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Newton Duarte alerta:

• A teoria de Vygotsky vem sendo muitas vezes apropriada pela 
comunidade científica sem levar em consideração o 
enraizamento epistemológico e metodológico de sua teoria, 
qual seja, o das proposições que se articulam com o 
materialismo histórico dialético. É preciso estudar não só 
Vygotsky mas o conjunto da psicologia histórico-cultural

• Não esquecer em que contexto Vygotsky produziu sua obra 
(Revolução russa; Instituto de Moscou)

• Vygotsky não é interacionista nem construtivista (abordam o 
psiquismo humano de forma biológica), é histórico-cultural

• Há problemas de tradução



Quem foi Vygotsky?
Lev Semenovich Vygotsky (1896 a 1934 –
tuberculose). Família judaica financeiramente 
estável e culta. Foi educado em casa, até os 15 
anos, por tutores particulares e desde cedo 
manifestou uma grande capacidade intelectual e 
autodidatismo.

Estudou Direito e Literatura, na Universidade de 
Moscou. 

Além de escrever críticas literárias, lecionou e 
proferiu palestras sobre temas ligados à 
literatura, à ciência e à psicologia em várias 
instituições. Nessa época começou a se 
interessar também pela pedagogia, e em 1922 
publicou um estudo sobre os métodos de ensino 
da literatura nas escolas secundárias. Fundou 
nessa cidade uma editora, uma revista literária e 
um laboratório de psicologia no Instituto de 
Treinamento de Professores, local onde 
ministrava cursos de psicologia.



Interesse pela psicologia - a partir de seu trabalho com a 
formação de professores, quando entrou em contato com 
crianças com deficiências físicas e mentais.

Em 1924,  convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia 
de Moscou, quando escreveu o trabalho: Problemas da 
Educação de Crianças cegas, surdas-mudas e retardadas

Vygotsky escreveu alguns importantes trabalhos, dentre 
eles: A pedologia de crianças em idade escolar (1928); 
Estudos sobre a história do comportamento (escrito 
juntamente com Luria) (1930); O instrumento e o símbolo no 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
(1931); Lições de psicologia (1932); Fundamentos da 
Pedologia (1934); Pensamento e Linguagem (1934); 
Desenvolvimento mental da criança durante a educação 
(1935) e A criança retardada (1935).

Trabalhou com talentosos pesquisadores, dentre eles: 
Alexander Romanovich Luria e Alexei Nikolaievich Leontiev, 
principais colaboradores de Vygotsky e que o 
acompanharam até sua morte.



Após sua morte teve a publicação de suas obras 
proibida na União Soviética, no período de 1936 a 
1956, devido à censura do totalitário regime 
stalinista e foi ignorado pela cultura ocidental 
durante um longo período. Em 1962, foi lançada a 
primeira edição do livro Pensamento e linguagem 
nos Estados Unidos e no Brasil, o primeiro contato 
com uma de suas obras, A formação social da 
mente, só se deu em 1984.

O pensamento marxista também foi para ele uma 
fonte científica valiosa. 



Pressupostos marxistas de 
educação e de concepção de 

ser humano

- a realidade não é estática, está em constante movimento;

- o ser humano não nasce pronto e acabado; sua herança 
genética não é suficiente para viver; (contrapor inatismo, 
ambientalismo e interacionismo)

- o trabalho é atividade consciente e planejada pela qual o ser 
humano, ao mesmo tempo em que extrai da natureza os bens 
capazes de satisfazer as suas necessidades de sobrevivência, 
cria as bases de sua realidade sociocultural e produz-se a si 
mesmo, desenvolvendo suas capacidades superiores que o 
diferenciam dos animais; portanto, é condição ontológica que 
torna o ser humano produto produtor do que produz.



- a educação é a forma de atualizar os seres humanos, é a 
mediadora entre a sociedade e os indivíduos; educação é 
formação humana em todas as dimensões

- a consciência vem do social;

- O desenvolvimento das funções psicológicas superiores é 
um processo marcado por saltos qualitativos que ocorrem em 
três momentos: da filogênese (ao longo da história do gênero 
humano); da ontogênese (como desenvolvimento individual) 
e da sociogênese (como resultado da interação do meio físico 
e social); da microgênese (Cada um de nós faz uma 
experiência para aprender a calçar um sapato, a falar, a andar 
de bicicleta. Como cada fenômeno tem sua história, ele é 
considerado micro, pois não se refere ao desenvolvimento de 
forma global, mas mais particular de um fenômeno)



DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

- Há diferentes concepções: o que vem primeiro?

- processos concomitantes e inter-relacionados desde o 
primeiro dia de vida, mas distintos; 

- Desenvolvimento é processo mais lento;

- A aprendizagem coloca em movimento processos internos de 
desenvolvimento;

- Aprendizagem e desenvolvimento começam antes da criança 
entrar na escola;

- aprendizagem impulsiona o desenvolvimento; bom 
aprendizado é aquele que se adianta ao desenvolvimento;

• Os processos de aprendizagem conscientemente
dirigidos pelo educador são qualitativamente superiores aos
processos espontâneos de aprendizagem. ESCOLA NÃO É
LUGAR SÓ DE ESPONTANEÍSMO



• processo de interiorização das funções psicológicas
superiores é histórico, portanto, as estruturas de percepção,
atenção voluntária, memória, linguagem e outras assumem
diferentes formas, de acordo com o contexto histórico
cultural.

