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RESUMO 
 

Este artigo se propõe analisar o processo em que a Linguagem atua como 
elemento mediador promovendo no homem o desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores. Buscamos para isso entender o percurso do desenvolvimento sócio-histórico 
da humanidade, em um processo em que o conhecimento produzido pela prática social é 
mediado por sistemas simbólicos. Indagamos como se desenvolvem a linguagem e o 
pensamento e quais mudanças ocorrem no processo de formação da atividade 
consciente do homem. A partir da perspectiva Histórico-Cultural, este texto aborda 
conceitos como sistemas simbólicos, linguagem e desenvolvimento das capacidades 
cognitivas. Apresenta também as funções da linguagem no desenvolvimento do ser 
humano, objetivando compreender a importância da educação, como ação pedagógica 
para a formação educacional do indivíduo, possibilitando uma promoção à humanização. 
Ao final desta pesquisa consideramos que é pela linguagem que o homem se reconhece 
humano, interage e troca experiências mediado em um processo dinâmico, histórico e 
social.  
 

Palavras-Chave : Linguagem. Sistemas Simbólicos. Formação dos Processos 

Psíquicos. 

 

 
LANGUAGE AS A MEDIATING ELEMENT OF DEVELOPMENT  

  
  

 ABSTRACT  

  
This article proposes an analysis of the process in which Language acts as a 

mediating element, promoting in man the development of higher psychological functions. 
To that end, we sought to understand the pathway of mankind’s sociohistorical 
development, in a process in which knowledge produced by social practice is mediated by 
symbolic systems. We inquired how language and thought develop, and which changes 
take place during the formation process of conscious activity in man. Based on the 
historic-cultural perspective, this text discusses concepts such as symbolic systems, 
language and development of cognitive abilities. It also presents the functions of language 
in human development, aiming to comprehend the importance of education as a 
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Maringá. Orientadora: Nerli Nonato Ribeiro Mori, Profª.Drª., do Departamento de Teoria e Prática 
da Educação da Universidade Estadual de Maringá.  
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pedagogical action for the educational formation of the individual, enabling a promotion 
towards humanization. By the end of this study, we considered that it is through language 
that mankind recognizes itself as human, interacts and exchanges experiences mediated 
in a dynamic, historical and social process.  
  

Keywords:  Language. Symbolic Systems. Formation of Psychic Processes. 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
 O presente trabalho resulta de pesquisa bibliográfica decorrente da 

participação no Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE no período 

letivo de 2007-2008, proposto pela Secretaria Estadual de Educação –SEED.  

Objetivamos expor fundamentos teóricos abordados pela Teoria Histórico-Cultural 

a respeito da linguagem e desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

 Buscamos nesse estudo suporte teórico a futuras ações pedagógicas que 

favoreçam a formação e ou ampliação das capacidades cognitivas do educando.  

Os pressupostos da Teoria Histórico Cultural explicam o psiquismo humano 

por meio das relações e correlações entre o indivíduo e a sociedade, articuladas 

pelas inúmeras mediações em um processo histórico e social da humanidade.  O 

decurso desse desenvolvimento humano é resultante de um processo de 

interação e interrelação dos indivíduos com a natureza. 

Nessa perspectiva, a relação do homem com a natureza não é direta, é 

mediada por sistemas simbólicos, resultantes de atividades práticas. Essas ações 

exigem do homem planejamento, conhecimento da operação e ação coletiva, 

surgindo, portanto, a necessidade de comunicação social. Esta produção 

histórico-social cristalizada na matéria e no intelecto é construída pela relação dos 

homens e a natureza, mediada principalmente pela linguagem.  

Nesse processo de formação, a dimensão social tem um papel significativo 

para a humanização do homem em relação às características físicas e psíquicas. 

Este trabalho tem por objetivo compreender a importância da linguagem na 

formação dos processos psíquicos. Buscamos para isso entender o percurso do 

desenvolvimento sócio-histórico da humanidade, em um processo em que o 
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conhecimento produzido pela prática social é mediado por sistemas simbólicos. 

