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RESUMO 

 

O Brasil vivencia um período de imersão tecnológica em todas as áreas da sociedade, e a cada 

dia são criadas tecnologias que potencializam as diversas atividades humanas. A escola deve 

acompanhar as mudanças advindas dos avanços tecnológicos e ficar atenta às novas 

possibilidades educacionais para desenvolver práticas contemporâneas, a partir da inserção de 

computadores em atividades curriculares. Estes recursos possibilitam a interação nas 

atividades em grupo, na troca de ideias e opiniões; ou para a pesquisa de outras realidades. 

Dessa forma, este estudo tem por objetivo analisar como o computador, por meio de recursos 

digitais, utilizados em atividades realizadas colaborativamente, pode fazer emergir Zonas de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública 

municipal de Aquiraz/CE, em grupos de dois ou mais aprendentes. Foi utilizada a 

metodologia qualitativa, com caráter interpretativo. A técnica de pesquisa envolveu a 

observação participante, com análise microgenética, e, como instrumentos de coleta de dados, 

vídeos e diários de campo. As atividades planejadas envolveram as disciplinas curriculares, o 

uso do computador e alguns recursos da Internet. Os procedimentos metodológicos foram 

considerados a partir de uma abordagem microgenética, e definidos com a fundamentação de 

pesquisadores contemporâneos, como Colaço et al. (2007) e Meira e Lerman (2009), que 

ampliaram e interpretaram novos conceitos da ZDP de Vygotsky (1994). Os resultados foram 

analisados de acordo com categorias, no momento da análise dos dados. A primeira categoria 

– Interação entre pares – foi detalhada como as atividades em grupo, e a participação dos 

pares contribuiu no desenvolvimento de ZDP. A segunda categoria – Interação com alguém 

mais experiente – envolveu contribuições e assistência de alguém mais experiente, 

contribuindo para facilitação da aprendizagem. Na categoria seguinte – Suporte da tecnologia 

– foram detalhados o uso da tecnologia pelos alunos e as contribuições desse recurso para os 

processos de ensino e aprendizagem. Na última categoria – Protagonismo estudantil – foi 

discutida a maneira como os alunos conseguiram ultrapassar seu nível de desenvolvimento, 

podendo atuar como autores do próprio conhecimento, sendo observadas duas características: 

Ativismo e Autonomia. Os resultados destacaram momentos em que os recursos, aliados à 

interação entre pares, promovem e facilitam a emergência de ZDP, acarretando aprendizagem 

e promovendo atuações e posturas de autoria desses aprendentes em seu processo. 

 

Palavras-chave: Informática educativa. Interação. Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Teoria sociocultural.  



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is experiencing a period of technological immersion in all areas of society and every 

day, technologies are created that power the various human activities. The school should 

monitor the resulting changes of technological resources and be open to new educational 

possibilities to develop contemporary practices, from the inclusion of computers in school 

activities. Computers are features that enable interaction in group activities, the exchange of 

ideas and opinions; or the research of other realities. Thus, this study aims to analyze how the 

computer through digital resources used in activities collaboratively, can emerge Proximal 

Development Zone (ZDP). This research was developed in a municipal school in Aquiraz / 

CE, in groups of two or more learners. Qualitative methodology with interpretative character 

was used. The research technique involved participant observation, with micro genetic 

analysis and as tools for collecting videos and daily data field. Planned activities included the 

curriculum subjects, the use of computer and some Internet resources. The methodological 

procedures were considered from a micro genetic approach, and defined with the statement of 

contemporary researchers, as Meira and Lerman (2009) and Colaco et al. (2007) which 

expanded and interpreted new concepts of the ZDP Vygotsky (1994). The results were 

analyzed according to categories at the time of data analysis. In the first category, interaction 

among peers, was detailed as group activities, and peer contribution contributed to the 

development of the zone. In the second category, interaction with someone more experienced, 

involved contributions and assistance from someone more experienced, contributing to 

facilitating learning. The next third, technology support, has detailed the use of technology by 

students and contributions of this resource for teaching and learning processes. In the last 

category, student Protagonism discussed how students managed to overcome their level of 

development and can act as author of knowledge itself, and observed two characteristics: 

Activism and autonomy. The results highlighted times when resources combined with peer 

interaction promote and facilitate the emergence of ZPD, resulting in learning, promoting 

performances and authoring postures of these learners in the process. 

 

Keywords: Computers in education. Interaction. Proximal Development Zone. Sociocultural 

theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira vivencia um período de imersão tecnológica. Bonilla 

(2012) considera que há uma integração de tecnologia com Educação, e, ao se analisar a 

inclusão digital nos processos de ensino e aprendizagem, percebe-se que as ferramentas 

auxiliam, ao fornecer novas possibilidades e alternativas de recursos para metodologia dos 

docentes. 

Diante desse cenário, do avanço e da inserção das novas tecnologias nos 

processos educacionais, Freire (2007) considera que o tema tecnologia na Educação tem sido 

motivo de discussões e polêmicas nos últimos anos, e as subdivide em dois posicionamentos 

diferentes e opostos. Os primeiros são os que não aceitam o poder da tecnologia para ajudar 

na aprendizagem dos alunos, enquanto os segundos defendem o uso dos recursos digitais nas 

instituições educacionais, considerando-os ferramentas que somariam ao processo de ensino. 

Modernos recursos tecnológicos são desenvolvidos a cada dia, e a integração entre 

tecnologia e a educação se torna cada vez mais rotineira, havendo, dessa forma, um interesse 

em desenvolver ambientes de aprendizagem. Com isso, surgiu a necessidade de pesquisar 

aspectos do desempenho em sala de aula, o desenrolar das habilidades, a motivação dos 

aprendentes, a cognição individual e em grupo (RESTA; LAFERRIÈRE, 2007). 

As teorias de Warschauer (2006) complementam esses estudos, discutindo o 

processo de inclusão social advindo da evolução da tecnologia como agente provocador de 

transformações na forma como os sujeitos interagem no contexto social. Esse autor coloca, 

ainda, a educação e a aprendizagem como pressupostos importantes na construção de uma 

sociedade da informação e do conhecimento.  

Bonilla (2012), Freire (2007), Resta e Laferrière (2007) e Warschauer (2006) 

revelam a inserção das tecnologias no contexto educacional, possibilitando a utilização de 

novos recursos no âmbito do ensino e da aprendizagem, facilitando esses processos. Os 

autores trazem contribuições a este estudo, proporcionando embasamento teórico e empírico 

que podem ser ampliados com novos contextos educacionais e novas pesquisas. 

A aquisição do letramento digital e o acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) proporcionam habilidades ao aprendente para processar, usar e 

transformar a informação, pois proporcionam, por meio da conectividade, um aspecto básico 

para a construção da inclusão digital.  

Os quatro autores citados enfatizam a importância e as contribuições que as 

tecnologias digitais podem trazer para os processos de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, 
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torna-se imprescindível estudar e pesquisar a influência dos recursos da tecnologia na forma 

como ocorre a aprendizagem.  

Em meio ao avanço dos meios tecnológicos, no caminhar da sociedade, estudiosos 

e pesquisadores procuram entender como se dá esse processo. Castells (1999) estabelece uma 

relação entre tecnologia e sociedade, considerando que esta última se desenvolve a partir de 

um sistema complexo de interação de avanço da ciência, transformações tecnológicas e 

atuação na sociedade. 

O autor estabelece, ainda, um conceito sobre a evolução da Internet na 

modernidade, introduzindo uma metáfora chamada de sociedade em rede. A partir dessa 

definição, verifica-se que a estruturação da sociedade se dá a partir da globalização e da 

disseminação das tecnologias no cotidiano das pessoas. Dessa forma, as redes levam ao 

desenvolvimento de novas posturas, novos princípios e ao compartilhamento de metas que 

possibilitam a comunicação dentro desse contexto. 

Importa considerar também que o conceito de sociedade em rede, desenvolvido 

por Castells (1999), destaca que os fatores sociais são estruturados a partir das inovações 

tecnológicas, e que não se pode mais dissociar essas influências da conduta e formação do ser 

humano. Assim, não há barreiras nem limites para esse avanço, que proporciona a integração 

de pessoas de diferentes culturas, com o compartilhamento de imagens, linguagens e fatores 

culturais.  

Na opinião de David (2010), as inovações e consequentes mudanças exigem um 

novo padrão de profissional do futuro. Este deve saber trabalhar em grupo, estar preparado 

para lidar com novas situações e fazer a atualização contínua de sua formação. Segundo a 

autora, esse contexto modifica a função apenas periférica dos aspectos educacionais, ao 

ampliar a formação de aprendentes envolvidos em uma sociedade em rede.  

Esse cenário torna-se um desafio para os educadores, haja vista que as 

informações da rede, constituídas a partir dos recursos tecnológicos, não estão em meios 

físicos, como livros; possuem conteúdos dinâmicos e originados em processos, como a 

interação. Dessa forma, o avanço das tecnologias digitais, potencializadoras da comunicação e 

do relacionamento interpessoais, faz com que se busque o entendimento da maneira como 

ocorre a interação entre as pessoas e os recursos tecnológicos. 

Rememorando a trajetória e a evolução do tema aqui estudado, vários são os 

vínculos da Educação, no caminho percorrido em minha vida, desde a mais tenra idade, 

iniciando com um verdadeiro encanto por essa fase mágica que é a infância. 

Enquanto as crianças brincavam, eu queria mesmo era cuidar e brincar com os 
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menores, inventando brincadeiras, jogos, lanches. A alegria deles me encantava! Brincar de 

casinha ou de imitar a mãe. 

O tempo foi passando, e decidi cursar Psicologia. Chegando lá, o que mais nos 

chamou a minha atenção foi a Psicologia Escolar e, com ela, o professor Pascoal, que tão bem 

nos apresentou Vygotsky e as teorias do desenvolvimento. Nunca imaginaria que fazer a 

resenha do livro A formação social da mente, de Vygotsky (1994), pudesse despertar tanto 

interesse, disciplinas, estágios; uma sede apaixonante por conhecimento. Nessa busca, 

descobri que a Psicologia Escolar seria o melhor caminho, devido ao seu elo com a Educação.  

Logo iniciei a o estágio em uma escola, e lá permaneceria até depois da pós-

graduação. Ainda na faculdade, começaram as investigações sobre de que forma o brinquedo 

poderia facilitar o desenvolvimento das crianças, e como entender os processos superiores 

cognitivos, e, fundamentalmente, como a aprendizagem se estrutura e se processa. O tema do 

estudo final do curso foi O brinquedo como instrumento facilitador da aprendizagem, que 

teve como base a teoria sociocultural de Vygotsky (1994). 

Continuando a caminhada, inicia-se o curso de Especialização em 

Psicopedagogia, cuja monografia teve como tema O computador como instrumento mediador 

no processo de ensino e aprendizagem de conceitos algébricos, que analisa a contribuição de 

uma ferramenta digital (software Balança Interativa) na aprendizagem de conceitos 

algébricos.  

A partir de 2013, por meio da participação no Grupo de Pesquisa e Produção de 

Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem (Proativa), a preocupação sobre a 

aplicação da tecnologia como ferramenta foi retomada e aprofundada por meio das ações de 

formação e intervenção e em projetos como o EDigital e o Programa Um Computador por 

Aluno (PROUCA).  

O compartilhamento de situações de formação, estudo e acompanhamento de 

salas de aula somente reafirmou a influência sobre a forma como a tecnologia pode facilitar a 

aprendizagem, e despertou ainda mais o desejo de aprofundar esse estudo, daí a minha 

participação e consequente aprovação no curso de Mestrado em Educação Brasileira, na linha 

Educação, Currículo e Ensino, elegendo como eixo as Tecnologias Digitais da Educação. 

A inserção das tecnologias no contexto educacional constitui tema de interesse de 

pesquisadores como Castro (2012), David (2010), Leite (2006) e Meira e Lerman (2009), que 

realizaram investigações sobre o uso de recursos digitais na aprendizagem dos educandos.  

Na descrição teórica deste estudo, as pesquisas e investigações, bem como o 

construto teórico desses autores serão detalhados e relacionados às considerações, críticas e à 
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ampliação da contextualização da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) (VYGOTSKY, 

1994), compreendida aqui como o possível caminho do desenvolvimento, apontando 

trajetórias pelas quais a criança pode evoluir. Esse conceito é discutido de forma aprofundada 

no Capítulo 2.  

Considerando-se que o momento atual é cercado de informações quase 

instantâneas, principalmente devido ao advento da Internet, é adequado promover um 

incentivo ao estudo e à análise das imagens e dos conteúdos divulgados, para que não ocorra 

apenas a disseminação indiscriminada, mas que esse processamento possa ser pensado, 

refletido e criticado. 

O interesse do presente estudo está focado na compreensão dos processos de 

aprendizagem mediada pela tecnologia. O estudo originou-se da seguinte questão: Como as 

atividades envolvendo o uso de recursos digitais favorecem a aprendizagem por meio da 

emergência de ZDP entre alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública? 

Partindo-se dessa problemática, define-se o objetivo geral deste estudo, que é 

investigar a emergência de ZDP dos educandos do Ensino Fundamental quando realizam 

atividades interativas com suporte de tecnologias digitais.  

Como objetivos específicos, propõem-se: 

a) definir parâmetros identificadores da emergência de ZDP;  

b) descrever as características do contexto no qual emergem as ZDP; e 

c) identificar formas de se utilizar recursos digitais que possibilitem a emergência 

de ZDP.  

 

Esta pesquisa pretende trazer benefícios e subsídios para facilitar a aprendizagem, 

utilizando as tecnologias como recurso nesse processo. Justifica-se o estudo considerando-se 

que as tecnologias, a cada dia, se apresentam como uma realidade das escolas brasileiras; no 

entanto, muitas vezes se desconhecem o seu verdadeiro potencial e a intensidade de suas 

contribuições para a aprendizagem dos alunos.  

Complementa-se a isso a busca pelo entendimento e a análise de recursos que 

podem auxiliar os processos de ensino e aprendizagem, e facilitar a metodologia dos 

professores. Isso porque os docentes, pela falta de tempo ou de entendimento, não 

vislumbram o poder e as contribuições que a utilização desses recursos pode trazer na sua 

formação enquanto profissional da área da Educação, bem como na constituição de novos 

conhecimentos pelos aprendentes. 



