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Capítulo 4 - Implicações pedagógicas das teorias de Vygotsky e Bakhtin: conversas 

ao longo do caminho. 
 
1. O livro – informações gerais 
 

Por meio da realização de uma pesquisa cuja técnica empregada foi a de 
entrevistas abertas, Maria Teresa de Assunção Freitas verificou como a teoria de 
Vygotsky e Bakhtin entrou no Brasil. O livro traz entrevistas e análises das 
respostas dadas às perguntas feitas pela autora-pesquisadora, acompanhadas por 
observações que ela faz da leitura mesma dos textos dos autores e sobre eles, 
escritos por seus entrevistados.  

Maria Teresa optou pela maneira dialógica de construção do conhecimento. Ela, 
sujeito pesquisadora, lançou-se numa relação dialética com os sujeitos 
entrevistados, com o objetivo de, com base na análise dos textos orais e escritos 
produzidos por eles, escrever um novo texto. O resultado foi a produção de um 
trabalho de leitura fácil e agradável, que desperta o interesse do leitor tanto pela 
forma como foi construído quanto pelo assunto tratado.  

A autora entrevistou 24 professores universitários de universidades do Rio de 
Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais, com atividades nos cursos de graduação e 
pós-graduação em educação, psicologia e letras. Seu objetivo foi dialogar com 
seus entrevistados e descobrir em que medida eles se apoderaram da teoria sócio-
histórica e como viam o seu desenvolvimento no Brasil. Além disso, ela procurou 
verificar como essas pessoas tiveram acesso à teoria e como, de uma maneira ou 
de outra, passaram a utilizá-la.  

Maria Teresa mostra-nos que a entrada da teoria sócio-histórica no Brasil se deu 
pela formação de grupos de pesquisa nas universidades paulistas: USP e Unicamp. 
A formação desses grupos teve origem no interesse das pessoas que passaram a 
integrá-los, ou porque vieram de uma formação de doutorado ou pós-doutorado no 
exterior, onde tiveram contato com a leitura, ou porque se interessaram, aqui 
mesmo, pela teoria.  

O interesse pela formação dos grupos de pesquisa obedeceu a uma lógica 
temporal. Ele teve início no começo da década de 1980, momento em que se 
passou a pensar de forma diferente a educação, a partir da abertura política. A 
maioria dos integrantes desses grupos foi iniciada pela leitura de Piaget e, por 
insatisfação com a sua prática, decidiu investir na busca de uma teoria que pudesse 
dar respostas às suas preocupações acerca dos fatores sociais e culturais que 
chamavam sua atenção.  

Dos entrevistados por Maria Teresa, iniciados na teoria sócio-histórica, muitos não 
são oriundos da psicologia ou da educação, mas sim das áreas de serviço social, 
letras e até neurologia. A motivação, no entanto, foi comum entre eles: a busca de 



uma explicação sociocultural para os questionamentos surgidos na sua prática 
educativa.  

A autora mostra, pelo depoimento de seus entrevistados, como as idéias de 
Vygotsky e Bakhtin foram apreendidas e utilizadas pelos educadores no Brasil; 
como o conceito de "zona de desenvolvimento proximal", de Vygotsky, e a visão 
de linguagem na formação da consciência do indivíduo, proposta por Bakhtin, 
foram tratados por professores da língua portuguesa e por alfabetizadores.  
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2. O capítulo 
Nesse capítulo, a autora mostra como os professores entrevistados tratam questões 
relativas a aspectos específicos das teorias de Vygotsky e de Bakhtin e como esses 
aspectos teóricos interferem no seu modo de pensar as relações em sala de aula. 
 
A primeira pergunta que a autora apresenta aos professores é: “que elementos das 
teorias permitem a discussão de questões educacionais? Até que ponto se pode perceber 
nelas um direcionamento em função da prática pedagógica?” p. 84. 
Opiniões divergem: 

� Vygotsky como fonte de uma pedagogia nova / como inspiração para a prática. 
� A psicologia como fonte de informações para a pedagogia. 
� Vygotsky ainda não chegou à pratica pedagógica. 
� Há necessidade de se aplicar Vygotsky à pedagogia. 

 
“Daí dá para dizer que a Psicologia determina muito a prática pedagógica” p. 94.  
 
Uma nova maneira de ver a criança 
 
Os professores percebem que as teorias de Vygotsky, aplicadas, mudam o papel do 
professor (“ele não é mais aquele que apenas fornece estímulos, mas é alguém que vai 
atuar sobre a zona do desenvolvimento proximal.” P. 85.) e do aluno (“finalmente você 
passa a ver a criança pobre não como alguém inferior, carente, mas como uma pessoa 
que mora numa determinada comunidade, participa de uma determinada cultura, que 
está submetida a um determinado processo histórico, vive esse processo.”)  
Essa aplicação sugere uma mudança na direção dos movimentos na escola: 

Antes: aluno � professor 
Depois: professor � aluno 

 
Daí decorrem novas configurações dos saberes: “Eu acho que é muito mais fácil 
cristalizar preconceitos quando você calca o seu conhecimento sobre verdades que 
considera inquestionáveis do que em uma teoria que está sempre se questionando a si 
própria.” P. 86. 
Falar sobre o ensino de língua estrangeira nessa concepção. 
 
“os trabalhos de Vygotsky constituem uma rica fonte de idéias para reconciliar o estudo 
das experiências culturais com o desenvolvimento cognitivo ( Cole, 1984) Ele foi o 



primeiro psicólogo moderno a sugerir mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte 
da natureza de cada pessoa.” p. 87. 
 