Na sequência  tratamos do tema propriamente dito, a linguagem como mediadora 

das funções psíquicas superiores. Para tanto, indagamos: Como se desenvolvem 

a  linguagem e o pensamento? Quais mudanças ocorrem no processo de 

formação da atividade consciente do homem?  

Os estudos e a pesquisa são fundamentados na concepção da Teoria 

Histórico Cultural, sobretudo nas contribuições de Lev S. Vygotsky, Alexis N. 

Leontiev, Alexander R. Luria dentre outros, que respondem teoricamente os 

conceitos que serão analisados. Ao final dos estudos apresentamos que é pela 

linguagem que o homem se reconhece humano, interage e troca experiências em 

um processo dinâmico, histórico e social. 

 

 

DECURSO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CONCEPÇÃO HIST ÓRICO-

SOCIAL 

 

 

A constituição da natureza humana em uma perspectiva de base 

materialista revela que o homem é um ser social. O caráter de classe, a natureza 

e a distinção das relações são responsáveis pela formação da estrutura 

psicológica desse ser social. Nessa perspectiva, Vygotsky considera que: 

Para explicar as formas mais complexas da vida consciente do 
homem é imprescindível sair dos limites do organismo, buscar as 
origens desta vida consciente e do comportamento ‘categorial’, 
não nas profundidades do cérebro ou da alma, mas sim nas 
condições externas da vida e, em primeiro lugar, da vida social, 
nas formas histórico-sociais da existência do homem (VIGOTSKI 
apud LURIA, 1986, p.20-21, grifo do autor). 

  

A ciência histórica aponta dois aspectos que servem de “fonte à transição 

da história natural dos animais à história social do homem” (LURIA, 1991, p. 75). 

Um desses aspectos é a atividade prática e o emprego dos instrumentos 

produzidos por essa atividade, denominada  trabalho social. O outro aspecto foi o 

surgimento da linguagem como resultado dessa ação coletiva. Esses fatores, por 

sua vez, impulsionaram uma mudança radical nas atividades psíquicas e na 
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formação dos processos psicológicos superiores, que se diferenciam dos 

processos elementares como ações reflexo-involuntárias e associações simples.  

Essas atividades psíquicas complexas são tipicamente da espécie humana, 

envolvendo o controle consciente das atitudes e comportamentos, atenção 

voluntária, memorização, pensamento abstrato, intencionalidade, planejamento 

nas ações futuras e a “[...] liberdade do indivíduo em relação às características do 

momento e do espaço presentes” (OLIVEIRA, 2006, p. 26). O desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores são decorrentes da interação desse 

indivíduo com o meio físico e social em que vive.  

Quanto a essa interação, Oliveira (2006, p. 23) destaca um dos 

pressupostos básicos do pensamento de Vygotsky, que ”[...] a relação 

homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos”. Isto significa 

que a relação que o homem faz com o mundo não é uma relação direta, ela é 

uma relação mediada por sistemas simbólicos que se interpõem entre o homem e 

o mundo. Oliveira (2006, p. 26-27) sinaliza a mediação como  um “processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação. [...] a presença de 

elementos mediadores introduz um elo a mais nas relações organismo/meio, 

tornando-as mais complexas”. No decurso do desenvolvimento humano, os 

elementos mediadores passam a fazer parte das relações entre o homem e o 

mundo real.  

Na história da humanidade, o homem torna-se uma espécie diferenciada 

dos animais por meio do trabalho. A necessidade de sobrevivência o força a 

buscar na natureza, meios para a sua subsistência. Essa necessidade, a 

princípio, é puramente biológica, passando por modificações quando do fabrico e 

utilização de instrumentos, possibilitando a sua existência em um local inóspito. 

Esses recursos físicos estimulam a produção e a utilização de novos 

instrumentos,  exigindo ações conscientes, como planejamento da operação a ser 

executada, consciência da função do instrumento e o futuro emprego deste em 

benefício próprio e da comunidade em que está inserido. 