18 

 

Considere-se, além disso, a conceituação e ampliação das ZDP, tendo esse 

conceito como base para entender de que forma ocorre a aprendizagem, analisando e 

considerando as interações dos aprendentes, entendendo-se os recursos digitais como 

mediadores, para que ocorra o processo de interação, acarretando a aprendizagem.  

Este estudo esta organizado em cinco capítulos. O primeiro define-se pelos fatores 

introdutórios, incluindo a problemática, os objetivos geral e específicos e a justificativa.  

O segundo apresenta a discussão sobre a aprendizagem na perspectiva da teoria 

sociocultural de Vygotsky (1994) e de estudos recentes, que ampliam suas formulações, como 

os de David (2010), Leite (2006) e Meira e Lerman (2009). Nesse capítulo, apresentam-se 

também três processos que se inter-relacionam e potencializam a emergência de ZDP: 

interação, tecnologia e aprendizagem. A partir dessa teoria, discutem-se alguns estudos 

empíricos sobre a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, em 

particular nos processos de ensino e aprendizagem vistos à luz do conceito de ZDP. 

O terceiro apresenta os procedimentos metodológicos da investigação, 

demarcando o tipo de pesquisa, os sujeitos, o contexto da investigação e os materiais 

utilizados. Foi proposta uma metodologia qualitativa, com caráter interpretativo. As técnicas 

de pesquisa empregadas foram a observação participante e a análise microgenética proposta 

por Meira (1994). Os instrumentos de coleta de dados foram diários, de campo, vídeos e 

trabalhos em pequenos grupos (grupo focal) para a realização das atividades. Foram 

planejadas atividades envolvendo as disciplinas curriculares e o uso do computador e de 

ferramentas da Internet. 

O capítulo quatro descreve o estudo com os resultados de todo o desenvolvimento 

da investigação relacionados aos objetivos iniciais inicialmente propostos, contido no 

primeiro capítulo, apresentando como base se as seguintes categorias: interação entre pares, 

interação com alguém mais experiente, suporte da tecnologia e protagonismo estudantil.  

Conclui-se o estudo com as considerações finais, que abordam aspectos reflexivos 

sobre o estudo, a questão da pesquisa, os objetivos geral e específicos, os benefícios e fatores 

que limitaram, além de sugestões para estudos futuros. 

Segue-se a apresentação das referências utilizadas como base do construto teórico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As questões desenvolvidas neste capítulo são consideradas à luz dos seguintes 

olhares: a aprendizagem numa visão sócio-histórica a partir da teoria de Vygotsky; é definido 

e ampliado o conceito de um construto teórico essencial no desenvolvimento dessa 

abordagem, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, e em seguida, é feita a integração 

dos temas tecnologia e aprendizagem, na teoria sócio-histórica, a partir de estudos empíricos 

anteriores.  

 

2.1 A aprendizagem numa visão sócio-histórica 

 

Não há um único conceito que defina a aprendizagem, e diferentes autores a 

consideram a partir de determinado contexto. Numa perspectiva mais tradicional, é 

considerada de forma individual e ligada à mudança de comportamento e desenvolvimento 

das estruturas internas (MOREIRA, 1990). Outra perspectiva é proposta por autores como 

Piaget (1997), entendendo a aprendizagem a partir do desenvolvimento progressivo das 

estruturas intelectuais, tornando os sujeitos capazes de aprender. Assim, a aprendizagem do 

sujeito é determinada pelo nível de desenvolvimento em que ele se encontra (MEIRA; 

SPINILLO, 2006). 

Neste estudo, a aprendizagem tem um sentido dinâmico, haja vista a função de 

transformar e modificar o sujeito, tanto no aspecto cognitivo quanto no emocional, 

envolvendo o homem em sua totalidade. Alinha-se com a proposta sócio-histórica, que 

compreende a aprendizagem como resultado de uma construção social, fruto não apenas de 

uma trajetória individual, mas da inserção do indivíduo em um ambiente cultural e no 

processo histórico. Essa proposta tem L. S. Vygotsky como principal expoente. 

Vygotsky (1994) considera a aprendizagem num contexto histórico-social, não 

necessariamente estudando o passado, mas no âmbito de seu desenvolvimento, segundo sua 

dinamicidade e suas transformações. Seus estudos não se baseiam apenas na objetivação da 

resposta, ou seja, no resultado, mas no caminhar desse processo de resolução, isto é, no 

processo de seu desenvolvimento.  

Esse aspecto da teoria, que considera a aprendizagem como um processo, pode ser 

relacionado com a supervalorização das notas em nossas escolas. Atualmente, na metodologia 

de ensino tradicional, a tendência é considerar apenas o desempenho final do aluno, a sua 

nota, desprezando-se todo o seu processo de construção cognitiva nas disciplinas. Considera-
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se, portanto, que o desenvolvimento cognitivo e mental do aluno não se encontra no seu 

desempenho final, mas em todo o desenrolar do processo que objetivou esse resultado, tanto 

positivo quanto negativo.  

Para Vygotsky (1994), o desenvolvimento ocorre na interação com os meios 

social e cultural. À medida que vai se relacionando com outras pessoas, o sujeito se 

transforma, de acordo com as necessidades dessa relação, e vai se modificando por meio 

dessa interação.  

O autor privilegia, ainda, uma teoria que considera a história social. Dessa forma, 

dá ênfase às relações dinâmico-sociais, pois só a partir delas é possível distinguir as formas 

superiores das inferiores. Estas se definem pelo imediato; têm gênese natural e biológica; são 

controladas pelos meios físico e social; e apresentam características involuntárias e imediatas, 

ou seja, sem intencionalidade. As formas superiores caracterizam-se pelas funções 

psicológicas novas e mais elevadas qualitativamente, e pela mediação. São exemplos: a 

afetividade e o pensamento verbal. Analisando-se de maneira mais específica de que forma 

ocorre a aprendizagem, enfatizam-se as relações sociais como fator essencial (MEIRA; 

SPINILLO, 2006).  

Para entender a complexa relação entre aprendizagem e desenvolvimento, 

Vygotsky (1994) considera dois aspectos: a relação geral entre ambos e os fatores específicos 

dessa relação, quando a criança chega à fase escolar. Consideração importante é que a 

aprendizagem se inicia bem antes da vida escolar; assim, muitos conteúdos vistos na escola já 

foram antes vivenciados. Entende-se que há interação entre aprendizagem com 

desenvolvimento desde os primeiros dias de vida do ser humano. 

A aprendizagem afeta o desenvolvimento, ou seja, ambos se constituem de 

maneira relacional. O relacionamento do sujeito com a cultura traz o desenvolvimento, que, 

por sua vez, contribui para a formação da aprendizagem, e, posteriormente, acarreta um futuro 

desenvolvimento. Há, portanto, uma relação dialética entre desenvolvimento e aprendizagem, 

pois um complementa o outro (MEIRA; SPINILLO, 2006). 

Vygotsky (1994) formulou o conceito de ZDP para facilitar a compreensão da 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento. No próximo tópico, as diferentes definições 

de ZDP serão discutidas, bem como suas ampliações. 
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2.2 Zona de Desenvolvimento Proximal à luz de diferentes olhares 

 

Quando a criança aprende os primeiros nomes dos objetos, já começa sua 

aprendizagem de conteúdos pré-escolares. Como a aprendizagem escolar é fonte geradora de 

novos desenvolvimentos, para tentar compreendê-los, Vygotsky (1994) propõe a Zona de 

Desenvolvimento Proximal, uma nova concepção imprescindível para o entendimento do 

aprendizado educacional.  

Sabe-se que a definição de ZDP vai muito além da esfera educacional, sendo uma 

emergência do conhecimento que é constituído e que não apresenta especificidade, 

expressando as interações humanas, possibilitando o processo de desenvolvimento de maneira 

dinâmica, fluida e indeterminada. A ZDP não se restringe ao contexto de educação formal, 

mas faz parte de todo o processo de constituição cultural possível entre as pessoas, emergindo 

em qualquer lugar em que as interações ocorrem. 

Dessa maneira, percebe-se que o conceito de ZDP nasce da necessidade de o autor 

entender como se processa a aprendizagem, sendo essa definição essencial para a 

compreensão da forma como ocorre o desenvolvimento humano.  

A primeira formulação do conceito de ZDP propunha uma relação entre a 

distância do Nível de Desenvolvimento Real (NDR), ou seja, o que a criança já consegue 

realizar sozinha, e o Nível de Desenvolvimento Proximal (NDP), que é aquilo que a criança 

não consegue realizar sozinha, mas tem o potencial para tanto, pois, com a ajuda de alguém 

mais experiente, consegue fazê-lo (VYGOTSKY, 1994).  

Vygotsky (1994) afirma ainda que aquilo que a criança consegue realizar com a 

ajuda de alguém mais experiente, mais tarde poderá realizar sozinha. Assim, a ZDP indica a 

possível trajetória do desenvolvimento, apontando caminhos pelos quais a criança pode 

evoluir.  

A visão e a conceituação original que Vygotsky fornece para ZDP são 

caracterizadas por um processo estático, medido basicamente por um espaço entre o que a 

criança consegue realizar com autonomia e o que ela consegue fazer com assistência. Assim 

sendo, o que hoje ela não consegue realizar sozinha, mas o faz com ajuda (ZDP), 

posteriormente se caracterizará em NDR. 

Autores como Meira e Lerman (2009) definem essa primeira formulação como 

restrita, haja vista que considera somente o desenvolvimento particular das funções 

psicológicas e a limita um meio físico fechado, que deve ser alcançado pelo educador, para 

que a aprendizagem venha a ocorrer. 
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David e Castro Filho (2012) consideram a ZDP um processo dinâmico, e que, 

como tal, não permite mensurar um espaço certo, compreendendo a aprendizagem como não 

determinada anteriormente ao seu acontecimento.  

O aprendizado, portanto, como processo não estático, ocorre de maneira 

processual entre os integrantes da relação de ensino e aprendizagem. A visão ampliada da 

zona é caracterizada como um processo coletivo, surgindo das relações entre educandos, 

educadores e pares, e não como meio individual do aprendente, que deve ser encontrado pelo 

educador; daí a conceituação, neste estudo, de zonas, e não especificamente de zona.  

Compreende-se, então, a aprendizagem como um sistema dinâmico, com base no 

conceito da ZDP, desenvolvendo-se não a partir de um conhecimento predefinido, mas, de 

forma relacional, entre aprendentes-professor e aprendentes-pares. 

Neste estudo, considera-se a ZDP em toda a sua diversidade, acreditando-se não 

haver uma única ZDP para todos os educandos. O que há, na verdade, são várias zonas, em 

cada campo de conhecimento, mediadas pelos educadores, pelos pares e pela família. Não há 

uma única ZDP para toda uma sala de aula, semelhante para todos os educandos, mas várias 

zonas construídas, ampliadas e repletas de expressões (OLIVEIRA, 2014). 

Na sala de aula, por meio das atividades em grupo, são geradas diferentes e 

variadas ZDP, considerando-se que o efeito emergido em um aprendente é diferente dos seus 

pares, haja vista a individualidade de cada um, os conhecimentos anteriores e a própria 

história de vida.  

Fica explícito por Vygotsky (1994) que a singularidade subjetiva e as ZDP 

surgem da interação entre individualidades, sendo suas emergências sempre únicas e 

singulares de pessoa para pessoa. Dessa forma, os sujeitos se constituem a partir da interação, 

não podendo ser de maneira nenhuma semelhante ao que outra pessoa está constituindo, e 

mesmo por ela mesma em outras situações. 

Colaço et al. (2007) caracterizam o conceito de ZDP desenvolvido por Vygotsky 

(1994) como inovador e agregador de diferentes aspectos da teoria sócio-histórica, a partir de 

uma relação mediada em transformações qualitativas, e não quantitativas. Considera-se que a 

definição inicial apresenta diferentes aspectos da teoria histórico-cultural, tem como base 

transformações qualitativas e traz inúmeras contribuições para o estudo dos processos 

superiores complexos. 

Colaço (2004) analisa que as atividades interativas promovem o 

compartilhamento de conhecimentos, e todo meio simbólico construído por essa troca 

também facilita a emergência de ZDP. Considera, portanto, essas situações como essenciais 
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na esfera educacional, em que os educandos trocam, compartilham e constroem o 

conhecimento de maneira conjunta.  

A autora considera ainda a interação entre sujeitos e também as ferramentas 

culturais, baseadas principalmente na comunicação, no discurso estabelecido entre os 

aprendentes, envoltos num contexto cultural e social. 

Quando os aprendentes participam de uma atividade interativa, agindo e atuando 

de forma ativa, trocando argumentos, desenvolvem-se a partir dessa troca, e, portanto, 

aprendem. Destaca-se, assim, a importância do entendimento desses conceitos para o sucesso 

dos processos de ensino e aprendizagem. 

Vários estudiosos da teoria vygotskyana, como Baquero (1998), Colaço (2004), 

Goes (2001), Meira e Lerman (2009), Smolka, Góes e Pino (1995) e Wertsch, Del Rio e 

Álvarez (1998), ampliaram o conceito de ZDP definindo-a como um espaço dinâmico, que 

permite uma relação de diálogo entre diferentes e variadas aprendizagens. Wertsch, Del Rio e 

Álvarez (1998) consideram a aprendizagem um produto da relação entre duas ou mais 

pessoas, sendo uma delas exerce o papel de mediador ou facilitador da constituição do 

conhecimento que acontece numa determinada interação. Sendo assim, a cultura está presente 

nos processos interativos e não exclusivamente em umas das pessoas.  

Segundo Vygotsky (1994), há uma estreita relação entre as atividades que 

envolvem os signos e a linguagem na interação dos seres humanos, haja vista que os signos 

agem como mediadores da linguagem, representando elementos da cultura. Por exemplo, 

mesmo sem ver uma caneta, o ser humano consegue relacionar o nome ao objeto. Wertsch, 

Del Rio e Álvarez (1998) enfatizam ainda os aspectos coletivos da aprendizagem como 

mediadores essenciais para a formação e o desenvolvimento humano. Assim, definem a 

atividade humana segundo as ferramentas culturais. “Os seres humanos são basicamente 

animais que usam signos, e as formas de ação que desenvolvem, especialmente o falar e 

pensar, envolvem uma combinação não redutível de um agente ativo e uma ferramenta 

cultural.” (WERTSCH, 2010, p. 123). 

