sendo a teoria histórico cultural o foco deste trabalho, faz-se necessário
compreender que as relações sociais e históricas devem ser sempre consideradas ao tratar de aprendizagem e desenvolvimento.

Muitas vezes as análises teóricas são feitas de maneira displicente, colocando, por exemplo, Vigotski e Piaget como se fossem
colaboradores e seguissem a mesma perspectiva, ou ainda se realiza uma interpretação positivista da teoria histórico cultural, e até
mesmo colocando aspectos fenomenológicos no processo.
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Barbosa, Miller e Melo (2016) explicam que a psicologia histórico cultural tem sido interpretada com uma visão positivista do
marxismo, destruindo circunstâncias e o clima intelectual que a teoria se propôs. Contudo tal afirmação corrobora com a visão de que a
natureza humana é revelada de mudanças e contradições.

O próprio Vigotski (2003) ao discutir a analogia entre signo e instrumento, explica que muitas vezes os psicólogos interpretam as
palavras e termos em seu significado literal e geram confusão, assim, conceitos aparentemente psicológicos, mas que não fazem parte
desta área dão ‘psicologizados’ sem embasamento nenhum.

Contudo, como pode ser observado com as análises feitas até então, é que para a teoria histórico cultural os aspectos históricos, a
cultura e a linguagem são a base para o desenvolvimento. Assim como mostra Vigostki (2003) “a internalização de formas culturais de
comportamentos envolve a reconstrução da atividade psicológica, tendo como base as operações com signos”.

Dessa forma os processos psicológicos como são vistos nos animais, deixam de existir, passando a fazer parte de um sistema
culturalmente reconstituídos e desenvolvidos, formando uma nova entidade psicológica. Por essa razão a internalização das atividades
sociais enraizadas e historicamente desenvolvidas, constituem a característica humana (Vigotski, 2003).

A teoria histórico cultural vai além e concebe que a criança não nasce com um conjunto de aptidões e habilidades, como
potencialidades que irá desenvolver em sua vida adulta, ao contrário, a criança nasce com uma única potencialidade, ou seja,
“potencialidade para aprender potencialidades”, com a “aptidão de aprender aptidões” e com a capacidade ilimitada de aprender e
desenvolver sua inteligência (CARRARA, 2004)

Barbosa, Miler e Melo (2016) explicam ainda que a consciência humana e a história da humanidade não são frutos de uma vida
material concreta e das propriedades da vida social objetiva, mas sim são enquadrados e moldados por uma atividade humana
culturalmente organizada.

Diferente de outros animais que ao nascerem trazem as habilidades e potencialidades que desenvolverão na idade adulta o homem
deve aprender para desenvolver e para que haja tal aprendizagem é necessário partir do que já foi produzido, do que as gerações
anteriores acumularam. No entanto, é importante entender que o ser humano desde o início nunca parou de transformar suas condições
de vida e de si mesmo, transmitindo para outras gerações tudo aquilo que aprendeu ou criou. Por isso cada criança que nasce, já está
inserida em um mundo de aptidões e habilidades que foram criadas no decorrer da história. Desse modo à medida que aprende a
utilizar a cultura ela acumula experiências para então desenvolver sua inteligência e personalidade (CARRARA, 2004).

Nesse sentido, é fundamental citar a mediação como preponderante no processo de aprendizagem e apropriação da cultura, uma vez
que para o ser humano avançar e tornar-se humano, primeiro ele precisa de outro ser humano que lhe ensine e lhe passe aquilo que é
necessário a sua sobrevivência.