Essa atividade promove ações coletivas e assim, concomitantemente, a 

necessidade de comunicação social. Engels (1999, p.12) considera que “primeiro 

o trabalho, e depois dele e com ele a palavra articulada, foram os dois estímulos 

principais sob cuja influência o cérebro do macaco foi-se transformando 
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gradualmente em cérebro humano”. A linguagem rudimentar, nesse período, está 

atrelada à atividade prática. A princípio, essa comunicação por atos e gestos é 

interpretada quando direcionados ou apontados aos objetos concretos. Ao 

considerar a relação do homem com o mundo uma relação mediada, esses 

elementos tornam-se ferramentas que auxiliam a atividade humana e promovem o 

desenvolvimento psicológico. Nesse âmbito, Vygotsky  distinguiu esses elementos 

como sistemas simbólicos e identificou-os como instrumentos e signos.  

A importância da criação dos instrumentos no desenvolvimento da 

atividade consciente do homem serve de fonte à história social da humanidade. 

De acordo com Marx e Engels, a relação que o homem tem com a natureza, 

produzindo inicialmente meios para sua subsistência, é o primeiro ato histórico 

desses indivíduos “[...] e esse passo à frente é a própria conseqüência de sua 

organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os homens 

produzem indiretamente sua própria vida material” (MARX; ENGELS, 2007, p.10-

11). 

Essa atividade do trabalho na preparação dos instrumentos, segundo Luria 

“[...] leva a uma mudança radical de toda a estrutura do comportamento”. Assim, 

não é mais um motivo biológico que requer a preparação dos instrumentos, mas 

surgem várias operações auxiliares, novas ações conscientes, e essa “[...] 

atividade consciente do homem não é produto do desenvolvimento natural de 

propriedades jacentes no organismo, mas o resultado de novas formas histórico-

sociais de atividade-trabalho” (LURIA, 1991, p.76-77, grifo do autor). 

Marx preconiza que “[...] o trabalho é primeiramente um acto que se passa 

entre o homem e a natureza. O homem desempenha aí para com a natureza o 

papel de uma potência natural” (apud LEONTIEV, 2004, p. 74). Nesse contexto, o 

homem apropria-se e supera as condições dadas pela natureza, transformando-a 

e transformando-se pelo ato do trabalho, modificando em função de suas 

necessidades os progressos realizados na produção de bens materiais. 

 

Do mesmo modo que a crescente supremacia do homem sobre a 
natureza baseia-se não tanto no desenvolvimento de seus órgãos 
naturais, quanto no aperfeiçoamento de sua tecnologia, assim 
também o crescimento contínuo de seu comportamento origina-se 
primordialmente no aperfeiçoamento de signos externos, métodos 
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externos e modos que se desenvolvem em determinado contexto 
social (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 143).  

 

Neste sentido, o trabalho desenvolve a ação coletiva e, por conseguinte, 

estabelece as relações sociais.  Esses instrumentos, adquiridos pela ação 

transformadora do homem, são elementos que se interpõem entre o indivíduo e o 

objeto de seu trabalho. São auxiliares externos, que como objetos concretos 

atuam potencializando seu corpo e ampliando as possibilidades de atuação no 

ambiente natural.  

Outros meios que auxiliam na mediação são os signos. Para Vygotsky 

(1991, p. 60), o signo age como um “instrumento da atividade psicológica de 

maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho”. Atuam nos processos 

internos, ou seja, interferem no campo psicológico do indivíduo, proporcionando 

auxílios para a resolução de possíveis problemas como lembrar de algo, 

comparar, planejar etc.  

  De acordo com Oliveira (2006, p. 30), “os signos por sua vez, [...], são 

orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo; dirigem-se ao controle 

de ações psicológicas, seja do próprio indivíduo, seja de outras pessoas”. Os 

signos potencializam a memória e atenção no homem nas tarefas que exigem 

essas funções, pelas representações mentais. 

Oliveira (2006, p. 35) relata que para compreender o funcionamento 

psicológico, Vygotsky busca na criação e no uso de instrumentos e de signos 

externos a origem dessas representações mentais, que são na verdade os 

“principais mediadores a serem considerados na relação do homem com o 

mundo”. Logo, a mediação, conforme a autora, “[...] é um processo essencial para 

tornar possível atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo 

próprio indivíduo” (p. 33). 