Esses autores consideram o ser humano um sujeito participante do seu processo 

de desenvolvimento. Assim, trazendo para o meio educacional: para que o aprendente se 

desenvolva, são necessárias ferramentas culturais, como signos, e também da sua própria 

atividade e atuação no seu desenvolvimento. 

Wertsch (1985) amplia a noção de mediação semiótica de Vygotsky (1994), ao 

considerar que este último não aprofundou seus estudos nas relações das estruturas mentais 

dos sujeitos e das instituições sociais. Dessa maneira, sugere uma ampliação da visão 
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vygotskyana, por meio da teoria de Bakhtin, considerando a origem e o desenvolvimento do 

discurso, bem como a formação das instituições sociais e como estas interagem com a 

estruturação mental do ser humano. 

Baquero (1998) argumenta sobre a categorização da ZDP por Vygotsky (1994) 

como um conceito que traz contribuições e diferentes interpretações para os processos 

pedagógicos, por meio da interação da criança com os adultos ou pares.  

Considerando a ZDP um processo de formação das funções em desenvolvimento, 

para que seja consolidada, não é necessário esperar um tempo certo, nem mesmo a 

consolidação final, para que ocorra a aprendizagem, pois ela acontece de maneira dinâmica e 

transformadora, independentemente de qualquer precedente.  

Outra limitação importante com relação à abordagem inicial de ZDP por 

Vygotsky está na restrição da avaliação ao desempenho escolar, remetendo a uma habilidade 

individual, como se a ZDP fosse mensurável, indo de encontro aos processos sociais e 

culturais.  

Entende-se a reflexão feita por Vygotsky, e contextualiza-a pelo fato de ser 

tratada por uma abordagem inicial do autor e estar relacionada aos problemas de avaliação 

educacional contemporâneos ao período dos escritos. Reforça-se que em outras situações o 

autor considera a ZDP em um contexto mais dinâmico, quando aborda os temas brincadeira, 

imitação e formação de conceito (COLAÇO et al., 2007). 

Dessa maneira, as habilidades básicas e a consolidação do desenvolvimento 

emocional são consideradas nos sentidos amplo e dinâmico, e atuam como facilitadoras da 

aprendizagem, auxiliando na construção desse processo. Há, portanto, um intercâmbio do 

conhecimento prévio dos educandos com a experiência anterior e a aprendizagem 

subsequente.  

Essa especificidade deriva do fato de que o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores, no contexto da teoria sócio-histórica, depende essencialmente das 

situações sociais específicas das quais o sujeito participa. Considera-se a ZDP um sistema de 

interação definido, a partir de atividades realizadas em grupo, em que os aprendentes atuam 

com diferentes funções, e esse processo acarreta a internalização. Baquero (1998) demonstra, 

ainda, uma ampliação da visão primeira de Vygotsky (1994) sobre a ZDP, haja vista que 

configura a sua não previsibilidade e a sua não delimitação espacial, caracterizando-a num 

processo de frequente transformação, desde as estruturas e a função dos fatores emocionais.  

Smolka, Góes e Pino (1995) também apresentam como base a teoria sócio-

histórica, compreendendo o desenvolvimento a partir dessa linha e considerando a construção 
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do conhecimento a partir da dinâmica das relações sociais, que podem ser marcadas por 

tensão, conflitos, harmonia ou cooperação.  

Esses autores apontam, ainda, algumas lacunas na primeira conceituação da ZDP, 

argumentando que o desenvolvimento humano é minimizado, pois fica reduzido apenas à 

ajuda que adultos ou pares podem oferecer para que a criança alcance sua independência. A 

limitação encontra-se no fato de não considerar a qualidade e a intensidade das interações 

como as variáveis que ocasionam o desenvolvimento, e a verdadeira e intensa função do outro 

nesse processo. 

Importa também considerar algumas críticas relativas às primeiras formulações da 

ZDP propostas por Vygotsky (1994). Autores como Góes (2001) trazem a discussão para o 

contexto escolar, argumentando que o teórico o considerou apenas como um processo 

descritivo, não atribuindo um local mais significativo. Argumenta que estas envolvem a 

relação do educando com outrem, no momento em que está conhecendo novos objetos.  

A autora considera ainda que a relação não necessariamente é harmoniosa, já que 

a aprendizagem também emerge das relações conflituosas. É mediada pelas pessoas com as 

quais o aprendente convive socialmente, mas não somente por pessoas; os mediadores 

ampliam-se para diferentes relações sociais, desenvolvidas em variados contextos. 

Para Góes (2001), o ensino, sob a perspectiva da criação da ZDP, agindo como 

estímulo para a construção de processos internos, desenvolve funções ainda não maduras nos 

educandos, auxiliando o professor e atuando como um instrumento essencial e eixo orientador 

do educador. Dessa forma, a atividade educacional relacionada à ZDP oferece um elo entre o 

desenvolvimento do aprendente e as condições educacionais, considerando as mediações 

sociais, históricas e culturais. 

A contribuição de Góes para o entendimento da ampliação do conceito de ZDP 

está exatamente na influência dos outros sobre o desenvolvimento do aprendente, e este não 

deve ser considerado somente por sua presença física, mas também pela significação, pela 

linguagem e pelo discurso que circundam o meio social, incluindo todos os aspectos e as 

normas do viver em sociedade. 

As ideias de Rojo (1997) acerca da ZDP vão ao encontro da ampliação e 

reestruturação do seu conceito, já que o autor acredita na sua importância para a compreensão 

da formação dos processos de desenvolvimento. 

Rojo (1997), portanto, analisa algumas limitações nas primeiras formulações 

vygotskyanas de ZDP, embora considere o construto com grande riqueza para a compreensão 

da aprendizagem humana Por isso, lhe fornece nova e ampliada visão, englobando diferentes 
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interpretações e vertentes. Levanta ainda a ideia de que há três maneiras diferentes de 

considerar a ZDP: a cognitivista (mais individualista, com foco intrapessoal), a interacionista 

(centrada no coletivo e nas trocas) e a discursiva (foco na linguagem, relacionando discurso, 

interação e conhecimento). 

De acordo com a terceira interpretação dada pela autora para a ZDP, de que as 

estruturas discursivas são instrumentos que mediam a emergência das zonas, a linguagem atua 

como instrumento mediador dos processos de emergência de ZDP. E considera essencial, na 

análise, o respectivo discurso no momento em que ocorre. Dessa maneira, a análise não deve 

ser focada especificamente no conteúdo dos discursos, mas neles próprios, em que as relações 

interativas entre educadores e educandos são facilitadoras do desenvolvimento da ZDP. 

Assim como Góes (2000), Rojo (1997) também considera que nos processos 

discursivos, em que pode ocorrer a emergência das zonas, existem períodos de conflitos e 

tensão entre os participantes dessa dinâmica, e essas circunstâncias não são fatores que 

impedem o surgimento de ZDP. 

Neste estudo, as ideias de Rojo (1997) trazem contribuições relacionadas à análise 

do discurso, visto como processo dinâmico, sendo importante considerá-lo no contexto em 

que ocorre, buscando encontrar os momentos em que há o surgimento de ZDP. 

Colaço (2004) considera a ZDP um processo coletivo de construção do 

conhecimento entre os participantes de uma atividade interativa; um espaço simbólico que 

emerge e é potencializado a partir de situações de compartilhamento e de mediação semiótica.  

A pesquisadora faz uma análise teórico-prática sobre a interação de crianças, 

consideradas como mediadoras na construção do conhecimento compartilhado e da 

subjetividade. Em seu estudo, são evidenciadas situações não vivenciadas pelas educandas, 

em sala aula, mas, mesmo assim, por meio da interação, colocavam-se em discussão os 

conteúdos novos para elas.  

Atividades discursivas e interativas potencializam a produção de conhecimentos 

compartilhados, e é exatamente esse espaço dinâmico e simbólico que possibilita a 

emergência de ZDP. Segundo Colaço (2004, p. 337): 

 
Da mesma forma que os processos de subjetivação são constituídos nesses eventos 
interativos, as atividades discursivas promovem a veiculação e construção 
compartilhada de conhecimentos. Esse espaço simbólico de intercâmbio pode 
viabilizar a emergência de ZDP e, consequentemente, tem um papel preponderante 
no contexto do ensino, no qual professores e estudantes se envolvem e compartilham 
dessa construção.  
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Em sala de aula, o contexto das situações interacionistas e discursivas é essencial 

para a construção e o compartilhamento do conhecimento entre educandos, pares e 

educadores. A relação entre os elementos dessa tríade resulta na aprendizagem.  

Meira e Lerman (2009), além de ampliar a conceituação da primeira formulação 

de Vygotsky (1994) para ZDP, discutem e analisam os três níveis de desenvolvimento 

abordados pela teoria vygotskyana, na sequência: desempenho (critério utilizado em testes de 

Q.I., buscando relacionar a atividade realizada individualmente e com assistência); interação 

(ampliação do primeiro nível, valorizando as atividades grupais e interacionais em vez das 

análises de desempenho); e mediação semiótica (amplia-se o momento imediato das 

atividades interativas, considerando os aspectos simbólicos e medidos).  

Os autores direcionam seus estudos a partir da segunda e da terceira fase das 

formulações vygotskyanas. Tentam, ainda, entender como ocorre a aprendizagem. O primeiro 

passo é desconstruir a definição da ZDP como espaço delimitado, e conceituá-la como um 

espaço construído por meio de relações influenciadas por mediadores, diálogos e signos, 

tendo como pano de fundo as vivências anteriores dos aprendentes. 

Meira e Lerman (2009) desenvolvem três fatores essenciais para o entendimento 

da contextualização da ZDP, a saber:  

a) que não existe anteriormente às atividades ou aos processos, mas pode coexistir 

e emergir em diferentes momentos de forma contínua;  

b) a análise da ZDP deve ser descentralizada do aprendente e se concentrar na 

origem e no processo das formas como o diálogo se desenvolve; e  

c) o intercâmbio de aprendizagem com desenvolvimento, sendo a ZDP um meio 

semiótico semeado pelas interações com as quais a aprendizagem promove o 

desenvolvimento. 

 

Os pesquisadores desenvolvem estudos e análises práticas da emergência de ZDP 

no contexto educacional, avaliando não somente as interações entre educadores, educandos e 

pares, mas as relações recíprocas desenvolvidas a partir dessas interações, por meio dos 

diálogos construídos e dos novos significados surgidos a partir dessas trocas.  

Frade e Meira (2012) também consideram o conceito de ZDP a partir de um 

espaço semiótico, simbólico e dinâmico, fazendo um construto teórico a partir da visão 

ampliada, já anteriormente proposta por Meira e Lerman (2009). Analisam as atividades 

empíricas dos educandos no momento em que elas estão ocorrendo. 
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Os autores desenvolvem o conceito de ZDP como espaço simbólico, com uma 

pesquisa estruturada a partir de duas disciplinas (Matemática e Ciências), utilizando um 

trabalho interdisciplinar, com base em estudos empíricos. A pesquisa teve como objetivo 

principal analisar de que forma a colaboração pode facilitar a aprendizagem dos alunos nas 

duas disciplinas, considerando a sala de aula um local em que há situações de emergência de 

ZDP e em que educandos e educadores são os agentes de produção. A diferença entre o 

projeto aqui desenvolvido e o trabalho desses autores reside na introdução da tecnologia como 

um fator que potencializará a interação e, consequentemente, a emergência de ZDP. 

Os pesquisadores consideram a interação um processo das relações sociais, cujo 

produto é a aprendizagem. Mas somente um ambiente ou as situações sócio-interacionais 

potencializam a ZDP. Os autores estudaram as contribuições dos discursos dos alunos e 

professores para emergência da ZDP, e ainda ressaltaram a importância da receptividade e 

disponibilidade do professor na facilitação desse processo. 

No presente estudo, a visão ampliada da ZDP é considerada a partir dos conceitos 

e formulações de Meira e Lerman (2009), caracterizando-a como espaço semiótico construído 

durante as atividades, nas quais os pares, professores ou outros recursos propiciam uma 

aprendizagem. Dessa forma, não pode ser definida como preexistente, não é algo concreto, ou 

uma caixa fechada, e sim um espaço simbólico de interação e comunicação em que a 

aprendizagem acarreta o desenvolvimento. Segundo esses autores, são as várias formas de 

interação no ambiente educacional que levam ao sucesso dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

O professor deve, então, apropriar-se das atividades realizadas pelos educandos, 

trazendo-os para o que quer trabalhar em determinado momento, significando-as de acordo 

com o conhecimento a ser construído. Dessa maneira, essa atitude de valorizar os trabalhos 

dos aprendentes faz com que estes compreendam o sentido e o objetivo das suas tarefas, para, 

a partir daí, construir ferramentas para habilidades mais complexas.  

Segundo Gomes (1995), os docentes, além dessa valorização, devem também 

constituir atividades que proporcionem vivências conflituosas, para que os aprendentes 

possam desenvolver processos simbólicos. Dessa forma, o educador deve propor atividades 

que estejam além do desenvolvimento do educando, ou seja, tarefas que não consiga realizar 

sozinho, mas que, com a ajuda dos pares mais experientes, um recurso ou um adulto, consiga 

efetuar. Dessa maneira, Vygotsky (1994) valoriza bastante o trabalho colaborativo, pois o 

desenvolvimento se dá pela interação do sujeito com o meio sociocultural.  
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Os pesquisadores e autores citados ao longo deste tópico compartilham de uma 

base teórica histórico-cultural, demonstram interesse no estudo da conceituação da ZDP e 

apontam lacunas e limites das primeiras formulações estabelecidas por Vygotsky (1994).  

O interesse deste estudo centra-se em compreender de que forma ocorre a 

aprendizagem, a partir das conceituações da ZDP. Pretende-se analisar como se concebe o 

desenvolvimento proximal em um grupo de dois ou mais aprendentes que realizam atividades 

interativas, utilizando a tecnologia como recurso. Para tanto, o próximo tópico discorre sobre 

a tríade: interação, aprendizagem e tecnologia. 

