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É notável que a prática do professor deva estar relacionada com sua teoria 
científica adquirida. Esta constatação deu origem a este artigo, pois o conhecimento 
científico é o que propicia ao aluno a obter conhecimentos por meio de um processo 
de mediação. Essa mediação pode ser efetivada pela interação professor/aluno, 
pela interação deles com eles mesmos e ainda a interação deles com o conteúdo a 
ser aprendido. Os estudos para este fim objetivaram primordialmente possibilitar 
ao professor entender que, enquanto professor/pesquisador, pode ter como 
paradigma a teoria Histórico–Cultural como uma forma de superar a prática social 
imediata do aluno, para isso são analisados textos de Vygotsky (1995, 1998), 
Leontiev (1978), Luria (1998), Saviani (1991), Gasparim (2005) entre outros. 
Assim, em virtude da problemática da fomentação para aquisição/apropriação do 
hábito/gosto de ler e escrever, por parte de muitos indivíduos e, especialmente, 
crianças em idade escolar, é que se faz necessário refletir sobre a Formação 
Continuada de professores em serviço, pois sua formação deve estar totalmente 
relacionada à sua prática, não como cumprimento exigido pela Secretaria de 
Educação, mas objetivando uma contextualização comprometida com a 
transformação social na formação do professor, e em sua responsabilidade com a 
sociedade e com o conhecimento e ação (práxis). 
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CONTINUED EDUCATION AND THE HISTORICAL-CULTURAL CONTRIBUTIONS TO 
READING MEDIATION. Abstract It is notable that the teacher’s practice should be 
related to his/her acquired scientific theory. This realization gave origin to this 
article. It is the scientific knowledge that enables the acquisition of knowledge 
through a mediation process. This mediation can take place through the interaction 
between student and teacher, through the interaction among themselves and yet 
through their interaction with the content to be learned. The researches into this 
goal aimed primarily to enable the teacher to understand that as a teacher or 
researcher he/she can have as a paradigm the historical-cultural theory as a way to 
rise above the immediate student’s social practice. It was analyzed articles by 
Vygotsky 1995—1998, Leontiev, 1978, Luria, 1998, Saviani, 1991, Gasparim, 2005, 
among others. Hence, because of the fomentation problematic to acquire the habit 
of reading and writing by many individuals, especially school age children, it is 
necessary to reflect upon the continued education of teachers. Hence, their 
education must be totally related to their practice, not as a fulfillment demanded by 
the Education Secretariat but aiming a compromised contextualization with social 
transformation in the teacher’s education and his/her responsibility with society, 
knowledge, and action. Práxis. 
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1. INTRODUÇÃO  

Entende-se que hoje a Formação Continuada de qualquer ser humano, em especial 
a do professor, é uma das práticas mais expressivas no processo de formação de 
um profissional, sobretudo na área de educação. É por meio dela que o professor 
tem a possibilidade de atuar em uma situação real de aplicação de seus 
conhecimentos. Por este motivo muito se tem discutido sobre a maneira com que 
se tem formalizado esta prática nos diferentes níveis de escolaridade. Por isso, a 
Formação Continuada é de importante relevância para a concretização da prática 
educativa do professor comprometida com o ensino, a aprendizagem e o 
desenvolvimento e a assimilação de conhecimentos do aluno, com a finalidade de 
torná-lo cidadão. E por estes motivos é que se propõe, refletir e fazer uma breve 
apresentação do que se entende por professor e sua prática de ensino, bem como 
possibilitar o entender sobre como pode ser mediado o hábito/gosto do ler e 
escrever.  

2. A PRÁTICA DE ENSINO DO PROFESSOR  

Na prática de ensino, o professor comprometido com a educação quando faz a 
reflexão sobre seu papel dentro de sala de aula, automaticamente, age no sentido 
de ver e rever a teoria que norteia sua prática. Nesse contexto, NÓVOA (1992, 
p.26), comenta que, “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam 
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 
simultaneamente, o papel de formador e de formando”.  

Saviani define educação como ato de produzir direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. 

 Sendo assim, os escritos de Leontiev só comprovam o que estamos discutindo:  

"A educação pode ter e tem efetivamente formas muito diversas. Nas primeiras 
etapas do desenvolvimento da sociedade humana, como nas crianças pequenas, é 
uma simples imitação dos atos do meio, que se opera sobre seu controle e com sua 
intervenção, depois complica-se e especializa-se, tomando formas tais como o 



ensino e a educação escolares, diferente formas de educação superior e até de 
formação autodidata ."(Leontiev, p. 290-291. 1978).  