Inicialmente, os processos interpsíquicos são mediados e desenvolvidos 

pela atividade coletiva e promovem os processos intrapsíquicos  que constituem a 

atividade individual e formam entre si um processo dinâmico. Segundo Vygotsky 

(1991, p. 64), “a transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento”. Esse mecanismo é chamado de “processo de internalização” e 

atua como um instrumento psicológico, que representa, em uma operação mental, 
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os elementos externos, fato que, no decorrer do desenvolvimento, o indivíduo 

deixa necessariamente de usar marcas externas e passa a utilizar signos 

internos, que são “representações mentais que substituem os objetos do mundo 

real” (OLIVEIRA, 2006, p. 35). Sendo assim, essas operações mentais libertam o 

homem da obrigatoriedade de constituir uma relação física com o objeto pensado, 

podendo ter uma relação mediada pelo signo internalizado.   

Nessa perspectiva, a cultura humana produzida pela prática social é 

apropriada pela interrelação entre os indivíduos socialmente organizados. Dentre 

os sistemas simbólicos, a linguagem “teve importância decisiva para posterior 

reorganização da atividade consciente do homem. [...] a par com o trabalho, a 

linguagem é o fator fundamental de formação da consciência” (LURIA, 1991, p. 

80, grifo do autor). 

Leontiev (2004, p. 86) afirma que o “[...] nascimento da linguagem só pode 

ser compreendido em relação com a necessidade, nascida do trabalho, que os 

homens sentem de dizer alguma coisa”. Assim, o ato de transformar a natureza 

exige uma necessidade imprescindível de comunicação uns com os outros, 

originando um processo único de linguagem e ação. Oliveira (2006, p. 34), 

assinala que “a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos 

humanos”. Esse grupo cultural, no qual o indivíduo está inserido, compartilha pela 

linguagem elementos carregados de significado, que influenciam intimamente na 

formação e desenvolvimento dos processos psíquicos superiores. 

 

 

LINGUAGEM COMO MEDIAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

 

Ao compreender os aspectos essenciais da história da espécie humana e o 

desenvolvimento do indivíduo, Vygotsky (1991) considera a linguagem um signo 

mediador fundamental para a aquisição das funções psicológicas superiores. 

Analisa em sua atuação, como elo entre os sujeitos,  a produção cultural e as 

novas gerações, promovendo o desenvolvimento e a ampliação das capacidades 

cognitivas dos envolvidos nesse processo.  
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Vygotsky (1991), ao estudar o desenvolvimento da espécie humana, 

encontrou processos inicialmente diferenciados, que julga ser os precursores do 

pensamento e da linguagem. Para Oliveira (2006, p. 44), o autor considerou 

esses processos como sendo a “fase pré-verbal do desenvolvimento do 

pensamento” e a “fase pré-intelectual do desenvolvimento da linguagem”. Como 

já tratamos anteriormente, a capacidade de produzir e utilizar instrumentos exige 

planejamento e ação coletiva que estimulem o desenvolvimento do pensamento. 

Essas ações resultam em capacidades de solucionar problemas, e revelam ser 

uma espécie de “inteligência prática”. Esse funcionamento intelectual existe sem a 

mediação da linguagem. Desse modo, Vygotsky considera a linguagem pré-

intelectual, os sons e gestos emitidos durante uma atividade de comunicação, 

mas ainda sem atender a função de signo, não são compreensíveis pelo coletivo. 

O autor apregoa que o pensamento e a linguagem têm origens e percursos 

diferentes e independentes; no entanto, em um momento do desenvolvimento 

filogenético, as ações conscientes ligadas à atividade prática encontram-se com a 

linguagem, e assim o pensamento se torna verbal e a linguagem racional. 

Vygotsky (1991, p. 27) aponta esse momento como: 

 

[...] de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 
que dá origem às formas puramente humanas de inteligência 
prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, 
então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem. 
 

