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RESUMO
O  presente  projeto  pretende  investigar  sobre  a  teoria  Histórico-Cultural,  bem  como  a  aplicação  de  sua  prática
pedagógica por professores da rede municipal de ensino de uma cidade do norte do estado do Paraná. O objetivo geral
consiste em compreender como a teoria elaborada por Lev Semionovich Vygotsky é conhecida pelos docentes e quais
os  reflexos  desses  entendimentos  em suas  práticas  pedagógicas.  Para  que  seja  possível  identificar  os  conceitos
elaborados, faremos uma entrevista semiestruturada e utilizaremos a Teoria das Representações Sociais, que investiga
como se formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar objetos, além de interpretar
os  acontecimentos  da  realidade  cotidiana.  Essa  teoria  norteará  nossa  pesquisa.  A  análise  dos  dados  será
qualiquantitativa, com base na análise do discurso. Também será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a teoria
elaborada por Lev S. Vygotsky, a fim de constatarmos os conceitos estabelecidos pelo autor e suas contribuições para o
campo  da  Educação.  O  estudo  justifica-se  pela  relevância  em  mostrar  aos  futuros  profissionais  da  Educação  a
importância  de  conhecer  a  teoria  norteadora  dos  trabalhos  pedagógicos,  bem  como  os  reflexos  desse
(des)conhecimento na maneira de mediar o ensino e a aprendizagem na educação escolar.  Para tanto, tentaremos
responder a seguinte problemática: qual é a representação social  dos professores sobre a teoria Histórico-Cultural?
Assim, poderemos identificar os reflexos desses conceitos no cotidiano escolar. Espera-se contribuir com a formação
crítica  e reflexiva do futuro  educador,  quanto a sua prática pedagógica,  no entendimento da criança como ser  em
constante desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: Educação escolar; Psicologia; Mediação; Conceitos.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa pretende abordar os principais conceitos da teoria Histórico-Cultural, segundo
Lev  Semionovich  Vygotsky.  O  intuito  é  constatar  a  aplicação  de  sua  prática  pedagógica  por
professores  da  rede  municipal  de  ensino.  Tentaremos utilizar  as  obras  do  próprio  autor  que  a
elaborou com abordagens sociointeracionistas, demonstrando que o desenvolvimento humano, que
ocorre em meio a aprendizagem, se faz nas relações e nas trocas sociais. Para seus estudos Lev
Vygotsky  utilizou o Método Dialético,  a fim de compreender o comportamento humano e a sua
relação com o social, para entender, também, o papel da educação no desenvolvimento humano,
sobretudo infantil. 

O autor  supracitado se dedicou a pesquisa  tendo foco na relação do sujeito  com outros
sujeitos, acontecendo trocas sociais, culturais, interação e mediação. O papel do professor fica nítido
nas discussões de Lev Vygotsky sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, pois é nessa interação
social que acontece a mediação. O docente deve agir como mediador entre o objeto (estudo) e a
criança, para que proporcione a aprendizagem e o desenvolvimento. 

A  teoria  de  Vygotsky  (1978)  também  é  nomeada  de  Sociocultural  e  só  começou  a  ser
conhecida após a sua morte (*1896-1934†). Até hoje é reconhecida mundialmente e muito utilizada
aqui no Brasil, inclusive no estado do Paraná, onde a presente pesquisa se desenvolverá. Por ser
uma teoria que grande parte da rede municipal do referido estado adota para nortear as práticas
pedagógicas, torna-se relevante que o professor a conheça e saiba trabalhar dentro das propostas
vygotskyana.  De acordo com o estado do Paraná, a importância de utilizar tal teoria se deve ao fato
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de que a escola precisa apresentar os conteúdos sistematizados e socializados para proporcionar ao
aluno  a  interação  com a  sociedade  e  a  apropriação  da  consciência  crítica  e  do  conhecimento
(PARANÁ, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo geral consiste em compreender como a teoria elaborada por Lev
Semionovich Vygotsky é compreendida pelos docentes da rede municipal de uma cidade do norte do
Paraná e  quais  os  reflexos dessa compreensão em suas práticas  pedagógicas.  Para  que  seja
possível identificar os conceitos elaborados socialmente, faremos uma entrevista semiestruturada e
utilizaremos  a  Teoria  das  Representações  Sociais  para  nortear  nossa  pesquisa.  Também será
realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  sobre  a  teoria  elaborada  por  Lev  S.  Vygotsky,  a  fim  de
constatarmos os conceitos estabelecidos pelo autor original e suas contribuições para o campo da
Educação. 