Os estudos de Vigotski, revelam então que é por meio da mediação que é possível ao sujeito alcançar e desenvolver suas funções
psicológicas superiores, já que esta trata-se de algo que necessita ser socialmente mediado, regulando a ação do indivíduo sobre os
objetos externos, ou seja, “um sistema de símbolos, que medeia processos psicológicos do próprio ser humano; ou a interação com
outros seres humanos (LEITE, LEITE e PRANDI, 2009)

Antes da teoria histórico cultural o que prevalecia era a concepção de que o ser humano já carregava consigo toda a bagagem que o
tornaria alguém quando adulto. Daí a maior divergência entre Vigostski e Piaget, os quais muitas pessoas ainda insistem em colocar
como parte do mesmo pressuposto teórico. Para Piaget se o sujeito não trouxesse consigo qualidades especificas, de nada adiantaria
tentar formá-lo. Assim a educação ganhava um papel secundário nesse processo. Já as visões de Vigotski, sinalizam que a educação
tem um papel fundamental, é por meio dela que é possível dar acesso aos indivíduos à cultura historicamente acumulada. Para ele o
desenvolvimento da inteligência e da personalidade é motivado externamente, sendo fruto da aprendizagem (CARRARA, 2004).

3.1. As zonas de desenvolvimento

Para Vigotski, falar de aprendizagem e desenvolvimento para são questões intrínsecas e indissociáveis, já que para ele o
desenvolvimento surge a partir da aprendizagem, de mamenira que a instrução escolar tem um papel fundamental nesse processo.

Para destacar de forma mais evidente a concepção de Vigotski a respeito do desenvolvimento é preciso citar o que ele chamou de
zonas de desenvolvimento. Leite, Leite e Prandi (2009) citam as zonas, mas colocando-as como níveis. Inicialmente tem-se o nível
real, referentes às conquistas já alcançadas pelo sujeito e que ele domina, conseguindo realizá-las de maneira autônoma, sem
assistência de um mediador. Na criança este nível indica os processos mentais que ela já conquistou. Tem-se ainda, a zona de
desenvolvimento potencial, ou seja, aquela atividade ou conhecimento que o sujeito ainda não domina mas que seria capaz de realizar,
independentemente de sua etnia, religião ou cultura.

Já a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) a qual Vigotsky debruçou grande parte de seus estudos trata-se da distância entre o que
a criança já consegue fazer sozinha e o que ela seria capaz de realizar com auxílio de alguém. É nesta zona que a mediação
desempenha o maior papel e tem a maior importância (LEITE, LEITE e PRANDI, 2009).

Essa interação e sua relação com a imbricação entre os processos de ensino e aprendizagem podem ser melhor
compreendidos quando nos remetemos ao conceito de ZDP. Para Vygotsky (1996), Zona de Desenvolvimento
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Proximal (ZDP), é a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, determinado pela capacidade de
resolver problemas independentemente, e o nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de
solucionar problemas com ajuda de um parceiro mais experiente. São as aprendizagens que ocorrem na ZDP que
fazem com que a criança se desenvolva ainda mais, ou seja, desenvolvimento com aprendizagem na ZDP leva a
mais desenvolvimento, por isso dizemos que, para Vygotsky, tais processos são indissociáveis (RABELO e
PASSOS, 2019, p. 5 grifo do autor)

Nesse contexto, o papel da escola seria dirigir o trabalho educativo para estágios ainda não alcançados, impulsionando novos
conhecimentos e conquistas, ser perder de vista a zona de desenvolvimento real. “O bom ensino não é aquele que incide sobre o que a
criança já sabe, ou já é capaz de fazer, mas aquele que faz avançar o que a criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela não
sabe ou só é capaz de fazer com ajuda de outros” (CARRARA, 2004. p. 144).

Por esta razão o mediador auxilia no desenvolvimento da criança, propiciando uma transformação do seu desenvolvimento real para o
potencial. Assim, a zona de desenvolvimento proximal é de suma importância quando se refere às pesquisas sobre a aprendizagem e
desenvolvimento, tendo em vista que é por meio dela que se é possível compreender a dinâmica do desenvolvimento individual. Pela
ZDP é possível observar não somente os ciclos fechados, mas os que estão em processo de construção, delineando as competências das
crianças e suas possibilidades de conquistas futuras (LEITE, LEITE e PRANDI, 2009).

Gonzales (2016) mostra que por meio da mediação o ser humano consegue desenvolver suas funções psíquicas superiores, superando
sua condição biológica para que possa acontecer o processo de humanização. Com essa visão, fica claro quão importante é a mediação
para que se consolide o desenvolvimento.