 

2.3 Estudos empíricos sobre o uso da tecnologia na aprendizagem numa visão sócio-

histórica 

 

Com a globalização das informações, na atualidade, temas como 

compartilhamento e relações políticas e sociais surgem cada dia com mais frequência na 

sociedade. Não há mais limites espaciais para que diferentes realidades e contextos se cruzem 

e troquem informações. E é nesse universo que o tema interação torna-se cada dia mais 

visível, maximizando suas áreas de investigação e interesse, e envolvendo diferentes campos 

de pesquisa, como Educação, Psicologia e Linguística. Por ser a tecnologia um meio 

favorável para o desenvolvimento de processos interacionais, David (2010, p. 16) considera 

que: 

 
A busca por uma melhor compreensão em relação às interações interpessoais se 
justifica pelo desenvolvimento das tecnologias digitais, as quais potencializam algo 
que e intrínseco ao ser humano: a necessidade de se comunicar, de se relacionar com 
outras pessoas. O senso de comunidade, de grupo social, de interesse latente por 
estar em contato com o outro, vem sendo amplamente favorecido pelo 
desenvolvimento dessas tecnologias e pelo grande leque de recursos comunicativos 
por elas apresentados. 
 

Na busca do entendimento desse conceito, por diferentes campos de pesquisa, o 

termo interação acaba sendo utilizado de maneira confusa, sendo, portanto, necessário 

considerar esse conceito com precisão, e compreender que ele precede o avanço das TIC. 

Segundo Resta e Laferrière (2007) todo dia novos recursos tecnológicos são 

desenvolvidos. Estudos, baseados em teorias sócio construtivistas, demonstram necessidade 

no envolvimento de ambientes educacionais interativos. 

Há diferentes e variadas maneiras de ampliar novas metodologias utilizando 

sistemas uteis para melhor entendimento, envolvendo projetos de design através do uso da 

internet, usando os recursos computacionais na sala de aula com o apoio das atividades 
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dividia em grupos. Cabe considerar que os campos de uso das TIC devem ser estudados e 

analisados cuidadosamente, objetivando delimitar como os recursos podem ser inseridos em 

contextos sociais reais, como a sala de aula. (NARDI, 1996). 

Nardi (1996) argumenta ainda que há uma assimetria entre as pessoas e os objetos 

(artefatos tecnológicos), ambos devem ser vistos como essencialmente distintos, sendo 

importante a motivação e a consciência que exclusivas do seres humanos. As ferramentas são 

mediadoras dos pensamentos e dos comportamentos das pessoas, e não ocupam a mesma 

localização ontológica. 

Segundo Silva (2000), as TIC podem potencializar a interação. Entretanto, para 

tornar uma sala de aula interativa, não necessariamente se precisa das tecnologias digitais. A 

interação, portanto, não está amarrada às tecnologias, sendo caracterizada pelo autor como um 

conceito com origem na ciência física, e que vem sendo utilizado em outras áreas, e 

especificamente na Informática, definindo-se a partir da interferência do espectador no 

processo, atuando como autor, criando e recriando.  

Estudos recentes, como os de Colaço et al. (2007), David e Castro Filho (2012), 

Luckin et al. (2005), Nascimento e Castro Filho (2012) e Silva (2014), procuram 

compreender como ocorrem o desenvolvimento e a aprendizagem, e quais fatores podem 

facilitá-los, considerando a tecnologia e seus recursos um meio de potencializar a emergência 

desses processos.  

Segundo Colaço (2004), os fatores linguísticos estão associados às ações sociais e 

têm como origem as práticas de diálogos, que se efetivam na interação, apresentando atuações 

mediadoras nesse processo. Importa considerar a interação social neste estudo, pois ela 

representa a base da constituição do sujeito em sociedade, que utiliza a linguagem como 

recurso dessa mediação.  

Representa-se a interação a partir dos estudos de Colaço (2001), que compreende 

a interação não apenas nas relações sujeito-sujeito(s), mas também como um processo básico 

do sujeito como ser social, cultural e historicamente constituído por uma realidade construída 

por ele próprio, no âmago dos conteúdos que são mediados pelas interações sociais, e no 

contexto simbólico da troca nessas relações, originando condições de emergência de ZDP. 

Peres e Meira (2009) analisam que, apesar de os sistemas de regulação serem 

característicos dos processos de interfaces, os recursos tecnológicos também podem promover 

a emergência do encontro entre os aprendentes, considerando a interação uma característica 

especificamente do ser humano. 
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Os pesquisadores afirmam, ainda, que as relações que envolvem o diálogo estão 

contidas na interação, tanto presencial quanto a distância. As atividades propostas que 

utilizam os meios computacionais constroem enunciados para promover a relação dialógica. 

Dessa forma, o aprendente está inserido em uma interação social e também cultural, e suas 

relações dialógicas com pares e/ou professores podem ser estabelecidas com o uso da 

tecnologia. 

Quando os educandos realizam atividades pedagógicas em pares ou em grupo, 

ocorrem situações de argumentação e discussão, que acarretam mediação de símbolos. O 

papel mediador das atividades dialógicas e interativas dos aprendentes reflete nas ações dos 

colegas, promovendo um processo de troca e construção de conhecimento. Colaço et al. 

(2007, p. 46) afirmam:  

 
Destacamos, outrossim, que, no processo de interação das crianças, ao realizarem as 
tarefas escolares, não apenas conteúdos específicos são compartilhados, mas 
também formas de comunicação e conduta, expressão de sentimentos que apontam 
para a construção de subjetividade na disputa, reprodução e negociação de papéis e 
valores sociais. 
 

Colaço (2004) considera que os processos de interação social assumem uma 

função essencial para as aprendizagens que possibilitam o desenvolvimento, haja vista que, a 

partir deles, são construídos espaços simbólicos. Dessa maneira, analisar as interações entre 

os aprendentes expressa aspectos do desenvolvimento da subjetividade e suas contribuições 

para o progresso do ser humano. 

Os pesquisadores consideram ainda que a interação, sob o olhar da teoria sócio-

histórica, é vista a partir de relações não necessariamente face a face, pois compõe as 

interações mediadas socialmente por recursos técnicos ou simbólicos da cultura. Dessa forma, 

a interação serve como base do construto do desenvolvimento social e do entendimento dos 

aspectos linguísticos como recursos simbólicos possibilitados pela mediação. 

Entende-se também a interação num contexto imprescindível, que surge da 

inserção do aprendente numa cultura sócio-histórica, construtor e autor do próprio meio em 

que vive, e que também produz e influencia o seu desenvolvimento, estabelecendo uma 

relação de troca dialética.  

Para que o ser humano possa existir enquanto sujeito, são imprescindíveis suas 

trocas com os demais e a construção de sua própria identidade, por meio dessas relações com 

a diversidade social.  

Kreijns, Kirschner e Jochems (2003) que o ensino e a aprendizagem são processos 

ativos e experiências compartilhadas, considerando que o educador age como um mediador e 
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os aprendentes são participantes das atividades, assumindo, portanto, responsabilidade por sua 

própria atividade. Com relação ao uso dos recursos tecnológicos na educação, é necessário 

que estes mediem a interação entre o grupo de estudantes, e promovam diálogos para que a 

aprendizagem ocorra.  

Os estudos desses autores indicam, no entanto, que os ambientes virtuais, por si 

só, não promovem a interação social e que os processos de aprendizagem desencadeados pelo 

uso da tecnologia não podem ser considerados somente pelo aspecto cognitivo, mas sim por 

fatores sociais emocionais e culturais que podem emergir da interação tecnologia e educação. 

Os educadores devem estar atentos ao processos sócio emocionais desenvolvidos a partir 

dessa relação e não centralizarem o uso dos recursos objetivando exclusivamente resultados e 

avanços cognitivos. 

Leite (2006) analisa a relação da tecnologia com a educação, e revela as 

dificuldades encontradas. Considera como construto teórico o sócio-interacionismo e a 

formação dos educadores, para que a utilização dos recursos tecnológicos seja a favor da 

mediação dos processos educacionais. Os estudos da autora vêm ao encontro da proposta 

deste estudo, trazendo contribuições, haja vista que assinala a influência dos recursos 

tecnológicos na facilitação da aprendizagem. No entanto, a pesquisa de Leite (2006) enfatiza 

a formação de professores, mas não considera de maneira mais específica a relação entre 

pares, a interação e as ZDP, assim como é feito neste estudo. 

A pesquisadora visualiza a Educação a partir de um contexto em que se pratica a 

democracia entre as atividades de ensinar e aprender, entendendo que as diferentes 

metodologias e estratégias de ensino são bem aceitas, e que, com a ação pedagógica do 

professor, por meio do uso da tecnologia contextualizada no seu planejamento, poderão gerar 

situações propícias para que ocorra a aprendizagem.  

Então, a formação dos educadores é imprescindível para a utilização eficaz das 

TIC. Sua função deve ser reestruturada, haja vista a forte influência que exerce sobre os 

educandos. Esse desafio envolve transformações no contexto educacional, desde a 

estruturação física, perpassando a metodologia, até a formação dos aprendentes e educadores. 

A citada autora faz a seguinte reflexão: 

 
O professor necessita de tempo e de oportunidades de familiarização com as novas 
tecnologias educativas, precisando de apoio da instituição escolar no âmbito de 
treinamentos, tempo para planejar suas atividades com os recursos tecnológicos e 
condições físicas para o trabalho (laboratórios, computadores, softwares e outros 
materiais. (LEITE, 2006, p. 29). 
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Leite (2006) considera ainda importante que a escola acompanhe o educador; crie 

chances com treinamentos para a apropriação dos novos recursos; forneça também condições 

para o planejamento das aulas interativas com o uso das ferramentas; além de oferecer 

estrutura física mínima para a aplicação das práticas tecnológicas. Ressalta-se ainda que as 

TIC estão em processo contínuo de transformação, e que para acompanhá-las, a comunidade 

escolar precisa de treinamento permanente.  

A autora afirma ainda que a conversa desenvolvida pelos aprendentes é essencial 

para se entender como a interação educador-educando se desenvolve no momento em que 

ocorre o processo de construção de significados.  

Os aspectos comunicacionais movimentam-se em direção à aprendizagem, por 

meio dos relacionamentos sociais. Não somente a interação com o professor promove o 

desenvolvimento do educando, mas também, e essencialmente, a relação entre o educando e 

seus pares. Dessa forma, o aprendente pode ser mediador entre outro educando e o 

conhecimento que deseja alcançar. 

A pesquisadora desenvolveu um estudo com o objetivo de verificar como o 

professor, mediador das relações dialógicas, pode facilitar a aprendizagem de conceitos entre 

os alunos, por meio de atividades em pares, e com a utilização de recursos digitais. A 

principal conclusão de seu estudo aponta que a intervenção do professor e o auxílio conjunto 

entre os alunos levam a uma melhor compreensão de alguns conceitos.  

Outro aspecto importante do estudo de Leite (2006) para esta pesquisa diz respeito 

à análise das contribuições de um software para a compreensão de conceitos matemáticos, e à 

relação e às contribuições dos educadores na utilização do programa na análise microgenética. 

Importa considerar que o papel do professor não será investigado nesta pesquisa. 

Luckin (2010) é outra autora que relaciona o uso das tecnologias digitais na 

Educação. Desenvolve a definição de ZDP como suporte, e utiliza a terminologia metafórica 

de andaimes; ou seja, os educadores e os colegas com mais experiência têm como missão 

auxiliar na compreensão dos conteúdos apresentados, minimizando o nível. Considera-se que 

os companheiros e educadores, por meio da interação e das relações de troca, fornecem a base 

para a compreensão de novos significados e novas compreensões.  

A autora relaciona a tecnologia com o suporte que auxilia na realização e no 

entendimento de uma atividade, simplificando a complexidade para a compreensão do 

aprendente e facilitando a aprendizagem. Os recursos tecnológicos têm ainda um caráter de 

problematizar a atividade, promovendo conflitos que incentivam as discussões e a construção 

de hipóteses para ultrapassar os obstáculos. 
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Esse estudo traz semelhanças com a presente pesquisa, já que analisa a função da 

ZDP no desenvolvimento de atividades utilizando a tecnologia como recurso. A primeira 

imprescindível no desenvolvimento. Suas interpretações demonstram benefícios da 

aprendizagem a partir do domínio de conteúdos por meio de interações com os recursos 

digitais, e o limite entre os significados naturais e científicos encontra-se no trabalho 

colaborativo da ZDP. 

Os estudos de Luckin et al. (2005) apontam a importância da aprendizagem de 

conteúdos específicos, utilizando como foco a aplicação educacional das tecnologias móveis. 

Consideram o processo de aprendizagem a partir da implementação de recursos, que podem 

ser inseridos de diferentes maneiras, mas sempre com o cuidado de promover e apoiar vários 

tipos de mediação, inclusive as relações entre educador e educando.  

Os autores entendem ainda que as tecnologias, especificamente as móveis, se 

utilizadas de forma planejada e com objetivos claros e bem definidos, obedecendo às 

necessidades da aprendizagem, podem ajudar os participantes do processo educacional: 

educandos, educadores e pais.  

A influência dos avanços da tecnologia é fortemente dependente das 

especificidades da cultura educacional. A imersão tecnológica cada dia mais traz novas 

possibilidades de acessibilidade: sem fio, móvel e ubíqua (define-se pela onipresença da 

tecnologia no cotidiano contemporâneo), e oferece aos aprendentes a chance de relacionar 

suas vivências em vários contextos.  

Assim, devem-se considerar as inúmeras potencialidades desses diferentes tipos 

de tecnologia como meio oportuno para a construção de vivências de aprendizagem, das quais 

os educandos podem participar em cenários variados, e que podem promover a colaboração e 

a comunicação de aspectos temporais e locais. É imprescindível a compreensão do contexto 

que envolve a aprendizagem, sendo preocupação permanente a aplicação correta, adequada e 

eficaz das tecnologias móveis nos processos de ensino e aprendizagem. 

A teoria sócio-histórica serve como pano de fundo para o estudo das experiências 

vivenciadas, que se caracterizam pelo intercâmbio de tecnologias, pessoas e espaços. O 

adequado uso da tecnologia amplia os benefícios que o aluno pode obter do relacionamento 

com o social, potencializando o seu direcionamento para a ZDP, que é vista como um 

processo dinâmico e construído.  