Diferença entre Vygotsky e Piaget: “Parece que a novidade dessa abordagem histórico-
social está no fato de ela englobar as questões do real numa ótica socio-cultural.” P. 89 
 
O pedagógico – monológico ou dialógico? 
A importância da interação no processo educativo em sala de aula. 
Comentar aqui que os textos dos professores são originalmente orais e, assim, 
conservam algumas estruturas pouco compreensíveis – ver página 90 
Perigo da má interpretação de Vygotsky � transposição imediata da teoria dele para a 
prática escolar por gerar distorções. 
“atentar não só para o que as crianças dizem e fazem, mas para o como dizem e fazem, e 
tentar traçar.... ver p. 91 
Pôr em discussão a fala de I p. 91. 
“Não há praticamente nada escrito sobre aplicações pedagógicas da teorias de Bakhtin. 
Aliás não era um pedagogo e não teve intenções explícitas de produzir uma teoria 
pedagógica.” P. 92 
“Na apropriação do conhecimento historicamente construído, o aluno encontra-se com o 
professor como mediador por meio da linguagem. É por meio desse encontro com o 
outro, na corrente da linguagem, que o conhecimento vai sendo construído.” P. 92 
Vygotsky � internalização. “O processo de internalização é eminentemente dialógico, 
porque aquilo que eu internalizo, o intrapsicológico, só acontece a partir de uma 
interação, do interpsicológico, portanto sendo indispensável o papel de um outro. O 
material a ser aprendido é colocado externamente pelo professor (processo interpessoal) 
e o aluno apropria-se do conhecimento, dá-lhe um significado próprio a partir de sua 
experiência anterior e reconstrói, interna e individualmente, a operação (processo 
intrapessoal) ” p. 93. 
A partir dessas colocações, Freitas critica a postura da escola. 
 
Aprendizagem e desenvolvimento 
Como aprendizagem e desenvolvimento se interligam? 
p. 95 
Piaget: independência entre desenvolvimento e aprendizagem  
Behavioristas: aprendizagem = desenvolvimento. 
Gestalt: aprendizagem e desenvolvimento são processos interligados, mas relacionados. 
 
Vygotsky� “o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 
seriam impossíveis de acontecer.” 
Portanto: 
Vygotsky : aprendizado � desenvolvimento. 
Reviravolta no que se pensa sobre o ensino até então:  
Década de 60: o aluno tinha de ter sete anos para aprender a ler. 
 
Vygotsky: contribuições para a aprendizagem 
� desenvolvimento intelectual unitário (p. 96): raízes do conceito de 
interdisciplinaridade e de indisciplinaridade. 
� zona de desenvolvimento proximal.: “processo gradual de internalização que, 
partindo de uma altero-regulação, se dirige para uma auto-regulação. 



Desdobramentos dessas noções na sala de aula: 
Preocupação com o aluno individualmente. 
Preocupação em construção colaborativa do conhecimento. 
Procedimentos de diagnóstico do curso interno de desenvolvimento (p. 99) 
 
Questão: Pensar nas conseqüências desse modo de pensar para a avaliação do aluno. 
 
Aprendizagem colaborativa: teoria do andaime 
Góes: discussão da noção de zona de desenvolvimento proximal: funções emergentes no 
sujeito X funções consolidadas.  “A capacidade surge e se desenvolve na ação 
partilhada.” (p. 100) 
 
Ver resumo p. 102. 
 
Linguagem e alfabetização 
Pergunta aos alunos: você se lembra para que você empregou sua capacidade de leitura / 
de escrita pela primeira vez? 
Vygotsky X Piaget 
“Enquanto Piaget se preocupou com o desenvolvimento de estruturas cognitivas, 
Vygotsky enfatizou o papel da linguagem no desenvolvimento do pensamento, 
estabelecendo uma unidade dialética entre pensamento e linguagem.” (p. 104) 
Bakhtin: “contrapôs à fragmentação da linguagem instrumentalizada do subjetivismo 
idealista e do objetivismo abstrato, uma concepção dialética de linguagem que vê o 
homem como sujeito falante, como autor, portanto como produtor.” 
p. 105 – crítica ao ensino descontextualizado da gramática. 
A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 
lingüístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. (p. 
105) 
Posicionamento de Vygotsky sobre a gramática: p. 106. 
 
Fala egocêntrica 
Piaget: momento em que a criança fala somente para si própria, sem tentativa de 
comunicação. 
Vygotsky: fala egocêntrica tem um papel fundamental na atividade da criança. 
p. 110:  
Brinquedo � escrita 
Necessidade de uma aprendizagem “natural”. 
Escrita – não é atividade motora, mas atividade culturalmente complexa. 
Contradições entre a escola de hoje e o que se propõe na teoria. 
Ver p. 112. 
Geraldi: o professor tem o compromisso político de possibilitar ao aluno o domínio 
efetivo da língua padrão. 
 
Emília Ferreiro e Vygotsky 
Emília Ferreiro: orientanda de Piaget. Perspectiva construtivista. 
Para discutir: 
“Vygotsky define como um enfoque dialético de alfabetização aquele em que a criança 
é modificada pela linguagem do outro, ao mesmo tempo em que a modifica, num 
movimento sócio-histórico-cultural integrado de interconstituição do conhecimento.” P. 
114 



Distinção entre Ferreiro e Vygotsky: “ela analisa a relação da criança com a escrita 
como objeto de conhecimento independente das condições de interação social e das 
situações de ensino.” (p. 115) 
Críticas ao uso que se faz da teoria da Emilia Ferreiro.  
Ferreiro e sua relação com as teorias de Vygotsky: teria ela conhecido previamente o 
trabalho dele? 
 
Outras idéias a partir de Vygotsky e Bakhtin 
Vygotsky: o homem cria instrumentos externos que podem ser utilizados para produzir 
mudanças interiores, psicológicas.  
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