O autor destaca a atividade prática e a fala como os fatores fundamentais 

para a formação da consciência, funções essencialmente da espécie humana. A 

ligação entre o pensamento e a linguagem surge das relações sociais entre o 

indivíduo e o mundo exterior e se desenvolvem em um processo sócio-histórico, e 

essa associação, por sua vez, desencadeou o desenvolvimento radical das 

atividades psíquicas no processo de transição à sociedade humana.  

No desenvolvimento da criança, observado desde seu nascimento, esse 

processo em que o pensamento está desvinculado da linguagem e a linguagem 

independente do pensamento ocorre de forma semelhante ao desenvolvimento da 

espécie humana. De acordo com Oliveira (2006) em um processo de 
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aprendizagem, por volta dos dois anos de idade, ocorre uma associação entre o 

pensamento e a linguagem. Em suas palavras: 

 

O percurso do pensamento encontra-se com o da linguagem e 
inicia-se uma nova forma de funcionamento psicológico: a fala 
torna-se intelectual, com função simbólica, generalizante, e o 
pensamento torna-se verbal, mediado por significados dados pela 
linguagem (OLIVEIRA, 2006, p. 47). 
 

  
 Nesse processo de desenvolvimento cognitivo, em que o 

pensamento e a linguagem se unem, tornando-se um pensamento verbal e a 

linguagem racional, o ser humano, mediado pelo sistema simbólico da linguagem, 

“passa a ter a possibilidade de um modo de funcionamento psicológico mais 

sofisticado”. Como apontamos anteriormente, no processo filogênico a 

necessidade de comunicação entre os indivíduos deu-se pela atividade do 

trabalho, que “[...] impulsionou a vinculação dos processos de pensamento e 

linguagem, na ontogênese esse impulso é dado pela própria inserção da criança 

num grupo cultural” (OLIVEIRA, 2006, p. 47).  

Palangana (1995, p. 22), no entanto, com base em estudos realizados por 

Vygotsky, afirma que essa apropriação “[...] só se faz mediante regulação próxima 

e intensa daqueles com quem a criança convive”, como também a participação 

sob influência do mundo objetivado. O tipo de relação, os meios, as condições e a 

forma como são sistematizados os conceitos interferem significativamente na 

qualidade do desenvolvimento psíquico. Neste sentido, Sforni (2004, p. 38) 

argumenta que “[...] a qualidade do desenvolvimento das funções 

psicointelectuais da criança depende do tipo de interação a que ela está 

submetida. [...] daí decorrendo as diferenças qualitativas de desenvolvimento”. 

Com isto, a qualidade da relação que ocorre entre os sujeitos pode desencadear 

ou não a construção das estruturas mentais, facilitando o desenvolvimento dessas 

funções.   

Luria (1991, p. 80-81) assevera que a linguagem “imprime ao menos três 

mudanças essenciais à atividade consciente do homem”. A primeira função 

consiste que pela linguagem as palavras designam e discriminam objetos que, 

conservados na memória, “criam um mundo de imagens interiores” e mesmo 

quando os objetos estão ausentes podem ser usados pelo homem em suas 



 13 

atividades. A segunda indica que, além da palavra designar objetos, “assegura o 

processo de abstração e generalização”, ou seja, a palavra indica a modalidade, a 

função, a classificação e categoria que esse objeto formou ao longo da história 

social. Deste modo, o autor acredita que a palavra por si só analisa e classifica os 

objetos formados historicamente, liberando o homem desse trabalho, e 

consequentemente tornando-se o “veículo mais importante de pensamento”. 

A última e  a mais significativa função da linguagem na formação da 

consciência, é que “a linguagem é o veículo fundamental para transmissão de 

informação, que se formou na história social da humanidade” (LURIA, 1991, p. 

81). Como veículo, possibilita ao homem assimilar toda a experiência, 

comportamento e conhecimento produzidos por outros indivíduos ao longo da 

prática histórico-social, proporcionando um desenvolvimento radical dos 

processos psíquicos no campo da atividade consciente do homem.  