Lidar com conceitos que permitam e visam unicamente o desenvolvimento do ser 
humano, sua capacidade de criação, tanto na observação de palavras, quanto no 
registro, implica o reconhecimento das ações de capacidade criativa e criadora, pois 
é como algo a ser buscado por intermédio de pesquisas, vislumbrando o convívio 
mais integrado do aluno com tudo quanto a humanidade já elaborou de mais 
elevado e mais avançado. Implica em almejar que o aluno tenha a oportunidade de 
ir se formando como – homem atualizado.  

2.1 Interação  

A interação é um processo, são atos que ocorrem entre dois seres ou mais, com 
uma intenção definida, no caso da escola, a apropriação do conhecimento científico. 
A linguagem humana é mediadora da ação entre aquele que ensina e aquele que 
aprende. 

De acordo com Leontiev (1978), o processo de aprendizagem tem extrema 
relevância, pois é o processo de aquisição/apropriação de conhecimentos 
produzidos historicamente e mediados pelo professor no ambiente escolar, o que 
permite a cada aluno a aquisição das capacidades e características humanas, assim 
como a criação de novas aptidões e funções psíquicas superiores.  

Vigotski (1999) postula, que as funções psicológicas superiores - como memória, 
atenção, abstração, aquisição de instrumentos, fala e pensamento - se 
desenvolvem mediante a aquisição de conhecimentos transmitidos historicamente, 
os quais, necessariamente, para serem apropriados pela criança, precisam da 
mediação dos indivíduos mais desenvolvidos culturalmente. Ou seja, o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores se dá na interação social e por 
intermédio do uso de signos, que intencionalmente, devem estar convencionados 
para a concreta interação.  

Na abordagem Histórico-Cultural a construção de conhecimentos necessita da 
interação do outro. Para Vygotsky (1988) as relações entre os processos de 
elaboração conceitual estão sempre em desenvolvimento e o aprendizado de 
conceitos científicos só podem ser propiciados pela escola. O destaque nesta teoria 
é a necessidade de diferenciarmos as condições em que a elaboração do 
conhecimento se dá, tanto nas relações cotidianas, quanto nas relações de ensino 
vividas no ambiente escolar.  

2.2 Mediação  

Para efetivação da prática de ensino do profissional da educação, faz-se necessária 
a interação realizada pelo processo de mediação, visto que mediação, de acordo 
com o dicionário Aurélio “é o ato ou efeito de mediar; intervenção, intercessão, 
intermediação”.  

Os estudos elaborados propiciam dizer que o professor ao mediar divide seus 
conhecimentos científicos com o aluno, para que aconteça a assimilação de modo 
que o aluno supere o conhecimento de senso comum a partir do conhecimento 
aprendido no ambiente escolar.  

Saviani (1984a, 1991b), Cury (1985) e Mello (1985), contribuem com seus escritos 
para o entendimento do que ocorre nesse processo educacional. Para eles o 
fenômeno educativo é visto numa perspectiva de totalidade, percebendo-o como 



modalidade da prática social mais ampla e da prática social específica. Detecta-se 
que o argumento que sustenta a escola enquanto instância social é a prática 
pedagógica do profissional da educação que age como mediador na modalidade da 
prática social imediata, inserida na prática social mais ampla. O que possibilita a 
escola desempenhar a função de prover as classes dominadas, que freqüentam a 
escola pública, dos mesmos instrumentos e conhecimentos veiculados nas classes 
dominantes — o saber sistematizado — para, assim, poder lutar em igualdade por 
transformações sociais mais profundas.  

Aqui a mediação, ganha contornos sociopolíticos, sendo a escola uma instância 
mediadora entre a sociedade e os alunos que se educam, visando a sua 
transformação, para ação na sociedade que almeja avanços atualizados e de 
qualidade. O que possibilita a compreensão da mediação na escola são os 
conhecimentos de natureza didática.  

Candau (1983) afirma:“Didática é um conhecimento de mediação, devendo 
fornecer sustentação filosófico - política, técnica e humanista à ação do professor 
visto, então, como sujeito político”.  