O estudo justifica-se pela relevância em mostrar aos (futuros) profissionais da Educação a
importância de conhecer  a teoria  norteadora dos trabalhos pedagógicos,  bem como os reflexos
desse (des)conhecimento na maneira de mediar o ensino e a aprendizagem na educação escolar.
Para  tanto,  tentaremos  responder  a  seguinte  problemática:  qual  é  a  representação  social  dos
professores  sobre  a  teoria  Histórico-Cultural?  Assim,  poderemos  identificar  os  reflexos  desses
conceitos no cotidiano escolar. Espera-se contribuir com a formação crítica e reflexiva do (futuro)
educador, quanto a sua prática pedagógica, no entendimento da criança como ser em constante
desenvolvimento.

A hipótese é de que os professores não articulam a teoria vista durante a graduação e a
prática dentro da sala de aula. Com relação ao tema central dessa pesquisa, acreditamos que os
conceitos socialmente elaborados sobre a teoria Histórico-Cultural  não estão de acordo com as
práticas pedagógicas, o que interfere na mediação do docente entre o sujeito, o objeto de estudo e
as  suas  relações  sociais,  refletindo  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem.  Sendo  assim,
esperamos contribuir para que os professores tenham uma reflexão sobre a relação teórico-prática,
para  firmar  os  elos  entre  esses  dois  aspectos,  na  tentativa  de  enriquecer  o  conhecimento
pedagógico e atingir  um olhar amplo sobre as características próprias da infância,  bem como a
mediação eficaz.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para que tenhamos suporte teórico para compreender os conceitos da teoria vygotskyana e
disponhamos de embasamento teórico para confrontar os dados que nosso estudo apresentará,
utilizaremos  a  pesquisa  bibliográfica.  Cervo  e  Bervian  (1983,  p.  55)  salientam que  a  pesquisa
bibliográfica  “pode  ser  realizada  independentemente  ou  como  parte  da  pesquisa  descritiva  ou
experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas
do passado existente  sobre  um determinado assunto,  tema ou problema”.  Sendo assim,  nossa
pesquisa  bibliográfica  buscará  complementar  a  parte  de  campo,  desenvolvida  por  meio  da
entrevista.

A fim de nortear  as nossas ações em campo, utilizaremos a Teoria  das Representações
Sociais. As representações sociais são conceitos construídos socialmente entre um ou mais grupo
de pessoas, elas estabelecem uma relação com o mundo e com as demais pessoas a partir da
interpretação  que  fazemos.  Essas  representações  organizam  e  orientam  as  condutas  de
comunicações sociais, intervêm na assimilação dos conhecimentos, bem como no desenvolvimento
individual  e  coletivo.  Sendo  assim,  exercem  uma  forte  influência  na  definição  das  identidades
pessoais e sociais, nas expressões dos grupos, além das transformações sociais (JODELET, 1989).
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Pretende-se  realizar  uma  entrevista  semiestruturada  com  aproximadamente  10  questões
sobre  a  teoria  Histórico-Cultural  e  as  ações  pedagógicas  de  cerca  de  10  professores  da  rede
municipal  de ensino de uma cidade do norte  do Paraná,  a fim de identificar  as representações
sociais destes sujeitos sobre o tema em questão, para que possamos compreender suas práticas
em sala de aula. Para Triviños (1987) a entrevista semiestruturada possibilita não só a descrição dos
fenômenos  sociais,  mas  também sua  explicação  e  a  compreensão  de  sua  totalidade,  além de
manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de dados.

A  análise  dos  dados  será  qualiquantitativa,  pois  as  respostas  dos  professores  serão
transcritas e averiguadas a partir da análise do discurso proposta por Bardin (1977) e os dados
quantitativos  serão  dispostos  na  pesquisa  por  meio  de  tabulações  e  gráficos  para  ilustrar  os
resultados e facilitar suas ponderações.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com os futuros resultados espera-se contribuir para a superação da dicotomia entre teoria e
prática que ainda trás resquícios da pedagogia tradicional, além de mostrar que a compreensão da
teoria Histórico-Cultural  faz-se necessária para a correta mediação entre o objeto de estudo, as
relações sociais  e  a criança,  visto  que a proposta  vygotskyana visa uma interação entre  essas
dimensões (sujeito-objeto-relações sociais). 

Assim, esperamos proporcionar uma reflexão quanto às práticas pedagógicas tal como a sua
influência no desenvolvimento intelectual e moral do aluno, proporcionando embasamento teórico e
instrumentos para ajudá-lo nessa tarefa de preparar para a cidadania.

4 CONCLUSÃO

A Teoria Histórico-Cultural e as obras deixadas por Vygotsky e seus colaboradores são de
grande extensão permitindo levantar diversas problemáticas sobre a educação escolar. Espera-se
que  a  partir  deste  trabalho  possam  surgir  novas  contribuições  e  indagações  que  ajudem  a
compreender e enriquecer esta teoria. Com este trabalho queremos progredir no entendimento das
relações culturais e sociais estabelecidas por professores e alunos em sala de aula, bem como suas
influencias  sobre  a  prática  pedagógica,  a  aprendizagem  e  a  formação  do  indivíduo  enquanto
cidadão, visando sempre a melhoria do ensino ofertado.
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