Por ser fundamental desenvolver a capacidade de aprender a aprender, já que a 

comunicação hoje se estabelece, comumente, por e-mail e redes sociais, que são condições 



35 

 

para acompanhar o cotidiano atual, cabe à Educação introduzir para os alunos esse novo 

conhecimento, tornando-os aptos a dominar essas condições da comunicação.  

Dessa maneira, é necessário promover a formação tecnológica das pessoas que 

vão trabalhar com essa nova realidade, sempre buscando constituir aprendentes autores do seu 

próprio conhecimento. A educação formal é a maneira de inserir a maior quantidade possível 

de sujeitos em um mesmo contexto, proporcionando práticas inclusivas, que considerem as 

diferenças entre ritmos, processos e características individuais. 

Luckin et al. (2005) consideram, portanto, que a relação entre os meios 

educacionais e os avanços tecnológicos é dialética, já que as novas tecnologias modificam o 

cotidiano da sociedade, e a escola também se adequa e transforma as tecnologias para se 

harmonizar com as necessidades de toda a comunidade escolar.  

Ainda sobre o estudo de Luckin et al. (2005), outro aspecto importante abordado 

pelos autores é a discussão do tema; e a preocupação em adequar essa tecnologia à realidade 

do aprendente e vice-versa tem sido essencial para facilitar a inclusão e articulação das 

tecnologias, promovendo a democratização das ferramentas. Sendo assim, o estudo contribui 

para esta pesquisa, já que procura compreender a influência dos recursos tecnológicos na 

facilitação da aprendizagem dos alunos. 

A pesquisa de Luckin et al. (2005) considera também o conceito ampliado das 

ZDP, mas difere deste estudo, porquanto não associa o uso das tecnologias na facilitação da 

aprendizagem e do surgimento das zonas. Considera a emergência de ZDP a partir da 

metáfora de andaimes, os quais constituíam a função dos professores e pares mais experientes 

que diminuíam a complexidade das vivências apresentadas aos aprendentes, sem, no entanto, 

considerar o uso dos recursos digitais.  

Nascimento e Castro Filho (2012) descrevem as novas oportunidades de acesso 

introduzidas pelas inovações tecnológicas, inclusive para o ambiente de sala de aula. Os 

aprendentes dominam e manipulam os equipamentos com muita propriedade, motivação e 

interesse, e essas características influenciam positivamente nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Também consideram esse aspecto quase explosivo do uso da tecnologia, 

descrevendo que há continuidade e progressão no avanço da Internet, e essas características 

proporcionam diferentes formas de envolvimento dos alunos, principalmente os recursos de 

comunicação instantânea, como Whatsapp; redes sociais, como Facebook e Instagram; e 

ferramentas de compartilhamento, como Youtube, blog e drive, todos acessíveis por meio de 

diferentes tipos de equipamento, como laptop, notebook e tablet.  
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Privilegia a constituição de redes de aprendizagem, em detrimento do meio físico 

e concreto; e é espaço em que os sujeitos podem interagir, colaborar e aprender em conjunto e 

coletivamente.  

Nascimento e Castro Filho (2012) analisam a definição de aprendizagem 

colaborativa a partir de mecanismos para atividades colaborativas na Educação, adotando 

como contexto uma sala de aula do projeto Um Computador por Aluno (UCA). Concluem 

que o uso do recurso digital pode promover a comunicação e a colaboração, possibilitando 

transformações na práxis educacional. 

O estudo que esses pesquisadores desenvolveram objetivou possibilitar o 

letramento digital, por meio da construção de redes sociais, nas quais educadores e educandos 

explorariam um recurso digital e trocariam informações com pessoas de diferentes regiões. 

Dessa forma, a pesquisa engloba aspectos sócio-interacionistas, quando acredita que, com a 

interação e troca de conhecimentos entre diferentes culturas e as tecnologias, torna possível 

proporcionar motivação e a busca por novas maneiras de trabalhar para os docentes. 

Consideram ainda que a tecnologia não está só fora de sala de aula, mas também pode ser 

inserida no ambiente escolar, facilitando o processo de aprendizagem. 

O estudo traz contribuições para a presente pesquisa, pois analisa os benefícios 

que os recursos tecnológicos oferecem para o ambiente educacional, ressaltando processos 

como interação e troca de informações e conhecimentos. Importa considerar que os autores 

não desenvolvem o conceito de ZDP, mas trazem contribuições consideráveis exemplificando 

e analisando a aprendizagem por meio das tecnologias digitais, assim como este trabalho, que 

procura entender como as TIC podem facilitar a aprendizagem. 

Luckin et al. (2005) desenvolveram sua pesquisa a partir da teoria sócio-

interacionista, e trouxeram contribuições para a definição do conceito de ZDP de Vygotsky 

(1994). Partindo desses princípios, utilizam recursos digitais acessados por meio de 

dispositivos móveis, deixando que os aprendentes participem desse processo, e reconheçam 

os melhores meios que ajudem na sua aprendizagem. 

Os autores concluíram que a utilização de dos recursos tecnológicos de forma 

pedagógica e planejada maximiza a quantidade de assistência que o aluno pode absorver de 

seu ambiente.  

O desenvolvimento das atividades e a estruturação e organização dos recursos de 

aprendizagem no contexto educacional podem proporcionar a construção e a troca de 

conhecimentos entre educandos e professores. Embora alguns colegas ou professores 
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demonstrem mais propensão a desempenhar um papel dominante no processo, o planejamento 

das atividades e dos recursos deve maximizar a interação dos participantes.  

Também consideram a perspectiva de que outros aspectos influenciam o contexto 

de ensino e aprendizagem, como a cultura e a infraestrutura física e política, além da 

formação dos professores. A tecnologia usada a favor da necessidade do aluno, fazendo com 

que este aproveite ao máximo o contexto em que está inserido, compreendendo as atividades 

desenvolvidas, os recursos utilizados e a metodologia do educador, facilitará a emergência de 

ZDP. 

Segundo eles, os aprendentes que receberam o suporte da tecnologia 

demonstraram ter mais facilidade na elaboração das hipóteses, sendo de essencial importância 

o contexto em que estavam envoltos, incluindo pessoas e recursos. Dessa maneira, entende-se 

que a tecnologia deve estar em equilíbrio e ainda alcançar as necessidades do sujeito que 

aprende, atuando como um recurso que pode se harmonizar com o meio e com o educando, 

independentemente do local onde esteja, seja na escola ou em casa. 

Essas pesquisas guardam semelhança com o propósito deste estudo, e forneceram 

contribuições teóricas e práticas, já que envolvem a definição e ampliação da ZDP e a 

necessidade natural de assistência e colaboração do aprendente.  

As ferramentas utilizadas na presente pesquisa foram os dispositivos móveis 

(laptops e tablets), acrescenta-se a essa discussão os estudos de Uden (2006) que considera as 

contribuições da tecnologia móvel na aprendizagem dos alunos, haja vista as inúmeras 

possibilidades que este recurso pode oferecer, pelo seu caráter dinâmico e flexível. Para ele, 

as aplicações móveis proporcionam um contexto adaptável a realidade do usuário, e 

apresentam disponibilidade em diferentes ambientes, aumentando a atividade da 

aprendizagem. 

O contexto possibilita uma função essencial no entendimento do desenvolvimento 

das aplicações da aprendizagem móvel. Sendo assim, as ações do usuário não são isoladas, 

estão envoltas num contexto que deve ser considerado. O utilizador age como um ator 

inserido em um ambiente e esses dispositivos e aplicações móveis são influenciadas por 

transformações contextuais e também pela interação dos aprendentes (UBER, 2006).  

O autor acima citado acredita que os benefícios do uso das tecnologias móveis 

superam as limitações, a partir do momento em que a atividade desenvolvida encontra-se 

cercada de um cenário institucional com atuação de vários fatores interagindo com as regras 

da sociedade, os artefatos de mediação e as divisões de tarefas. Sendo essas atividades 



38 

 

dinâmicas, instáveis e conflituosas devidos os diferentes atores- alunos e professores- envoltas 

no desenvolvimento.  

Outro estudo que merece atenção é de autoria de David e Castro Filho (2012), e 

tem como objetivo analisar como as interações utilizando um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) podem promover a aprendizagem. Os autores utilizam o conceito de 

interação, e trazem a Educação a Distância (EaD) sob o foco de uma reformulação curricular 

e como meio de emergência das relações interativas.  

Partem da análise das características das interações emergentes a partir do AVA 

que podem desenvolver situações de aprendizagem; e perpassam os conceitos dos diferentes 

tipos de interação, definindo o diálogo de Freire (2006) e aprofundando o estudo sobre EaD. 

Adotando como base teórica do desenvolvimento da aprendizagem, consideram a visão 

ampliada de Meira e Lerman (2009) sobre a ZDP, considerando-a um meio dinâmico.  

Como conclusão do estudo, observam que as interações que promovem a 

aprendizagem surgem por meio das pessoas e das relações estabelecidas entre elas quando 

estão em sala de aula. 

Ainda segundo esses autores, nas atividades que envolvem a interação entre os 

participantes e ocasionam a aprendizagem, ocorre uma reflexão do grupo, a troca de 

significados e a concordância na comunicação entre os envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem. Consideram que a emergência e a conservação da ZDP têm elo com as 

vivências dos aprendentes e dão origem à construção de novos conhecimentos. As atividades 

interativas, portanto, com o uso do computador, podem ocasionar a emergência da ZDP e o 

desenvolvimento do educando.  

O estudo de David (2010) traz semelhanças com a presente pesquisa, pois já 

aponta relações das tecnologias com a aprendizagem, utilizando a definição de ZDP, e 

também amplia o seu conceito, considerando autores como Meira e Lerman (2009). 

Silva (2014) defende que a teoria sócio-histórica de Vygotsky (1994), bem como 

sua definição do conceito de ZDP mantêm relação direta com o entendimento das atividades 

colaborativas com o uso das TIC. Argumenta que a interação entre o educando e os 

educadores concentra-se na colaboração e na conversação, com intercâmbio de 

conhecimentos e vivências, proporcionando a emergência e a consolidação de ZDP, 

desenvolvida por meio da práxis social que se estabelece no ambiente educacional. 

A pesquisadora desenvolve seu estudo a partir da concepção de que o trabalho 

coletivo entre aprendentes proporciona a atuação de mediadores e intervenções nas ZDP, por 

meio do relacionamento entre pares ou com adultos, possibilitando a aprendizagem e 
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acarretando o desenvolvimento dos educandos, e sistematizando as relevâncias da teoria 

vygotskyana, essencialmente os conceitos de ZDP e mediação, como base importante nas 

atividades educacionais, e que, por essa razão, influenciam diretamente a aprendizagem dos 

educandos, principalmente nas tarefas colaborativas.  

As semelhanças do estudo da autora com esta pesquisa encontram-se no fato de 

que a ZDP dá suporte às atividades colaborativas com o emprego das tecnologias digitais, e 

considera que a interação entre aprendentes e seus educadores e pares está ligada à 

comunicação estabelecida entre eles; e à relação entre experiências e conhecimentos, 

constituindo a emergência de novas ZDP. A autora até cita a ampliação e a reformulação 

indicadas por autores como Meira e Lerman (2009), mas não desenvolve nem aprofunda, 

marcando, assim, a diferença entre seu estudo e a esta pesquisa. 

Colaço (2004) desenvolve um estudo teórico sobre a interação das crianças, 

consideradas mediadoras na construção do conhecimento compartilhado e da subjetividade. 

Utilizando a teoria histórico-cultural de Vygotsky (1994) e a teoria da linguagem de Bakthin, 

o estudo envolve três categorias: mediação semiótica, zona de desenvolvimento proximal e 

subjetividade. Aponta que conhecimento e subjetividade nascem do contexto sociocultural e a 

interação é a base do processo de desenvolvimento.  

Em outro estudo, Colaço et al. (2007) analisam as estratégias de mediação 

simbólica em situações educacionais, por meio da interação entre crianças em sala de aula, de 

duas turmas de 4a série, com alunos de 10 anos de idade, que possibilitassem a construção da 

aprendizagem. Foram analisados os diálogos dos alunos, em busca de estratégias de natureza 

semiótica que potencializam a emergência de ZDP e o desenvolvimento da subjetividade, 

tendo como referências teóricas Vygotsky (1994) e a teoria da linguagem de Bakhtin. 

Interessante ressaltar que os estudos desses pesquisadores estabelecem uma relação da 

emergência de ZDP em situações e atividades que envolvem a interação e a aprendizagem, ou 

seja, por meio do diálogo e da comunicação dos alunos, quando realizam tarefas em grupo, 

podendo trocar também conhecimentos e construir novas pontes, a partir da relação com os 

pares ou educadores.  

Outra contribuição dos autores está nos procedimentos metodológicos que 

utilizam em suas análises, interpretando e avaliando os discursos dos aprendentes; estudando 

o processo no momento em que ele ocorre; e conseguindo identificar que, por meio das 

relações e de atividades interativas, é possível potencializar a aprendizagem em consequência 

da emergência de ZDP. 

Partindo de estudos como os de Colaço et al. (2007) e Meira e Lerman (2009), 
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que consideram o intercâmbio da construção de conhecimento com a subjetividade um espaço 

semiótico em que pode surgir a ZDP, o presente estudo procura entender a forma como se dá 

a emergência de zonas em um ambiente de aprendizagem cercado de tecnologias móveis. 

 A partir da análise dessa discussão teórica, bem como das pesquisas empíricas 

sobre o tema aqui relatadas, busca-se, com este estudo, analisar a emergência da ZDP através 

da análise do diálogo, da postura e da interação dos alunos na realização de atividades. 

A seguir, serão apresentados o contexto em que a pesquisa foi realizada, assim 

como os detalhes dos instrumentos de produção de dados e procedimentos de análise para 

verificar os objetivos iniciais, bem como relacioná-los aos estudos teóricos e empíricos.  
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3 CONTEXTO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No desenvolvimento deste capítulo são descritos os caminhos metodológicos 

estabelecidos para argumentar e ampliar a compreensão no que diz respeito à pergunta inicial 

e ao escopo do estudo corrente. Explica-se como foi realizada a seleção do local, dos sujeitos, 

além de serem descritos os materiais usados e as técnicas de coleta e análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização do tipo e do método da pesquisa 

 

A metodologia tem abordagem de natureza qualitativa, considerando-se que as 

observações e as estratégias utilizadas pelos sujeitos serão analisadas e interpretadas. 