A mediação cognitiva, que se dá entre sujeito e objeto de conhecimento, pressupõe 
que a ação do professor - mediação, é de natureza, totalmente, didática, capaz de 
tornar desejável e assimilável o objeto de conhecimento ao aprendiz. Para Candau 
(1983), o sujeito não apreende ou constrói o conhecimento numa relação imediata 
com os objetos de conhecimento; esta relação é mediada pelos aspectos 
sociocultural e semiótico – que inclui a linguagem – e por aspectos psicogenéticos 
que estão na base de interpretação do real – processo este chamado, 
primeiramente por Vygotsky (1988), de mediação cognitiva.  

A mediação fará parte do ambiente escolar enquanto o mundo existir, pois de tudo 
o que existe, de qualquer situação, do seres vivos ou não vivos, do verbal e do 
não-verbal, podemos fazer uma leitura e obter alguma informação ou vivenciar 
uma experiência, que pode ajudar a ampliação de conhecimentos, para que se faça 
a assimilação do que já se sabe ou do que se duvida, para rejeição de algo 
incompreensível ou visualizar pontos de vista de pessoas que podem ou não 
contribuir com a sociedade.  

O aluno aprende por intermédio do professor que possibilita a integração sensorial, 
racional, emocional, ética, pessoal e também social. Isso só é possível se o 
ambiente onde acontecer essa interação professor/aluno for de concentração, 
objetivando o aprendizado do aluno.  

3. FORMAÇÃO CONTINUADA  

Conceituando a palavra de acordo com o Dicionário Aurélio, “formação é o modo 
por que se constitui uma mentalidade, um caráter”.  

O que possibilita entender que Formação Continuada é o processo pelo qual o 
professor passa, constituindo seu caráter profissional. As relações existentes na 
formação do professor e dos alunos por ele mediado, corroboram com os escritos 
de Vygotsky (1998, p. 85- 86) de que "estudar alguma coisa historicamente 
significa estudá-la no processo de mudança". Identificar e entender a aprendizagem 
do professor no movimento histórico pressupõe a compreensão da totalidade de 
todo princípio metodológico.  



Gasparin (2003-2005), aborda os cinco passos metodológicos da teoria histórico-
cultural, evidenciando como pode ser planejada a prática dos profissionais 
comprometidos com a educação.  

1. A Prática Social Inicial é o primeiro processo utilizado pelo professor, onde ele 
identifica através de um resgate o que o aluno já sabe sobre determinado assunto. 
De acordo com Vygotsky (2001), é a (ZDP) - zona de desenvolvimento atual, onde 
se propicia a desenvoltura do nível de desenvolvimento atual do aluno. Seu ponto 
de partida é o conhecimento prévio do professor e dos alunos, ou seja, o 
conhecimento que o aluno traz da prática social é o ponto de partida de todo o 
trabalho do professor. Sendo a visão do aluno, uma visão de senso comum, 
empírica, geral, uma visão um tanto confusa, ou seja, sincrética, onde tudo de 
certa forma, aparenta ser natural. Aqui, o professor, se posiciona em relação à 
mesma realidade de maneira mais clara e, ao mesmo tempo, com uma visão mais 
sintética, objetivando a condução do processo pedagógico com maior segurança, 
pois realiza as atividades planejadas anteriormente. O professor no momento do 
diálogo com seus alunos sobre o tema a ser estudado propicia ao aluno o entender 
o quanto já conhece sobre o assunto, evidenciando, que a temática desenvolvida 
em sala de aula, está presente na prática social imediata e que ele pode por meio 
da mediação possibilitar a apropriação dos conhecimentos historicamente 
acumulados.  

2. A problematização objetiva o questionamento, a análise, as interrogações da 
prática social, propiciando a abordagem do conteúdo em suas diversas dimensões. 
É a explicitação dos principais problemas que se apresentaram na prática social 
inicial. Este momento constitui o elo entre a prática e a instrumentalização. “Trata-
se de detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, 
em conseqüência, que conhecimento é necessário dominar” (SAVIANI, 1999, p.80).  