• Como internalizamos essas capacidades?

- Uma operação que inicialmente representa uma
atividade externa, começa a ocorrer internamente

- Um processo interpessoal, torna-se intrapessoal

- As capacidades superiores só se tornam processos
internos após longo tempo

- Os processos psicológicos como

aparecem nos animais deixam de existir

- é a base do salto qualitativo 

para o desenvolvimento e aprendizagem



Níveis de desenvolvimento
• Não há fases fixas de desenvolvimento e ele não é definido 

pela idade;
• Desenvolvimento se dá em forma de espiral
• Nível de desenvolvimento real: ciclos de desenvolvimento já 

completados; aquilo que as crianças fazem por si mesmas; 
funções que já amadureçam;

• Zona de desenvolvimento proximal: distância entre o nível de 
desenvolvimento real e próximo – mediações

• Nível de desenvolvimento próximo: solução de problemas sob 
a orientação do mais experiente; funções que ainda não 
amadureçam;

• O QUE JÁ TEMOS EM CADA NÍVEL? E 
NOSSOS ESTUDANTES?

• Não podemos atuar muito distante do nível de 
desenvolvimento próximo – sentimento de incapacidade



Mediação

• Professor como mediador, COM MAIS 
INTENCIONALIDADE NO SEU TRABALHO, O 
QUE EXIGE MAIS PLANEJAMENTO e a criança 
como sujeito ativo do processo

• Professor não é facilitador, nem instrutor – é 
mediador

• Mediação - necessidade de instrumentos e signos

• Instrumentos: natureza instrumental

• Signos: natureza simbólica

• Ambos construídos culturalmente



• quais instrumentos e signos usamos? Que 
qualidade têm?

• Mediações devem ser feitas para incidir

no âmbito do ndp

• Quais são nossos meios educativos?

• Quanto tempo gastamos para planejar nossas 
mediações?



Tarefa a ser realizada Aprendizagens  

a serem 

construídas 

Mediações do 

professor ou 

outros 

envolvidos 

(instrumentos e

signos 

utilizados)

Capacidades 

a serem 

desenvolvidas

Construir uma maquete 

da comunidade indígena –

4º. ano

Criar uma coreografia a 

partir de uma 

música/letra – 5º. ano

Copiar um texto do 

quadro de giz

Brincar de........



Apropriação dos conceitos
• Não ensinamos diretamente os conceitos, a criança precisa realizar 

um processo complexo mental para construí-los, passando por 
diferentes níveis de generalização, criando um sistema de conceitos, 
estabelecendo relações;

• o conceito é mais do que a soma de certas conexões associativas, 
que não pode ser ensinado por meio de treinamento e que é um ato 
real e complexo do pensamento, que expressa um ato de 
generalização em diferentes níveis. Quando parece que repetimos 
conteúdos do anos anterior, na verdade, fazemos o processo de 
aprofundamento, de construção dos conceitos

• tarefa dos anos iniciais – do mais simples para o mais complexo; 
quanto mais se apropria de conceitos não espontâneos mais domina 
os conceitos espontâneos.

• Construir conceitos não é memorizar conteúdos (exemplo: conceito 
de erosão)



Avaliação 

• Fazê-la considerando que os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem não são uniformes, eles são dialéticos, e que eles 
se caracterizam por avanços e retrocessos;

• que assegure seu caráter diagnóstico e prognóstico do processo  
de desenvolvimento da criança, para potencializar situações em 
que os estudantes consolidem suas potencialidades 
(estabelecidas pela ZDP);

• que permita analisar as ampliações conceituais, os sentidos 
atribuídos pelos estudantes aos conceitos aprendidos, etc. 
(perspectiva cumulativa);

• que permita perceber o desenvolvimentos das capacidades 
superiores;

• Que possibilite avaliar as relações humanas, especialmente entre 
educado(a) e educador(a);

• se posso contribuir para criar novos ndp não posso classificar; 
avalio para rever as mediações...



• Leitura do texto:

Criação e imaginação do livro Imaginação e criação 
na infância, de Lev Semionovitch Vygotsky

Questões:

1. Descrever os dois tipos de atividade humana: 
reconstituidora ou reprodutiva e combinatória ou 
criadora. Identifique atividades pedagógicas que 
as explicitam.

2. Quem é capaz de criar? Explique.

3. Por que a criação é importante para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança?



O papel do brinquedo
- A principal questão não é o prazer;

- Não é atividade predominante na infância;

- Cria uma zona de desenvolvimento próximo 
na criança, portanto, é fonte de 
desenvolvimento

- O brinquedo se modifica de meramente 
reprodutivo para criativo

- O brincar sempre tem um propósito para a 
criança



- A essência do brinquedo é a criação de uma nova 
relação entre o campo do significado e o da 
percepção visual, entre pensamento e situações 
reais

- Brincar satisfaz necessidades, aciona imaginação e 
criação, desenvolve capacidades, ajuda a lidar com 
regras;

- importância do faz de conta, da imitação - o 
brincar não pode ser ação espontânea e 
improvisada;

- Brincar com mediação para construir conceitos....

- brincar como instrumento para desenvolver 
capacidades e habilidades



Vídeos

• Brincadeira guarani – mãe galinha

• Brincadeira kaingang – roubar mel

• Cabo de guerra



Brinquedo/

brincadeira

Capacidades que 

contribui para 

desenvolver

Conceitos que podem 

ser explorados/ 

construídos



Conclusões do dia