Para Vigotski todo aparato biológico por si só não é suficiente para realizar suas tarefas, é preciso que a pessoa participe de ambientes
e práticas que propiciem a aprendizagem. Partindo desse princípio entende-se que a criança não irá se desenvolver com o tempo de
maneira natural, por isso o processo de ensino e aprendizagem deve ser vinculado à interação entre sujeitos. (RABELO e PASSOS,
2019).

Carrara (2004) deixa claro que com a reflexão acerca da aprendizagem e do desenvolvimento pela teoria histórico cultural entende-se
que todo processo de ensino e de aprendizagem é sempre colaborativo e resultante de uma ação coletiva entre quem ensina e quem
aprende, ou seja, do mais experiente ao menos experiente. Por esta razão o processo de aprendizagem é sempre ativo, pois é
fundamental que o sujeito que aprende faça uso social dos conceitos. Assim o processo de aprendizagem traz uma reflexão
pedagógica, e esta não é resultado de um processo de criação mas sim de um processo de reprodução que a sociedade faz dos objetos e
das técnicas e mesmo das relações sociais.

Observa-se, portanto as razões pelas quais Vigotski deu ênfase à linguagem, à formação de conceitos, signos e significados, pois é por
meio deles que é possível produzir e transmitir aspectos culturais. Assim só se aprende de maneira compartilhada, mas sempre
partindo de aspectos culturais, sociais e históricos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria histórico cultural não se limita a simples conceitos e definições, pois para além de entender termos desta teoria é preciso
compreender a relação entre sujeito e objeto em que se sustenta. É preciso ter clareza que a sociedade é composta por contradições e
que é por meio da interação e da linguagem que se transmite cultura e se produz história.

Faz-se mister compreender que os seres humanos são seres sociais e que dadas as circunstâncias da sociedade não há individualidade,
todos são frutos de suas relações com o ambiente e reproduzem os conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores.

Por essa razão os estudos que consideram a teoria histórico cultural não se findam, já que a sociedade está em constante transformação,
e considerando ainda que as produções de Vigotski e seus seguidores são de tamanha riqueza e complexidade, estes exigem estudos
muito amplos, de modo que o pesquisador se embebede da teoria e veja o mundo e as relações sociais com um olhar crítico pautado no
materialismo dialético.

Durante a realização deste estudo, em particular, algumas considerações puderam ser feitas:

• Para compreender a teoria histórico cultural é preciso antes de tudo compreender o Marxismo e o materialismo histórico
dialético.

• Não se pode limitar as produções de Vigotsky ao seu curto tempo de vida, já que embora tenha falecido precocemente, durante
seus anos de vida se debruçou a produzir uma teoria completa e fundamentada.

• Vigotski não separa aprendizagem de desenvolvimento, por considerar que estes são processos intrínsecos e indissociáveis.
• Para entender como se dá a aprendizagem e o desenvolvimento é preciso compreender a mediação e sua importância na zona

de desenvolvimento proximal.
• Para haver a aprendizagem e consequentemente a formação de conceitos é preciso um ambiente favorável que priorize o

desenvolvimento.
• Uma educação pautada nos preceitos dessa teoria considera o sujeito como um ser histórico e social e trabalha para que este

use os conhecimentos para transformar sua realidade e compreender todos os fatores que permeiam sua cultura.
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• Não há supervalorização do biológico, mas sim das potencialidades a serem alcançadas por meio da mediação.
É evidente que não se findam as considerações e este estudo não contempla todo aporte teórico que a teoria oferece, mas permite o
entendimento de que uma educação válida é aquela que valoriza os conhecimentos historicamente acumulados e cria um ambiente para
que as crianças se apropriem deles de maneira crítica e construtiva.

Isto posto, nos dias hodiernos a teoria histórico cultural poderia auxiliar de maneira significativa uma compreensão acerca da realidade
educacional, partindo do pressuposto de que nunca foi tão necessário compreender a história e especialmente as produções do mundo
capitalista e das relações de poder. Espera-se, portanto, que tal estudo tenha aberto uma janela para vislumbrar a educação com olhos
críticos e compreender a importância de fomentar nas crianças e jovens a chama do conhecimento para uma compreensão e
transformação.
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