Palangana (1995, p. 23) propõe que “[...] a linguagem encerra em si o 

saber, os valores, as normas de conduta, as experiências organizadas pelos 

antepassados, por isso participa diretamente no processo de formação do 

psiquismo desde o nascimento”. Logo, ao apreender os significados e funções 

dos objetos pela linguagem, a criança estabelece relações e associações, 

incorpora capacidades e habilidades que estão “presentes no mundo moderno”. 

Em cada etapa do desenvolvimento infantil, Vygotsky demonstrou que o 

significado da palavra muda substancialmente, desenvolvendo-se. Entretanto, ele 

cita que “[...] mesmo conservando a mesma referência objetal, adquire novas 

estruturas semânticas, muda e se enriquece o sistema de enlaces e 

generalizações nela encerrados” (VIGOTSKI apud LURIA, 1986,  p. 51). 

 Decorrente desse processo, o desenvolvimento semântico e sistêmico da 

consciência reflete a evolução da estrutura dos processos psíquicos decorrente 

da mudança gradativa do significado das palavras. Nesse período inicial, a 

palavra ainda não possui significado objetivo, é designada pelos laços afetivos, 

pelas sensações; a essência da palavra está no objeto. Na criança em idade pré-

escolar ou para o adolescente, o papel principal da palavra está determinado na 

imagem concreta, na função, na memória e nas situações determinadas. Já no 

processo final, para um adulto a referência é a mesma, mas o significado 

determina um sistema de conceitos lógicos-verbais e conceitos abstratos. Em 
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conformidade com Luria (1994, p. 17), através do pensamento lógico-verbal o 

homem 

 

[...] baseando-se nos códigos da língua está em condições de 

ultrapassar os limites da percepção sensorial imediata do mundo 

exterior, refletir conexões e relações complexas, formar conceitos, 

fazer conclusões e resolver complexas tarefas teóricas. 

 

Nesse período de desenvolvimento, a referência objetal da palavra 

continua sendo a mesma ou passa a ser estável, porém a estrutura semântica da 

palavra se desenvolve, muda decorrente do aumento qualitativo dos processos 

psíquicos.  

Vale ressaltar que em seus estudos, Luria (1991, p. 78, grifos do autor) 

conceitua a linguagem como “[...] um sistema de códigos por meio dos quais são 

designados os objetos do mundo exterior, suas ações, qualidades, relações entre 

eles  etc”. Mediada pela comunicação, o homem “[...] conserva e transmite 

informação e assimila a experiência acumulada por gerações inteiras de outras 

pessoas”. Faz relações, codifica informações, formula conceitos, mesmo fora do 

contexto de uma ação prática imediata, desenvolvendo assim um pensamento 

abstrato. 

Para Luria (1986, p. 42), a linguagem atua substancialmente na evolução 

ascendente dos processos psíquicos, “fica clara [...] a importância fundamental da 

palavra e o lugar central que ela ocupa na formação da consciência humana”. Os 

processos psicológicos superiores são desenvolvidos por meio da internalização 

da linguagem e dos significados conceituais, apreendidos nas interrelações ao 

longo do desenvolvimento histórico-cultural. Desta maneira, para o homem social 

a linguagem 

 

[...] reorganiza substancialmente os processos de percepção do 
mundo exterior e cria novas leis dessa percepção. [...] muda 
essencialmente os processos de atenção do homem. [...] lhe 
permite desligar-se pela primeira vez da experiência imediata e 
assegura o surgimento da imaginação. [...] constituem-se as 
complexas formas de pensamento abstrato e generalizado. [...] 
reorganização da vivência emocional pelo surgimento da 
linguagem (LURIA, 1991, p. 82, grifo do autor). 
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Essas operações mentais complexas promovem o desenvolvimento 

intelectual em um processo de reflexão, de análise e de síntese, tornando o 

homem independente das ações concretas e garantindo a transição do “sensorial 

ao racional” (LURIA, 1991, p. 83).   

No entanto, Leontiev considera que a condição essencial para o 

desenvolvimento das ações mentais da criança se dá com a aprendizagem, 

 

  [...] porque, naturalmente, o conteúdo da experiência histórica do 
homem, a experiência histórico-social, não está consolidada 
somente nas coisas materiais; está generalizada e reflete-se de 
forma verbal na linguagem. E precisamente nesta forma a 
criança acumula o conhecimento humano, os conceitos sobre o 
mundo que a rodeia (LEONTIEV, 1991,   p.72). 

