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Introdução

Vygotsky

Sua obra iniciou-se na mesma época de Piaget, e foi valorizada no 
Ocidente  por volta de 1970 e 1980, pois na União Soviética devido o 
rigorismo da época, não foi aceito até a queda do comunismo, sendo 
estudado restritamente por acadêmicos.

Nos Estados Unidos utilizavam Piaget nas práticas educacionais, que 
começou a declinar nos anos de 1970. Notava-se a necessidade de uma 
nova diretriz. 



Piaget sugeriu “o direito e a liberdade de aprender”, que era visto por 
alguns grupos americanos  como ameaça às funções de autoridade e ao 
controle do professor.

Vygotsky trouxe a mensagem do “Papel do outro social no 
desenvolvimento da criança”, conceito que recolocou a importância do 
papel do professor. 



Alguns autores defendem a cooperação Professor-Criança, pois 
acreditam que a aprendizagem com a ajuda do outro mais experiente 
tem mais resultados que a aprendizagem a solo.

A teoria histórico-cultural da atividade,  teve grande movimento para 
os teóricos da educação.



Objetivo

O objetivo de Vygotsky é mostrar que o indivíduo não pode ser 
estudado por ele só, é preciso ter em vista o seu meio, pois ambos se 
desenvolvem mutuamente, por isso ele cria uma forma de

“LEI GERAL DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL”, 

onde ele fala das funções cognitivas no desenvolvimento da criança, e 
que isso ocorre :

Entre pessoas -
Interpsicologicamente

Dentro da criança -
Intrapsicologicamente

Primeiro no Nível Social

E depois



Com isso Vygotsky começa a pensar no processo 

de interiorização, que nada mais é do que a 

reconstrução interna por meio de operações 

Externas, na qual ele mesmo deu este nome. 

Esse processo se dá através do uso de SIGNO , da 
MEDIAÇÃO e da FERRAMENTA. 

A ferramenta é um objeto externo que através da  

mediação se interioriza e torna-se um signo, ou seja, 

aquilo que até então era algo que estava 

“no mundo” passa a ter um sentido.



Métodos-Teóricos

Três implicações da Zona de Desenvolvimento Proximal -ZDP 

PRIMEIRA IMPLICAÇÃO:  Janela de Aprendizagem

SEGUNDA IMPLICAÇÃO: O Tutor como Agente Metacognitivo

TERCEIRA IMPLICAÇÃO:  A importância dos Pares como mediadores da 
aprendizagem



Um aspecto importante da teoria de Vygotsky, é a existência da área 
potencial de desenvolvimento cognitivo, onde mostra 

O nível atual da criança, e sua capacidade atual 
de resolver problemas individualmente, 
e a distância do nível de desenvolvimento 
potencial;

É definido através da resolução de problemas 
sob a orientação de adultos ou com PARES mais 
capazes.



Para Vygotsky o desenvolvimento está ligado no processo de 
aprendizagem do uso das ferramentas intelectuais, através da 
interação com pessoas que saibam usar melhor estas ferramentas. 

Uma das ferramentas é a linguagem .



Na opinião de Wertsch e Stone, Vygotsky colocou a ZDP para tratar 2 
questões da psicologia educacional :

- A avaliação das HABILIDADES COGNITIVAS das crianças 

Nível de 
desenvolvimento 
que a criança está

Nível que ela pode 
chegar

“POTENCIAL”



- A avaliação das PRÁTICAS DE INSTRUÇÃO 

A Instrução só é boa quando faz prosseguir o 
Desenvolvimento

Vygotsky

Quando desperta e põe em ação funções que 
estão em processo de amadurecimento 

ou na ZDP

Segundo



A aprendizagem 
das crianças pode 

assumir uma 
natureza 

“transacional” 

Por envolver a 
indução numa 
determinada 

cultura 

Através da ação de pessoas 
mais experientes nesta 

cultura



Ferramenta para os 
Psicólogos e 
Educadores

Onde pode ser 
compreendido o curso 

interno do desenvolvimento

ZDP

E conhecer os ciclos e 
processos de 

amadurecimento que já 
estão completos,

e os que estão em formação



PRIMEIRA IMPLICAÇÃO  da ZDP :  JANELA DE APRENDIZAGEM

Vygotsky resumiu em 3 as concepções sobre a relação de aprendizagem
e desenvolvimento, que havia na sua época:

1- Assumia a independência entre ambos os processos.

2- Defendia que a aprendizagem era desenvolvimento.

3- Buscava uma superação das anteriores, sugerindo uma outra via a 
combinação entre elas.



Foi por não se entender em nenhuma delas que ele deu início aos 
estudos da Zona de Desenvolvimento Proximal (Z D P), onde há uma 
interação do aprendiz, do instrutor e do conteúdo com o problema 
para no qual se procura uma solução.

Vygotsky reforça a importância do princípio de prontidão, que mostra a 
necessidade do aprendiz ter alcançado o estado de aptidão para 
compreender determinado material cognitivo. 

Ele sugere a existência de uma Janela de Aprendizagem em 
cada momento do desenvolvimento cognitivo do aprendiz. 



