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ANEXO III
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Para Vygotsky, a linguagem é o veículo primordial da mediação. É com a comunicação 
lingüística que o homem ressalta aquilo que é importante em seu contexto social. O que 
é importante numa sociedade é algo que foi construído ao longo da história de uma 
comunidade, esse algo pode não ser importante para outro grupo social. 

O homem sente e percebe aquilo que está à sua volta, mas o sentido se dá num 
movimento de significação social e partilhada que lhe permita representar o real (as coisas) 
por meio de um sistema sígnico (por exemplo, as línguas orais e escritas). 

Vygotsky também criou uma analogia interessante que é central na sua teoria da 
mediação. Escreveu que assim como o homem utiliza ferramentas físicas no seu trabalho 
(um martelo, uma agulha, por exemplo) ele também utiliza ferramentas psicológicas para 
o trabalho de natureza mental (o desenho, o mapa, a língua de sinais, a escrita, a linguagem 
oral, os números). 

Assim o homem inventou as linguagens – sistemas de representação criados conforme 
a necessidade que tinha. Sistemas verbais, com estruturação complexa e convencionalizada 
como as línguas faladas e as línguas de sinais e muitos outros sistemas como o desenho, e 
a música. 

Entrelaçado no conceito de instrumento psicológico está o conceito de mediação. 
A palavra mediação é originada no latim médium que significa central, no meio, entre. O 
professor que atua de uma perspectiva mediadora na sala de aula também se transforma 
no decorrer do processo de ensino. Sobre esse processo de transformação pela mediação 
entre professor e aluno escreveu Paulo Freire, o maior educador brasileiro. 

“Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam 
que era possível - depois preciso - trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 
Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar diluía na experiência realmente 
fundante de aprender. Na escola, como resultado do trabalho pedagógico, os conceitos 
do senso comum interagem com os conceitos científicos, a experiência anterior, fruto da 
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da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).



A EDUCAÇÃO DE SURDOS E AS TECNOLOGIAS
 DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC’S.

2

vivência cotidiana, é revisitada na escola, sendo reorganizada para dar lugar aos conceitos 
científicos.” (1997, p.26). 

Vygotsky também entendia que o senso comum não deveria ser descartado 
simplesmente. Os dois tipos de conceito são interdependentes. Os conceitos científicos se 
desenvolvem da vivência que a criança já traz de seu cotidiano, que será transportada para 
os conceitos científicos. As atividades cotidianas e o conteúdo de casa e da rua dão sentido 
ao desenvolvimento proposto na educação formal. É por isso que os exercícios totalmente 
desvinculados do real, como atividades repetitivas e mecânicas, são criticados. Em vez de 
apresentar informações e, em seguida, fazer perguntas com o objetivo de confirmar se o 
aluno sabe as respostas certas, o professor mediador do modelo sociocultural oferece ao 
aluno um objetivo difícil, propondo que a criança o enfrente, resolvendo-o sozinha ou 
com a ajuda de terceiros – que podem ser os colegas ou o professor.
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