3. A instrumentalização se expressa no trabalho do professor e dos alunos para a 
aprendizagem. Saviani (1991, p.103) afirma, “dos instrumentos teóricos e práticos 
necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social [...].E 
para provar tais palavras Gasparin (2003, p.54) “trata-se da apropriação pelas 
camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta que travam 
diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem”. Todo 
este processo consiste na metodologia que parte na síncrese (senso comum) e se 
dirige a síntese (conhecimento historicamente acumulado A mediação utilizada 
nessa fase, proporciona ao professor e aos alunos uma interação que se desenvolve 
por meio de ações didático-pedagógicas necessárias à efetiva construção de 
conhecimento em todas as dimensões, a saber, (científica, social, histórica, entre 
outras). No processo da instrumentalização acontece o processo dialético de 
construção do conhecimento possibilitado pelo professor, e este vai da fase 
empírica ao abstrato visando à chegada do processo concreto.  

4. Na Catarse há o momento em que o aluno confronta seu conhecimento de senso 
comum com o conhecimento científico num processo que é resultado da interação e 
mediação com o conteúdo que foi trabalhado, chegando à síntese e, há momento 
em que o aluno organiza seu pensamento sobre as questões que o conduziram à 
construção do conhecimento. De acordo com Saviani (1999 p.80-81), “o momento 
catártico pode ser considerado como o ponto culminante do processo educativo, já 
que é ai que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no processo de 
ensino, a passagem da síncrese à síntese”. É a expressão da nova forma de 
entender a teoria trabalhada sobre a prática social que se realizou por meio da 
síntese mental. É, uma nova postura mental que une o cotidiano ao científico. O 
aluno manifesta o que aprendeu, sabendo que o conhecimento deve continuar 
sempre em construção.  



5. Prática Social Final, segundo Saviani (1999, p.82), é o novo nível de 
desenvolvimento do aluno. Ela se constitui “o suporte e o contexto, o pressuposto e 
o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma, se 
considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou 
qualitativamente pela mediação da ação pedagógica [...]”. Tanto o professor 
quanto os alunos se modificam intelectual e qualitativamente em relação as suas 
concepções sobre o conteúdo que reconstruíram e que o aluno leva à prática, fora 
do ambiente escolar. Com respaldo nos escritos de Gasparin (2003-2005) é 
possível afirmar que os cinco passos metodológicos da teoria histórico-cultural, 
levados em consideração na práxis pedagógica pode possibilitar ao aluno a 
interiorização do conteúdo e conduzi-lo a fazer sua própria síntese.  

HÁBITO/GOSTO DO LER E ESCREVER  

O aluno é um grande aprendiz. É o protagonista de um processo de aprendizagem, 
mediado por outro protagonista que já sabe, que já detem o conhecimento a ser 
ensinado. Esse aluno aprendiz pode produzir conhecimentos a partir de 
conhecimentos transmitidos, ensinados não de forma linear, fragmentada, 
mecanicamente, mas, de forma significativa, partilhada e compartilhada por meio 
da oralidade da leitura e escrita.  

Faz-se necessário deixar explícito que o processo de aquisição da leitura, para 
qualquer ser humano se inicia desde a mais tenra idade, muito antes de seus 
primeiros passos para a caminhada da jornada escolar. Verifica-se que na 
realidade, “o processo de aquisição da língua escrita tem uma pré-história, que é o 
momento progressivo de apropriação, pela criança, da idéia de representação que 
sempre tem como base, a fala” (VYGOTSKY, 1987, p,129). Esse processo de 
representação inicia-se pelo gesto. Depois, é que se utiliza o jogo e o brinquedo 
(faz-de-conta), representa objetos e situações pelo desenho. É naturalmente, que 
acontece a transição do desenho de coisas para o desenho de palavras, desde que 
a criança seja preparada para organizar adequadamente essa transição.  

No ambiente escolar a leitura deve ser atividade prioritária, seja com textos, 
literaturas, poemas, poesias, leituras complementares, essencialmente, literatura 
ficcional de autores nacionais e estrangeiros para o conhecimento cultural da 
sociedade. A fomentação para que o aluno tenha o hábito ou o gosto pela leitura é 
uma tarefa complexa, mas não impossível, pois o professor é desafiado, pois o 
aluno está inserido em um mundo de tecnologia super avançada com recursos de 
comunicação muitas vezes, extraordinariamente, espetacular.  

Existe a cobrança por parte dos pais em querer que o filho faça parte do mundo 
letrado dominando tanto a leitura quanto a escrita, porém o código escrito é difícil, 
e algumas vezes o aluno acaba se desinteressando da leitura de livros e procuram 
aproveitar o tempo com objetos tecnológicos.  