 
Esses conceitos estão materializados principalmente no rol dos conteúdos 

escolares, e é função da escola a socialização desse saber elaborado. Mediados 

pelo trabalho educativo, definido por Saviani (2003, p.13), como o “[...] ato de 

produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”, a 

apropriação desse conhecimento, promoverá no indivíduo um desenvolvimento 

substancial na formação das funções psicológicas superiores.   

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os estudos à luz dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural 

proporcionaram elementos para compreender o movimento histórico na transição 

do homem à sociedade humanizada. Contribuíram para delinear o decurso do 

desenvolvimento humano em uma base teórica resultante de um processo sócio-

histórico da interação e interrelação dos indivíduos com a natureza, com o outro e 

consigo mesmo. 

 Esta relação com a natureza e a necessidade de sobrevivência fez o homem 

produzir inicialmente seus meios de existência, por uma ação essencialmente 

humana e intencional realizada a partir de uma atividade consciente e criativa. A 

produção cultural construída pela relação dos homens e a  natureza ocorreu pelo 

processo de mediação da linguagem que como vimos, têm uma importância 
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fundamental para a formação dos processos psíquicos superiores. Vygotsky 

(1991, p.64), no que diz respeito ao desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores, afirma que: “Todas as funções superiores originam-se das relações 

reais entre indivíduos humanos. A transformação de um processo interpessoal 

num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos 

ao longo do desenvolvimento”. Portanto a relação que se estabelece entre o 

adulto e a criança é fundamental para o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas. Por meio dos instrumentos físicos e signos o homem em um processo 

de internalização apropria-se do mundo real.   

Dentre os sistemas simbólicos, a linguagem impulsiona o homem a 

reorganizar os processos de percepção, atenção, memória, análise, classificação, 

discriminação e nas formas complexas do pensamento abstrato, garantindo a 

transição do sensorial ao racional na representação do mundo.  

É preciso destacar, que a apropriação do desenvolvimento histórico cultural 

se dá pela aprendizagem, num processo de comunicação, que pela sua 

característica e função é um processo de educação. 

Facci (2007, p. 139), assevera que o estudo é uma atividade em que ocorre 

apropriação de novos conhecimentos e cuja direção constitui o objetivo 

fundamental do ensino. Embasada nos estudos de Davidov a autora relata que,  

para o autor o desenvolvimento do pensamento teórico em direção à realidade, 

 

                                      [...] permite ao homem “sair” dos limites da vida cotidiana 

observada diretamente; o introduz no círculo dos acontecimentos 

mediatizadamente representados que transcorre no mundo e 

também nas relações com as pessoas. Por isso a participação 

consciente do homem na vida sociopolítica, por exemplo, está 

ligada com seu grau de alfabetização. 

 

No entanto, em uma perspectiva histórico-cultural o homem não tem 

acesso direto à compreensão e apropriação do conhecimento objetivado pelos 

sujeitos em um processo sócio-histórico. Assim, se transferirmos esta afirmação 

para qualquer condição de aprendizagem, concluímos que é pela mediação 

sistematizada que o homem se apropria do conhecimento, sendo esta mediação  

representada também pelo papel do professor.  
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Para que a apropriação dos conceitos se efetive é fundamental 

compreender o funcionamento psicológico do ser humano. Por conseguinte 

também essencial compreender e analisar o desenvolvimento da linguagem,  que 

como sabemos, é o meio fundamental para a interação entre os indivíduos e os 

fenômenos culturais. É pelo ato educativo, na forma especializada pelo ensino 

escolar, que acontece a apropriação do conhecimento historicamente produzido 

pela humanidade.  

Assim, associando a importância da mediação da linguagem e a 

intervenção do professor com ações pedagógicas eficazes, certamente este 

processo de ensino contribuirá à formação das capacidades cognitivas do 

educando, favorecendo com isto, processos mais amplos de humanização. 
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