Bogdan e Biklen (1994) definem o estudo qualitativo como rigoroso e sistêmico. 

Para esses autores, as hipóteses e as indagações da pesquisa surgem no momento em que o 

estudo se desenvolve, tendo como meta principal a construção do conhecimento, e não 

somente a emissão de opiniões sobre o contexto.  

Esses autores consideram ainda que, por meio do estudo qualitativo, as 

informações coletadas têm como característica detalhes sutis e específicos, e que, por essa 

razão, proporcionam melhor compreensão dos processos educacionais e psicológicos da 

aprendizagem. 

Outro aspecto de natureza qualitativa é o fato de facilitar a compreensão de 

situações mais abstratas, envolvendo a cognição e os fatores emocionais, que não podem ser 

facilmente medidos de forma concreta a partir da perspectiva quantitativa.  

Meira (1994) considera que a análise qualitativa de processos que consideram a 

cognição e a aprendizagem se torna complexa, pois envolve aspectos cognitivos, mudanças 

sensíveis e breves de gestos e comunicações.  

O citado autor afirma ainda que existem duas formas de análise que podem ser 

utilizadas para instrumentalizar a coleta e análise dos dados nas investigações relacionadas 

aos processos cognitivos e emocionais, a saber: a microgenética, que envolve um 

rebuscamento minucioso das trocas entre os sujeitos e as circunstâncias; e a videografia, que 

se caracteriza pela filmagem das situações, e é um suporte de registro para a análise 

microgenética.  
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3.2 Sobre a análise microgenética 

 

Um dos pioneiros dos estudos microgenéticos, Vygotsky (1994) diz que em 

alguns curtos espaços de tempo podem ser desenvolvidos processos psicológicos.  

Góes (2000) define a análise microgenética como um método inserido na visão 

sócio-histórica, por meio da avaliação do processo dialógico, de forma minuciosa e detalhada, 

facilitando a interpretação dos processos intersubjetivos, e, por isso, em curtos períodos. No 

entanto, enfatiza que o nome micro não vem dessa curta duração, mas, sim, da característica 

minuciosa de análise do processo, daí a importância do corte dos eventos. Com relação ao 

genético, refere-se ao desenvolvimento e ao desenrolar do processo, envolvendo os elementos 

culturais e sociais. 

A análise microgenética se caracteriza pela assistência minuciosa do processo, 

fornecendo detalhes das atitudes individuais e grupais em um curto período, em sessões 

mínimas, com ações bem definidas e atividades que promovem a interação, em condições 

espontâneas. Caracteriza-se também por uma pesquisa longitudinal em curto período, em que 

são identificadas as modificações ocorridas nos sujeitos (WERTSCH, 1985). 

Meira (1994) chamou essa análise de microanálise interpretativa. Considera que 

as ações, os gestos e os discursos do ser humano são fortes influências, por meio de um 

processo descritivo complexo desses processos interativos. Os processos e conteúdos 

dialógicos são enaltecidos, de forma a considerar de maneira cautelosa a interação, por meio 

da análise das atuações cognitivas, dialógicas e de expressão corporal. Os dados são 

analisados por um cuidadoso detalhamento das manifestações narrativas e explicativas. 

Essa análise fornece detalhes sutis do intercâmbio de informações e 

conhecimentos entre o agente e sua atuação, considerando todo o contexto social que envolve 

as atividades. Há alguns aspectos próprios da análise interpretativa, e um deles consiste no 

fato de que, apesar de o processo ser considerado de forma minuciosa e detalhada, não pode 

ser perdida a noção da atividade e do contexto em toda a sua totalidade.  

Outro fator contido na microanálise interpretativa é a narração detalhada da forma 

como os discursos e as ações são desenvolvidos ao longo de uma atividade, sem divisão em 

categorias. Peres (2002) considera que a abordagem microgenética torna possível desenvolver 

estudos empíricos para acompanhar, analisar e avaliar atitudes, gestos e discursos dos 

aprendentes, detectando a construção dos significados que se expressam por meio da 

comunicação e das ações diante dos meios computacionais. 

Essa abordagem metodológica apresenta como característica mais importante a 
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maneira de compreender o detalhamento de uma atividade em pleno desenvolvimento, 

selecionando situações que tornam possível analisar o cerne do acontecimento, com foco nos 

processos intersubjetivos, nas práticas sociais e nas funções comunicativas.  

A microgenética advém da teoria vygotskyana como um novo desdobramento, e é 

por seu intermédio, também, que se conseguem constituir pequenos trechos de um processo, 

tornando-o passível de interpretação do ponto de vista semiótico. Considera-se, portanto, essa 

análise como um novo construto de investigar e analisar cientificamente processos 

intersubjetivos (GÓES, 2000). 

No corrente estudo, a linha teórica sociocultural, aliada aos aspectos culturais, 

bem como ao sujeito em atividade ao longo de seu desenvolvimento, soma-se à análise 

microgenética. Mostra-se como um modelo teórico e metodológico adequado à interpretação 

de situações intersubjetivas, no momento em que as interações estão ocorrendo; fornece 

embasamento às formas de detalhamento realizadas na pesquisa; direciona e facilita a 

constituição dos dados. 

Há uma relação entre a análise microgenética e os estudos atuais, como o de 

Colaço et al. (2007), que amplia o conceito de ZDP entre ambos, considerando-se o fato de 

que essa abordagem metodológica se caracteriza pela interpretação detalhada de determinado 

processo ao longo de seu desenvolvimento social. A ZDP se caracteriza, portanto, por ser um 

processo das relações e trocas socioculturais. Dessa forma, torna-se possível o 

acompanhamento da formação dos processos, inclusive a emergência de ZDP, envolvendo os 

cenários histórico, social e cultural. 

 

3.3 Contextualização da pesquisa 

 

A presente investigação foi desenvolvida dentro do contexto do projeto EDigital, 

que tem a parceria do Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de 

Aprendizagem (Proativa), do Instituto UFC Virtual e a Companhia Energética do Ceará 

(Coelce). Seu objetivo principal é desenvolver competências por meio do programa de 

formação da comunidade escolar, para a inclusão e o uso das tecnologias digitais na 

Educação. 

O projeto EDigital foi iniciado em 2013, com três segmentos de formação, que 

aliam a tecnologia à Educação: formação de professores, formação de alunos monitores e 

desenvolvimento de projetos que envolvem a sustentabilidade. A formação dos educadores 

foca na apropriação tecnológica, que se caracteriza pelo processo de apresentação dos 
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recursos digitais. Apresentando como principal meta conscientizar as pessoas a tomar 

decisões, exercendo sua autoria, e compartilhar com a comunidade escolar a aplicação da 

tecnologia na Educação. A formação de alunos monitores é caracterizada pela inclusão digital 

do educando, que entra no projeto de forma voluntária. O projeto tem por objetivo promover a 

autonomia do aprendente, haja vista que este vai atuar como protagonista, trocando 

conhecimento com os pares e educadores. Concluída a formação, o monitor acompanha e 

auxilia as aulas com o uso dos recursos educacionais, juntamente com a equipe docente da 

escola. 

Com ações voltadas para o uso pedagógico de computadores, está organizado em 

ações para implantação do projeto de tecnologia educacional. Dentre as ações contempladas, 

inclui-se o desenvolvimento de projetos colaborativos com o uso das TIC. 

O EDigital é desenvolvido em uma escola pública municipal de Aquiraz/CE, na 

Região Metropolitana de Fortaleza. A escola possui um Laboratório de Informática Educativa 

(LIE), com 16 computadores fisicamente dispostos em “U”, que compartilham a mesma CPU, 

três computadores com sistema operacional Linux Educacional 3.0 e acesso à Internet (Figura 

1).  

Como fruto da parceria com a Coelce, a escola recebeu 18 netbooks (Figura 2) e 

dez netbooks reversíveis, ou seja, máquinas que também assumem a versão de tablet, 

fornecendo mais mobilidade e melhor manuseio aos alunos, principalmente em atividades 

externas (Figura 3), e a distribuição da rede Wi-Fi em todo o ambiente escolar; estrutura essa 

que contribuiu para a realização das atividades deste estudo.  

 

Figura 1 – Laboratório de Informática Educativa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 2 – Alunos realizando atividades com netbooks. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 3 – Alunos durante aula de campo com netbook reversível. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 



46 

 

A estrutura oferecida pelo projeto, através da parceira, facilitou o 

desenvolvimento da presente pesquisa, dando suporte de recursos digitais com finalidade 

pedagógica. 

Para o desenvolvimento do estudo, não foi delimitado um número máximo de 

participantes. No entanto, houve número mínimo de dois, por grupo de alunos monitores. A 

escolha dos participantes contemplou alunos monitores do 6o ao 9o ano da escola, já que já 

estavam participando do processo de formação de alunos monitores. Tendo acesso aos 

recursos digitais, apresentaram mais facilidade de lidar com a tecnologia aliada ao cotidiano 

pedagógico. 

Dessa forma, a pesquisa e a coleta de dados aconteceram de modo concomitante 

com as atividades de formação do grupo de alunos monitores, sendo a pesquisadora umas das 

formadoras do curso.  

Com a utilização da análise microgenética na metodologia da pesquisa, todos os 

encontros foram gravados e filmados. Os pais e responsáveis dos participantes assinaram uma 

autorização (Apêndice I). 

O curso foi dividido em duas turmas de 14 alunos, sendo uma no turno da tarde 

(alunos da manhã) e outra no turno da manhã (alunos da tarde), totalizando 28 aprendentes. 

Ocorreram 13 encontros de quatro horas para cada turma, totalizando 52 horas por turno. 

O objetivo principal do curso dos alunos monitores foi apresentar as tecnologias 

digitais a esses aprendentes, de forma que eles compreendessem que estas podem ser usadas 

para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, os aprendentes 

inicialmente passaram pela apropriação tecnológica, conhecendo as ferramentas, os recursos e 

suas potencialidades.  

Outro aspecto importante trabalhado durante a formação diz respeito a temas 

relativos a responsabilidade, autonomia e trabalho voluntário. Os aprendentes entraram em 

contato com eles através de leitura de parábolas, apresentação de vídeos e discussões, tendo a 

oportunidade de vivenciar na prática o que viram na apresentação teórica a partir da interação 

com os próprios colegas.  

Num segundo momento, os aprendentes participaram de uma aula de campo, 

quando tiveram a oportunidade de fazer uso dos recursos tecnológicos, o que culminou com a 

produção e a posterior apresentação de vídeos e slides sobre o que eles haviam vivenciado. 

O último momento da formação foi a parte prática junto com seus professores e 

colegas auxiliando nas aulas, ajudando os pares e os docentes a se apropriar de todo o 

processo que eles vivenciaram na formação.  
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Através da prática e vivência, os alunos monitores relataram o quanto se sentiram 

ativos nesse processo, e enfatizaram a aprendizagem do que eles tinham visto na teoria 

durante a formação. 

A escola desenvolve projetos de sustentabilidade, e os conteúdos analisados foram 

perpassados por aspectos curriculares e disciplinares, envolvendo fatores de ciências naturais 

e sociais. 

 

3.4 Desenvolvimento do Projeto de Investigação 

 

Foi proposto aos aprendentes um projeto com base nos seguintes temas: educação 

ambiental, consciência crítica de sustentabilidade e tecnologias. Os subtemas que o 

caracterizaram foram: energia, tratamento e destinação do lixo, prejuízo do consumo para o 

meio ambiente e reciclagem. 

O projeto teve como objetivo promover a conscientização sustentável dos 

educandos, por meio da elaboração de várias atividades, como postagens no Facebook, 

discussões de grupo em sala de aula, produção de vídeos, aula de campo, todas envolvendo os 

temas e os subtemas em atividades interativas e coletivas. 

O trabalho foi desenvolvido no LIE e também nos seus arredores, aproveitando o 

caráter móvel das ferramentas, e ocorrendo sempre no contraturno das aulas, nos meses 

agosto, setembro e outubro de 2015. 

Todas as ações eram detalhadas pela pesquisadora em planejamento anterior no 

momento da formação dos alunos, e envolviam a apresentação de vídeos e slides, dinâmicas, 

leitura de textos, pesquisas on-line e construção coletiva.  

Importa considerar que foram feitas algumas modificações sugeridas pelos 

aprendentes e também a partir das discussões estabelecidas. O cronograma e o conteúdo da 

formação encontram-se nos Apêndices F e G, respectivamente. 

As atividades foram desenvolvidas nos encontros presenciais, observando-se o 

seguinte critério: primeiramente, no início de cada encontro, era explicado o que ia ser visto, 

rememorando os conceitos trabalhados no encontro anterior, através de questionamentos 

conjuntos. Essa ação proporcionou a sondagem constante de como os aprendentes estavam 

compreendendo os conteúdos e temas vivenciados anteriormente, além de permitir a formação 

de um espaço de discussão em todo o grupo. 

Posteriormente, eram exibidos vídeos, ministradas aulas expositivas e conduzidas 

discussões sobre os conteúdos, e em seguida os alunos eram questionados sobre os temas 
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vistos nos recursos, além de serem promovidos diálogos e conversações objetivando ampliar e 

analisar a compreensão. 

Cada aluno teve à disposição um netbook ou netbook reversível, com acesso à 

Internet via Wi-Fi. Em alguns momentos, utilizaram o smartphone de uso pessoal, por sua 

própria inciativa.  

 

3.5 Recursos utilizados na investigação 

 

Foram selecionadas algumas ferramentas da Internet que proporcionassem a 

interatividade e o trabalho em grupo, como aplicativos de produção de vídeos, além da 

criação de um grupo no site de relacionamento Facebook e no site de busca Google. 