E para que isso ocorra tem que haver intervenções em grupos, com 
desafios e atividades em que eles mesmos possam personalizar sua 
aprendizagem, diante dos objetivos de um programa de aprendizagem.

A janela de aprendizagem pode ser muito estreita, e a ideia é que em 
cada momento, a janela de aprendizagem do indivíduo se abra com a 
intervenção de um grupo de pessoas, pois há várias janelas mas se uma 
interferir na outra sempre acrescentando algo a mais, essa janela se abre e 
se modifica melhorando assim a compreensão do aprendiz e mudando
seu real para o potencial, e assim sucessivamente.



Real

ZDP

O que a criança 
sabe agora

Potencial

Potencial

Potencial

Potencial é onde a 
criança deve chegar,  
OBJETIVO FINAL.

Apropriação 
do Desenvolvimento.

Potencial

Quando se alcança um 
degrau que era 
considerado POTENCIAL, 
ele começa a se tornar o 
seu REAL, e o próximo  
degrau o POTENCIAL, e 
assim sucessivamente.



É ineficaz, no quesito desenvolvimento, as aprendizagens orientadas 

para níveis de desenvolvimento já atingidos. 

Ao considerar a ZDP há uma proposta 

de ‘’boas aprendizagens’’, 

que conduzem a um avanço no 

desenvolvimento.

Ao trabalhar com a ZDP o professor, tem que saber organizar um 
contexto de modo que desenvolva o aluno, e dar apoio e recursos de 
um modo que ele consiga atingir um conhecimento mais elevado do 
que ele conseguiria sem ajuda.



A interação social não só ocorre entre professor e aluno, mas também 
pelo ambiente em que a comunicação ocorre.

problemas, assuntos, 
estratégias, informações 
e valores de um sistema 
que o inclui

O Aprendiz 
interage com : 



SEGUNDA IMPLICAÇÃO da ZDP : O Tutor como Agente  
Metacognitivo

A Interiorização não é o processo de aprendizado já completo.

O aprendiz ainda precisa ser capaz de identificar o conhecimento, 
habilidades e valores que foram interiorizados, à partir disso ele está 
pronto para iniciar um novo ciclo de aprendizagem a um nível cognitivo 
mais elevado.

Processo Metacognitivo

Planejamento e avaliação do 
próprio pensamento, enquanto 

se resolvem os problemas.



Maturidade Intelectual é a conquista da Consciência do Aprendiz sobre 
o próprio conhecimento, e pode ser guiado pelo professor que 

“confronta” de forma apropriada o aprendiz.

No início 
o professor atua 

como Agente 
Metacognitivo

Monitora, dirige a 
atividade do aluno, 

em direção à tarefa ou 
resolução do problema

Ele é o regulador do 
processo e analista do 

conhecimento



Quando o aprendiz interioriza o comportamento cognitivo, o 
professor transfere para ele a Responsabilidade e o Controle 

Metacognitivo.



TERCEIRA IMPLICAÇÃO da ZDP:  a importância dos Pares como 
mediadores da aprendizagem

A mediação da aprendizagem por pares mais capazes, tem potencial de 
aplicação na Educação Escolar, e por isso tem sido um dos temas que se 
repetem na literatura, baseado nas reflexões de Vygotsky.

Há um aumento do número de alunos nas escolas, e as habilidades 
requeridas por eles são diversas e exigentes, porém não há recursos 
suficientes para atender necessidades individuais.

A SOLUÇÃO encontrada : 
Os Alunos se “ensinam” uns aos outros.

É um meio natural de aprendizagem.



O aprendiz vai gradualmente INTERIORIZANDO, enquanto vai 
se tornando mais Auto-Regulado na tarefa ou habilidade.

A Regulação Exterior ocorre antes da Auto-Regulação.

Uma pessoa mais apta 
guia a atividade de um 
indíviduo menos apto

A medida que o aprendiz 
se desenvolve, o “guia” 

vai entregando-lhe o 
controle das operações



Nesta forma de aprendizagem a responsabilidade pelo Controle Exterior 
é transferida do Professor para o Par-Tutor, promovendo aprendizagem 
Auto-Regulada.

Estudos comprovaram a efetividade deste aprendizado PAR-TUTOR, e 
que pode ser moderado por : pessoas na mesma faixa etária, pelo nível 
de realização de tutores e tutorados, por eventuais dificuldades 
acadêmicas dos tutores.

Houve constatação que os ganhos em efetividade foram 
maiores nos tutores do que nos alunos orientados por eles.



Conclusão 

Este estudo mostra a importância da interação, para o 
desenvolvimento do indivíduo com o outro no meio em que 
vive.
O uso de signos tem a função de mediar esse desenvolvimento, 
explorando a janela de aprendizagem, até o aluno alcançar o 
potencial.



Considerações Finais

Ficou claro para nós que é através do meio da interação mediada 
que se aprende  e se desenvolve com signos, objetos, linguagem, 
jogos e brincadeiras.

Que nós podemos verificar o comportamento das crianças,  e 
assim auxiliá-las a evoluir.
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