Nos escritos de Vygotski (1998) chama a atenção o fato de que, em muitos casos, 
a aprendizagem da leitura e escrita apresenta-se como uma tarefa mecânica e sem 
sentido para as crianças. Quando apresentada pelo processo da pedagogia 
tradicional, a escrita se reduziu a uma complicada habilidade motora. Já na 
pedagogia pós-moderna – escolanovista, a leitura é vista como um objeto de 
conhecimento de que a criança pode apropriar-se sozinha, de forma quase que 
espontânea. Ele ainda nos permite o entender que, ao contrário, o domínio de um 
complexo sistema de signos provoca um longo desenvolvimento de funções 
complexas, que “prenuncia um ponto crítico de todo o desenvolvimento cultural da 
criança (p. 120)”.  



Luria (1998) demonstra também que a criança deve apropriar-se do uso funcional 
da escrita, o que só pode se dar através da sua inserção na escola e da atuação 
direta do professor por intermédio da mediação e da interação, para que 
compreenda os mecanismos de um sistema tão complexo criado pela humanidade, 
e que serve de companheira por toda vida do ser humano.  

Os estudos elaborados para este fim possibilitam entender que é possível 
compreender que, ao ingressar na escola e no processo de alfabetização 
propriamente dito, a criança, segundo Luria (1998), retrocede em alguns aspectos 
no que tange ao uso instrumental da notação anteriormente desenvolvido. A 
criança passa a conhecer as letras isoladamente, sabe que elas servem para 
registrar um conteúdo; mas apreende a sua utilização, a princípio, externamente, 
isto é, a nova técnica recém-adquirida é não-diferenciada e sua relação com ela é 
quase como mágica, onde professor e aluno estão como protagonistas neste palco.  

A teoria histórico-cultural, propicia compreender que para haver a possibilidade da 
aquisição do hábito/gosto pela leitura e pela escrita é necessário uma base 
formadora e orientadora dessas aprendizagens. Essas bases formadoras são 
provenientes do trabalho pedagógico planejado, executado e avaliado pelo 
professor, assim como pelas atividades realizadas pelos alunos. Portanto, para que 
a aquisição da língua escrita ocorra é necessário um fazer intencional do professor 
e, para que esse fazer seja significativo deve sempre levar em consideração o quê, 
para quê, para quem, com quem e com que objetivos a criança escreve. .  

CONCLUSÃO  

Detecta-se que muitas coisas podem acontecer até se chegar ao objeto pesquisado. 
Contudo, não basta viver a experiência, faz-se necessário refletir constantemente 
para se alcançar o objetivo almejado sobre o que se está pesquisando.  

O principal requisito para que uma ação pedagógica de qualidade aconteça é 
justamente este: o educador reflexivo – aquele que reflete ao planejar seu 
trabalho, ao executar o que planejou e, de uma forma muito especial, ao analisar 
sua prática, com vistas a reformulá-la, melhorá-la sempre que for preciso.  

As propostas de formação continuada, independente dos vínculos e parcerias, 
precisam possibilitar aos professores subsídios que eles possam compreender na 
teoria para atuar em sua prática profissional como um ato de mediação de 
conhecimentos ao ser humano. Assim, o professor assume seu papel de mediador e 
estabelece critérios para a sua docência.  

Os estudos elaborados para este fim, propiciaram considerar que a Pedagogia 
Histórico-Crítica defendida por Saviani (1985), e utilizada como uma didática por 
Gasparin (2002), subsidiado pela Teoria Histórico-Cultural, podem converter-se de 
fato em uma metodologia segura para a formação de um leitor crítico da sociedade 
na qual se insere. Esta metodologia coloca o aluno em situações de observação, 
reflexão, análise e posicionamento crítico em relação à prática social. Todo 
processo é extenso, às vezes, até complexo, exige estudo, o que requer tempo, 
disponibilidade, planejamento, pesquisa de materiais e análise desses estudos. 
Dessa maneira, entende-se que é preciso trabalhar com os professores em seu 
processo de formação continuada.  

As ações de estudo teórico-prático devem instrumentalizar os professores para que 
analisem as diferentes concepções de leitura e escrita que possuem e tem 
subsidiado a sua prática pedagógica; para que realizem leitura crítica de diferentes 



gêneros textuais, pois só assim, conseguirão desenvolver uma prática 
transformadora. 
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