Com relação ao grupo constituído na rede de relacionamento Facebook, esta 

forneceu ao projeto algumas ações que proporcionaram interação dos alunos, criando e 

complementando ações, tais como:  

a) Compartilhar: um mesmo link, com reportagens, fotos e vídeos, pode ser 

postado, e todos os integrantes do grupo podem comentar, visualizar e 

complementar; 

b)  Curtir: uma opção por meio da qual o usuário pode demonstrar que visualizou 

ou que se interessou de alguma forma pelo que foi postado;  

c) Comentar: a partir de um link postado, os alunos puderam deixar sua opinião, 

seu comentário, e também tiveram a oportunidade de interagir com os 

comentários dos colegas e da pesquisadora, podendo concordar ou discordar, 

acrescentar e complementar; e 

d) Criar evento: a pesquisadora pôde criar eventos para observar o interesse dos 

alunos em participar da aula de campo, por exemplo (Figura 4). 
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Figura 4 – Evento aula de campo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os aplicativos do Google foram os escolhidos, devido à facilidade de manuseio e 

também por não exigirem memória dos netbooks e serem utilizados de forma direta na 

Internet, além de beneficiar o trabalho coletivo, e apresentarem mais familiaridade no dia a 

dia dos aprendentes. Foram utilizados os aplicativos de escritório, como editor de textos, 

planilhas, apresentação de slides e desenho, todos com possibilidade de compartilhamento e 

produção conjunta e interativa.  

Todos esses aplicativos facilitaram o trabalho colaborativo e se caracterizaram por 

atividade coletiva, de forma que dois ou mais aprendentes puderam trabalhar ao mesmo 

tempo e no mesmo espaço, acessando um documento, slide ou desenho. Na construção dos 

vídeos, os aprendentes participaram de forma conjunta e interativa.  

Considera-se, ainda, que, com o avanço dos meios tecnológicos e dos recursos de 

publicação de conteúdos e vídeos na Internet, a produção documentária forneceu diferentes 

visões argumentativas do mundo, por meio dos aspectos de interatividade, hipertextualidade e 

convergência. Dessa maneira, a produção de vídeos proporcionou interatividade dos autores 

com os usuários, a conscientização e análise crítica.  

Os temas e assuntos considerados na produção dos vídeos dos alunos foram 

constituídos a partir de uma aula de campo pelos arredores da escola, apresentando como 

objetivo a tomada de consciência e o papel de cada um na sociedade, sendo relacionados ao 

que vinha sendo desenvolvido nas aulas de formação. 
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3.6 Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 

Os instrumentos e as técnicas de apreensão de dados contemplaram a observação, 

o caderno de registro, vídeos, áudios, fotos e entrevistas. Os dados foram coletados pela 

pesquisadora, como detalhado a seguir: 

a) Observação: acompanhamento do diálogo, gestos, das atitudes e interações 

entre os aprendentes, enquanto desenvolviam a atividade com o uso dos 

recursos digitais. 

b) Caderno de registro: descrição das observações, de forma detalhada e 

minuciosa, considerando as trocas e interações entre os educandos durante 

todo o processo de realização de atividades. 

c) Entrevistas: foram realizadas e gravadas entrevistas com pequenos grupos, 

bem curtas, e gravadas. Ocorreriam no início, no decorrer das atividades e no 

fim de cada encontro, objetivando entender as ações, interações durante as 

atividades, e também deram melhor entendimento das expectativas do início e 

avaliação. 

d) Grupo do Facebook: através do grupo, buscou-se observar a interação entre os 

membros, bem como a mudança de opiniões e formação de novos, através da 

interação .  

e) Vídeos e fotografias: na análise microgenética, os registros fotográficos e os 

vídeos foram essenciais, já que esses instrumentos forneceram todas as 

atividades do grupo, e o que não foi possível observar, e complementam os 

demais recursos. Além de auxiliar na interpretação dos resultados, dão a 

chance de torná-los públicos. 

 

A análise microgenética caracterizou-se por fornecer minúcias do processo 

relacional. Dessa forma, todo o material coletado foi analisado e relacionado às observações, 

descrições no diário de campo, entrevistas, fotografias e vídeos, e interpretado de maneira 

detalhada.  

 

3.7 Ações para interpretação microgenética 

 

A análise dos dados foi organizada de acordo com as datas dos encontros, 

dividindo-se as turmas, de forma que o material coletado, durante as atividades, foi 
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fragmentado de acordo com os instrumentos utilizados. Foram feitos recortes em curtos 

períodos, e identificados os momentos relevantes, para atender à questão central da pesquisa. 

Depois de organizado, o material foi revisado e analisado à luz das referências 

teóricas. Na sequência, foram transcritos trechos de algumas situações estruturadas a partir 

das interações e dos diálogos dos aprendentes, desenvolvidas durante as atividades realizadas 

com os recursos digitais, e que pudessem demonstrar a emergência de ZDP e outros conceitos 

ligados à teoria sócio-interacionista. 

A abordagem microgenética possibilitou o acompanhamento das atividades dos 

participantes, considerando diferentes construtos e significações. Posteriormente, foram 

trazidos para análise os diálogos dos aprendentes e suas atividades com os recursos 

tecnológicos e também pela interação entre pares e educadores. Todo o processo foi 

registrado em vídeos, áudios e diário de campo. 

Diante do exposto sobre o desenvolvimento e o passo a passo do trabalho, torna-

se necessário estruturar como essas atividades foram analisadas. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

Para ser realizada a análise de dados, os vídeos e áudios foram organizados por 

dia e turno, separando-se as turmas. Em seguida, todos foram transcritos e avaliados, 

considerando-se aspectos como interações e discussões, e de situações que demonstraram 

alguma relação com estudo. Posteriormente, foram selecionados e detalhados de acordo com 

suas características e semelhanças. Em outro momento, eles foram categorizados de forma 

inicial, de acordo com o aporte teórico.  

Em seguida, foram selecionados exemplos e situações, além de registros 

fotográficos e fragmentos de vídeos, que embasassem cada categoria. Foram distribuídos por 

tipo de dado, sempre surgindo novos acontecimentos que demonstravam relação e 

justificavam o objetivo do estudo. 

Em outro momento, a partir da leitura inicial dos dados, confrontados com o 

referencial teórico, foram propostas três categorias: 1) Interação entre pares; 2) Interação com 

alguém mais experiente e 3) Protagonismo estudantil. Estas foram verificadas a partir de uma 

unidade de análise que foi o suporte de tecnologia. Na medida em que se fez necessário em 

cada uma das categorias, foi verificado o papel desse suporte para a emergência de ZDP. 

A primeira categoria, interação entre pares, é compreendida a partir do diálogo de 

dois ou mais alunos, tendo sido estabelecido um espaço dinâmico para conversação, quando 
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os aprendentes tiveram a oportunidade de discutir questões. Outro fator considerado nessa 

categoria diz respeito aos conceitos ou conhecimentos sobre os quais o aluno ainda não tinha 

compreensão ou apresentava um entendimento diferente, e que a partir da conversa e com o 

colega juntos negociam um novo conceito comum a todos. Considerando-se a aprendizagem 

na rede com o uso do computador, foi identificado quando a partir de uma atividade 

utilizando os meios digitais como recurso, os alunos chegam de uma maneira conjunta a um 

produto, aliando interação entre pares, tecnologia e a pesquisadora. 

Na categoria interação com alguém mais experiente, foram considerados os 

diálogos dos alunos com alguém mais experiente, no caso, a pesquisadora. Esta 

desempenhava a função de constituir espaço de interação dos alunos com os conhecimentos, 

com os pares e com ela mesma, promovendo reflexões e intervenções a partir do próprio 

discurso dos aprendentes. Com relação a unidade de análise suporte da tecnologia, nessa 

categoria, foi detalhado o envolvimento dos alunos com as atividades em rede durante a 

discussão com os colegas e a pesquisadora e todas as características desse diálogo mediado 

por esse recurso. 

A última categoria, protagonismo estudantil, foi verificada quando os alunos 

apresentavam autonomia para tomar decisões, realizar escolhas e fornecer condução para o 

andamento das aulas. Dessa forma, colocando-se em um papel que ultrapassava seu nível de 

desenvolvimento, realizando funções que normalmente em seu dia a dia ele não 

desempenhava. Foram listadas as contribuições da rede para emergência de ZDP dos alunos 

no momento em que eles estavam realizando essas atividades. 

Nessa categoria foram observadas duas características: o ativismo e a autonomia. 

O ativismo foi demonstrado a partir de ações em que os alunos procuram transformar a sua 

realidade. Já a autonomia se caracteriza por independência e atuação dos alunos na 

constituição do seu próprio conhecimento. 

No decorrer da análise dos dados, foram consideradas atividades entre os grupos, 

identificando-se os momentos em que as categorias foram evidenciadas através de exemplos 

contendo trechos dos diálogos, registros de imagens, momentos de discussão na rede. 

Observou-se que os momentos transcritos não foram isolados, mas, sim, uma seleção de 

outros tantos em situações e contextos distintos, tais como: transcrição dos vídeos, coletânea 

dos escritos do diário, transcrição de áudios, entrevistas, depoimentos e questionamentos 

dados aos alunos.  

As ZDP e vários outros conceitos, como mediação e interação, puderam ser 

verificados a partir da emergência de novos conhecimentos, formação de significados e 
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conceitos ligados aos temas estudados. Outro fator que evidenciou a emergência de ZDP foi a 

demonstração da construção de novas habilidades e dos espaços dinâmicos constituídos a 

partir da conversação e dos diálogos entre alunos, professores e pares.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo são demonstrados tendo como base as categorias que 

foram acordadas na análise dos dados, partindo dos aportes teóricos sobre a ZDP. Outros 

conceitos da teoria sócio-interacionista, tais como mediação, interação, protagonismo, 

ativismo estudantil e autonomia, também marcaram esses resultados.  

Importa considerar que essas categorias não se encontram isoladas, havendo uma 

relação entre elas, apesar de alguns aspectos semelhantes nos seus conceitos. Dessa maneira, 

os exemplos de trechos da transcrição de vídeos e áudios as demonstram e as justificam. Os 

diálogos dos alunos foram transcritos de forma literal, razão pela qual podem apresentar 

alguns erros ortográficos, gramaticais e de concordância. 

Em seguida, será apresentada a unidade de análise, bem como cada categoria de 

análise, bem como a sua relevância para a pesquisa. 

 

4.1. Suporte da tecnologia 

 

As atividades desenvolvidas nesse estudo envolveram o suporte da tecnologia e 

foram planejadas de forma a serem desafiadoras e sensíveis à assistência da pesquisadora e 

dos pares, envolvendo os conhecimentos e os assuntos estudados pelos alunos. 

Essa unidade de análise envolve o desenvolvimento de espaços semióticos de 

aprendizagem, com o uso das tecnologias digitais como recurso. Sendo as situações 

determinadas pelo contexto adequado, a tecnologia pode propiciar um ambiente desafiador e 

fomentador de ZDP. E é através desse contexto formado por um conjunto de elementos inter-

relacionados de recursos, incluindo pessoas e os objetos, que emergem as ZDP.  

Neste estudo, foram desenvolvidas atividades com o uso da tecnologia, com o 

objetivo de ajudar os alunos a compreender um determinado conjunto de conceitos ou 

habilidades relacionados ao conteúdo estudado, que é a sustentabilidade.  

A análise do uso dos netbooks e tablets deu-se através dos registros das tarefas 

realizadas, aproveitando-se os recursos disponíveis, como aplicativos, câmeras e editor de 

textos.  

Nas ocasiões em que os alunos utilizaram o suporte computacional, surge o 

espaço dinâmico de emergência de ZDP. Dessa maneira, o aprendente vai desempenhar 

atividades além do que ele vivencia no seu dia a dia, potencializando e desafiando o seu nível 

de desenvolvimento.  
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As atividades com o uso da tecnologia facilitaram a aprendizagem dos alunos, 

sendo utilizadas para produzir trabalhos e em alguns momentos produzir trabalhos coletivos 

além do que foi solicitado pela pesquisadora.  

Relacionaram-se as posturas de assistência entre pares e o uso de recursos com os 

estudos de Luckin (2008), em que é estabelecida uma relação entre a aprendizagem e a 

tecnologia educacional, Esta última é considerada um recurso, tendo como função possibilitar 

que um parceiro mais experiente possa fornecer uma assistência adequada a um colega em 

determinado período.  

Em seguida, as categorias do estudo serão analisadas, detalhadas e 

exemplificadas, a partir dessa unidade de análise, que forneceu o suporte necessário para o 

desenvolvimento de muitas das atividades e exemplos, além de desencadear diálogos e 

interações entre os aprendentes.  

 

4.1.1 Interação entre pares  

 

Considera-se como interação entre pares quando se estabelecem nas entrelinhas 

conversações e diálogos estabelecidos entre os alunos, demonstrando a ZDP como um espaço 

dinâmico que se constitui a partir dessa interação.  

Considera-se ainda como interação entre pares quando dois alunos ou mais 

conversam entre si sobre um tema acerca do qual antes não tinham entendimento, e, a partir 

do diálogo, negociam uma definição para esse conceito até então desconhecido. As atividades 

foram intermediadas pelo suporte da tecnologia, e como indicadores dessa unidade de análise 

tem-se a exibição e produção de vídeos, pesquisas pela internet, construção de textos e slides 

coletivos, que desencadearam as discussões entre os alunos. 

A interação está presente nos estudos de Vygotsky (1994), e é imprescindível para 

que ocorra a aprendizagem. Segundo ele, o trabalho colaborativo é essencial para o 

aprendente, já que o desenvolvimento só acontece através da interação do sujeito com o meio 

sociocultural. Dessa forma, o processo de ensino deve propor atividades que estejam além do 

desenvolvimento do educando; tarefas que ele não consiga realizar sozinho, mas que, com a 

ajuda dos pares mais experientes, um recurso ou um adulto, possa efetuar.  

Nos próximos exemplos, são mostrados diálogos dos participantes, envolvendo a 

negociação entre pares através da discussão de conceitos que surgiram a partir dos trabalhos 

realizados com os alunos. 
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No exemplo 1, relata-se um fragmento de um diálogo em um grupo de quatro 

alunos que discutiram sobre um conteúdo que surgiu a partir da visualização de um vídeo1. 

Este abordou ações de sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, partindo das 

maneiras como a poluição ocorre, desde a formação do lixo, e como ele se dissemina, 

abordando tema como chorume2, e, ao pesquisar na rede sobre esse conceito, apareceu um 

novo tema, que foi o percolado3. Após assistir ao conteúdo do vídeo, eles tinham como 

finalidade realizar uma atividade de escrita de um texto coletivo no aplicativo de escritório de 

edição, e foi durante a produção desse material que surgiu o fragmento de um diálogo. 

 

Exemplo 1 – Negociando o conceito de percolado. 

