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➢ O caminho do objeto até a criança e desta até o 
objeto passa através de outra pessoa.

➢ Refletir sobre a importância das trocas entre os 
parceiros como momentos significativos no 
processo ensino-aprendizagem.

➢ Temos por pressuposto de nosso trabalho a meta 
maior de, criar condições para que os alunos se 
tornem cidadãos que pensem e atuem por si 
mesmos.



➢ A partir da década de 80, recolou-se a discussão sobre as 
funções crítica e libertadora da Educação, e o professor 
passou a ser pressionado a rever a sua prática e avaliar os 
resultados com seus alunos.

➢ O avanço da tecnologia não tem contrapartida na vida 
cotidiana dos cidadãos, onde grande parte dos membros 
da comunidade escolar pública não tem acesso às novas 
conquistas da tecnologia.

➢Das tendências atuais, uma que nos parece melhor 
colaborar para esta reflexão é a psicologia sócio-histórica, 
e dentro dela, as práticas sociointeracionistas.



A Constituição Social do Homem
➢ A psicologia sócio-histórica traz em seu bojo a concepção de que 

todo homem se constitui como ser humano pelas relações que 

estabelece com os outros.

➢ O indivíduo transforma-se de criança em adulto processando 

internamente, por meio de seu livre arbítrio, as diversas visões de 

mundo com as quais convive.

➢ Interpsicologicamente: tudo que está no sujeito que existe antes 

do social.

➢ Intrapsicologicamente: quando é internalizado e modificado pelo 

sujeito e devolvido para a sociedade. Ou seja, a criança vai 

aprendendo e se modificando(pesquisar).



➢ Ao nascer, as situações vividas vão permitindo, no 
universo da vida humana, interações sociais com 
parceiros mais experientes.

➢ A linguagem é o principal instrumento simbólico de 
representação da realidade, que permite a 
transformação das funções psicológicas elementares 
em superiores.

➢ A FPS (função psicológica superior) principal é a 
vontade, pois possibilita a emergência de todas as 
outras funções.



O Papel da Linguagem nas Interações 

Sociais
➢ A linguagem do meio ambiente cumpre duas 

funções: de um lado permite a comunicação, 
organiza e medeia a conduta, e de outro, expressa 
o pensamento.

➢ Vygotsky estabelece uma importante distinção 
entre significado e sentido.

➢ Quando a linguagem se dirige aos outros, o 
pensamento torna-se passível de partilha.

➢ A fala – uma das formas de linguagem através da 
qual os significados sociais são compreendidos.



Interação: Diálogo com Parceiros Mais 

Experientes

➢ Os sujeitos mais experientes , ao interagirem com as
crianças , estimulam-nas não só na apropriação da
linguagem, como também na sua expansão,
possibilitando assim a elaboração de sentidos
particularizados.

➢ É por meio do processo de internalização que as
crianças começam a desempenhar suas atividades
sob orientação e guia de outros e, gradualmente,
aprendem a resolvê-las de forma independente.



Interações em Sala de Aula: Trabalhando 

na Zona de Desenvolvimento Proximal

➢ É importante frisar que, para Vygotsky, é na interação entre 
pessoas que em primeiro lugar se constrói o conhecimento, que 
depois será intrapessoal.

➢ Não aceita-se a ideia da sala de aula arrumada, onde todos 
devem ouvir uma só pessoa.

➢ Não estamos nos referindo a uma sala de aula onde cada um faz 
o que quer, mas onde o professor seja o articulador dos 
conhecimentos e todos se tornem parceiros de uma grande 
construção.



O Professor Mediador:

➢ A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma 
passiva: este, ao receber do meio social o significado convencional de 
um determinado conceito, interioriza-o e promove nele, uma síntese 
pessoal.

➢ Conceitos espontâneos: aqueles que as crianças constroem sozinhas em 
suas relações cotidianas. (exemplo do Kauan (trapacear e ultrapassar).

➢ O professor em sala de aula instrui, explica, informa, questiona e corrige 
o aluno, fazendo-o explicitar seus conceitos espontâneos.

➢ É fundamental destacarmos que importante no processo interativo não 
é a figura do professor ou do aluno, mas é o campo interativo criado.



Algumas Conclusões:

➢ Concebendo a escola como o lugar onde ocorrem a 
apropriação e a sistematização do conhecimento e onde 
a aprendizagem deve estar sempre presente, estamos 
olhando aqui as interações em um contexto específico – o 
processo ensino-aprendizagem.

➢ Quando motivados, nossos alunos entram no “canal 
interativo”, envolvem-se nas discussões, sentem-se 
estimulados e querem participar, pois internamente estão 
mobilizados por estratégias externas – ferramentas 
sedutoras que o professor deve usar para mobilizar sua 
classe.
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