Aluno M: Aquele líquido, como é o nome? Eu não sabia como existia, 
e não sei para que serve, o que é? 
Aluna A: Como se escreve chorume? 
Aluno M: Acho que é com ch. 
Aluna I: É com ch. 
Aluna A: Ah, tá, com ch. 
Aluno M: Pesquisei aqui: é chamado de líquido percolador 
Aluna A: Qual o significado de percolado?  
Aluna M: É a mesma coisa de chorume. 
Aluna A: É um liquido. É o liquido chorume que também pode ser 
chamado de percolado. 
Aluno M: Isso mesmo, é a mesma coisa de chorume, tudo igual. 
Aluna I: É a mistura de água com chorume. Em si, é o lixo misturado 
com água. Quando chove, o lixo vai se acumulando, e água da chuva 
se mistura com o acúmulo de lixo, aí chove, a água da chuva vai 
escorrendo. 
Aluno M: Agora entendi, é aquilo que escorre, sujando tudo 
misturado com o chorume. 
Aluna A: Entendi que é o lixo que se dissolve com água da chuva 
junto com o chorume.  

 

No exemplo acima, o contexto dinâmico, estabelecido através do diálogo entre os 

aprendentes, fez com que estes refletissem sobre questões que eles ainda não conheciam. 

Isso pode ser observado quando, no início, através da pergunta que o aluno M fez 

sobre o chorume, este parece distante de sua realidade; mas, partindo de seu questionamento, 

                                            
1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s0olfOkcAzw>. 
2 Chorume é conhecido por ser um líquido poluente caraterísticas escuras e odor desagradável, sua origem está 
associada a decomposição de resíduos orgânicos. Conhecido popularmente como água ou suco do lixo. 
3 Percolado pode ser considerado sinônimo de chorume, sendo um líquido turvo e mal cheiroso advindo da 
mistura do lixo com água, sendo mais relacionado aos lençóis freáticos 

https://www.youtube.com/watch?v=s0olfOkcAzw
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vários outros ambientes de interação foram constituídos, e os colegas se interessaram em 

saber como se escrevia a palavra, e qual o seu significado. 

Com o avanço da conversação, eles buscaram a definição dos temas e diferenciar 

conceitos (percolado e chorume), utilizando o ambiente de busca Google. Considerando-se a 

postura do aluno M de questionar sobre um aspecto visto no vídeo, observa-se que esta fez 

com que os pares se interessassem pelo tema, e também assumiram um papel de orientadores, 

porque a partir da pergunta ampliaram a discussão. Nota-se o desempenho dessa função tanto 

no aluno M, quando deu início ao diálogo, como também na aluna I, já que os alunos M e A 

conseguiram chegar a um resultado comum a partir da exposição da Aluna I, demonstrando 

que houve negociação dos conceitos, haja visto que antes eles não conseguiam diferenciar o 

chorume do percolado, nem entender a definição dos termos. 

Nesse caso, percebe-se o quanto a interação dos aprendentes foi preponderante e 

fomentadora do surgimento de novas discussões e da constituição de formulações dos alunos. 

Enquanto eles estavam somente assistindo ao vídeo, e portanto não interagindo, não 

conseguiram entender os temas que foram abordados, visto que o aluno M questiona: “Eu não 

sabia como existia, e não sei para que serve, o que é?”.  

A interação foi possível através da fala, do diálogo, que agiu como um 

instrumento da intermediação entre os pares, corroborando o estudo de David (2010), que 

considera a interação entre os sujeitos uma função essencial na formação dos seres humanos.  

Outra situação que demonstra a interação entre pares ocorreu no momento em que 

foi postado no Facebook um link de uma reportagem. Esta defendia a cobrança de multa às 

pessoas que colocassem lixo na rua, sendo proposta para o grupo uma discussão sobre o 

assunto. Então, feita uma enquete, a maioria dos alunos concordava que a multa deveria ser 

cobrada, pois só assim “as pessoas iriam aprender, doendo no bolso”.  

 

Exemplo 2 – Discussão sobre a cobrança de multa para quem coloca lixo na rua. 

Aluna A: Tem que ser é preso mesmo. Moleza demais jogar lixo no 
chão. Vamos botar lei aqui!!!! 
Aluna J: Tem que pagar multa mesmo, negócio de jogar lixo no chão 
aqui, tem isso não. 
Aluna I: Às vezes, as pessoas não têm a consciência, a educação de 
casa, não mexe com o bolso, aí resolve, a ignorância das pessoas. 
Não concordo em cobrar dinheiro, multa. 
Aluno C: Achava que era certo cobrar o dinheiro, porque aí o 
governo ia investir nas estradas, na saúde e na educação. 
Aluna I: Mas, Aluno C, a prefeitura e o governo não investem o 
dinheiro nas ruas, na saúde e educação, e eles ficam com o dinheiro. 
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Aluno C: É mesmo, né? O dinheiro nunca fica pra gente, sempre fica 
pros políticos. Vou mudar de opinião, eu não tinha visto por esse 
lado. 
Aluna I: Como sugestão, eles poderiam colocar uma atividade 
comunitária, ao invés de pagar R$ 100,00, como uma punição, 
porque o governo não investir em coisas para o povo.  
Aluna A: É mesmo, Aluna I, eles estão só cobrando a multa, a 
prefeitura também tem que se educar. Estão só cobrando o dinheiro, 
não têm o projeto. 
Aluna J: Tá aí que eu não tinha pensado nisso! Sendo assim, não 
adianta de nada cobrar essa multa... Bom mesmo era se tivesse 
educação pra esse povo! 

 

No exemplo 2, todos os alunos inicialmente estavam relendo a reportagem a partir 

da punição financeira como saída para o problema, ou seja, a partir da releitura da Aluna I, 

que mostrou outro lado e as consequências, constituindo um espaço de diálogo e conversação, 

fazendo com que ZDP emergissem, acarretando a aprendizagem dos Alunos J, C e A, que 

conseguiram agora formar novos conceitos, e ampliar seus conhecimentos. 

Através da análise desse exemplo, fica evidenciada uma mudança de posição, sem 

necessariamente indicar se antes o aluno não sabia ou estava errado, demonstrando a 

constituição de espaço dinâmico de conversação, comunicação e de interação entre os alunos. 

A partir dessa discussão entre os aprendentes, evidencia-se a função social da 

interação, que proporciona a comunicação entre os seres humanos, relacionando a David 

(2010), que tem como base os estudos da teoria vygotskyana, definindo a aprendizagem bem-

sucedida como um adiantamento ao desenvolvimento. Sendo assim, o aprendizado promove a 

formação dos processos internos de crescimento, e estes têm seu início a partir das atitudes 

dos sujeitos, quando estão interagindo. Isso ocorre no momento em que a Aluna I consegue 

expor suas concepções através do diálogo com seus pares, e estes também compartilham suas 

ideias, e por intermédio dessa troca conseguem interagir e constituir novas ideias e 

interpretações. 

Segundo Vygotsky (2001), a utilização da linguagem pressupõe um processo de 

internalização de funções psicológicas superiores, que são mais elevadas e voltadas para o 

pensamento verbal e a afetividade. Sendo assim, quando os alunos conversaram entre si e 

compartilharam ideias, iniciaram um processo de internalização do pensamento. 

Uma situação que exemplifica essa facilitação do uso da linguagem, nesse momento, a 

linguagem escrita, ocorreu no momento em que foi sugerido à turma que postasse 

comentários sobre os temas vistos na formação no Facebook, e eles, além de comentar, 

criaram imagens sugestivas de sustentabilidade, dando ideias e incentivando os pares. 
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Quando o aluno M postou a Figura 5 na rede social, o aluno R pesquisou o que ele 

poderia criar. Então, disse que queria fazer um gerador de energia utilizando água sanitária. 

Outros alunos sugeriram estabelecer oficinas de material reciclado na escola, corroborando 

que a imagem postada pelo colega, utilizando a tecnologia como recurso, facilitou R na busca 

de outras ações sustentáveis.  

 

Figura 5 – Imagem postada no Facebook pelo aluno. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outro momento em que se evidenciou a interação entre pares foi durante a aula de 

campo. Os alunos foram distribuídos em grupos, e resolveram formar nomes que os 

identificassem. Cada turma se reuniu para formular a sua denominação, durante a conversação 

e estabelecimento do diálogo. Percebeu-se que eles procuraram negociar entre si, 

demonstrando interação.  

Depois de decididos os nomes, recorreram aos recursos da tecnologia para 

produzir as logomarcas, e mais uma vez divulgaram o compartilhamento de sua identificação 

na página da rede social, fomentando discussões, estabelecendo um ambiente dinâmico de 

diálogo e interação dos aprendentes.  

Na Figura 6, é mostrada a logomarca de um dos grupos, que foi divulgada na 

página do Facebook. 
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Figura 6 – Logomarca idealizada por um dos grupos e compartilhada via Facebook. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

Outro aspecto a ser analisado na produção do slogan do grupo, que demonstra 

uma facilitação na aprendizagem dos conteúdos propostos, diz respeito ao fato de o nome da 

turma estar diretamente relacionado aos temas estudados durante a formação.  

Ressalta-se, ainda, que não foi apresentada pela pesquisadora nenhuma sugestão; 

os aprendentes relacionaram sua identificação ao que tinha sido visto, conseguindo expressar 

o que haviam conversado, como a imagem das plantas e a cor verde relacionada a 

sustentabilidade. 

O suporte da tecnologia facilitou a realização das atividades em grupo, em que os 

membros trabalham de maneira conjunta, utilizando o computador como recurso e elegendo 

uma meta comum.  

Pode-se perceber essa facilitação nas pesquisas em sites de busca, em que os 

alunos ampliaram a visão que tinham dos conceitos, na elaboração de textos colaborativos, 

conseguindo produzi-los utilizando o editor, além da produção de vídeos, em que os 

aprendentes puderam interagir entre os pares, discutir e formar um ambiente semiótico 

fomentador de conhecimento. 

Segundo Lipponen (2002), a interação entre sujeitos na realização de uma 

atividade, utilizando a tecnologia como recurso, viabiliza a aprendizagem conjunta, haja vista 

que facilita a troca de conhecimentos, e estes são favorecidos através da colaboração e da 

interação pelos recursos tecnológicos. 

Em alguns momentos, a comunicação se caracterizou por ser assíncrona por 

envolver a participação dos aprendentes em momentos distintos; ou seja, o emissor envia a 

mensagem, e o receptor leu e respondeu em outra ocasião. Outra característica é que as 
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atividades foram realizadas a distância; dessa forma, não necessariamente de modo 

presencial.  

A partir dessa categoria, demonstram-se os diálogos e interações entre os alunos 

durante o desenvolvimento de atividades na rede, e pode-se observar que os alunos 

interagiram e conseguiram complementar informações entre eles, chegando a um resultado 

conjunto. 

O exemplo 7 é a transcrição de uma interação que ocorreu através da rede social 

Facebook. Primeiramente, foi postado um texto sobre a conceituação dos 3R4 na página da 

rede social, e os alunos comentaram, acabando por construir um texto como produto final, 

todo feito em grupo e com informações que iam se complementando. 

 

Exemplo 7 – Construindo o conceito de 3R. 

Aluno N: Reutilizar é o uso de um produto mais de uma vez, 
independentemente da mesma função ou não. 
Aluno M: Reciclar é ato de usar objetos como garrafas pet, latas. 
Aluna A: Podendo transformar em novos objetos. 
Aluna L: Reduzir e reduzir o consumo de coisas necessárias no nosso 
dia a dia. 
Aluna A: E acumular menos lixo. 

 

No exemplo 7, inicialmente foi exibido um vídeo5 para os aprendentes, que 

abordou o tema 3R. Logo após a exibição, foi perguntado aos alunos qual a definição de 3R, 

proporcionando vivências de diálogo e de troca de ideias. Após essa discussão, a definição foi 

novamente solicitada, agora pelo Facebook, e eles conseguiram ir além do que foi proposto, 

constituindo um texto coletivo e conectivo, em que um complementou o pensamento do 

outro. 

Observa-se que o aluno N introduziu um conceito sobre Reutilizar, M completou, 

seguido das alunas A e L, e a aluna A finalizou o conceito. Os aprendentes conseguiram 

construir um texto de forma colaborativa, indo além de apenas expor seu pensamento isolado 

e individual sobre o conceito de 3R. Eles complementaram e fizeram uma produção com 

começo, meio e fim, de maneira coletiva e socializada.  

Demonstra-se, portanto, o desenvolvimento de ZDP através da apresentação de 

um conceito de 3R até então desconhecido, haja vista que foram questionados antes da 

                                            
4 3R é definido como como um conceito utilizado para designar três ações sustentáveis relacionadas ao 
tratamento do lixo que são: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xckl2WGEHXk>. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xckl2WGEHXk
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visualização do vídeo, passando a conhecer, depois deste último, que mostrava situações do 

cotidiano escolar envolvendo o tema e através das discussões em grupo. A partir da 

construção de um colega, conseguiram dar continuidade e constituir um texto lógico e 

contextualizado. 

 

4.1.2 Interação com alguém mais experiente 

 

Caracteriza-se a discussão com alguém mais experiente quando é estabelecido um 

diálogo com um ou mais alunos, e a partir dessa conversação o participante que ainda não 

conseguia entender um conceito passa a compreendê-lo. Outro aspecto importante da ZDP é 

que ela também se relaciona com o desenvolvimento de uma compreensão conjunta sobre 

algo, ou seja, duas ou mais pessoas que podiam ter concepções diferentes, começam através 

de uma conversa a ter uma compreensão comum, se pode também notar mudanças 

conceituais, a partir da interação. 

Vygotsky (1994) conceitua a ZDP como uma trajetória do desenvolvimento, 

demonstrando caminhos pelos quais o sujeito cresce, afirmando ainda que o que ele consegue 

realizar com alguém mais experiente, mais tarde, poderá fazer sem ajuda.  

Através da análise de resultados, além da ZDP em meio ao estudo das situações 

vivenciadas pelo aprendentes, surgiram outros conceitos importantes da teoria sócio-

interacionista, tais como a interação, a mediação, a linguagem e o pensamento. Nessa 

categoria, especificamente a mediação aparece em meio aos exemplos, sendo definida por 

D’Ávila (2006) como um intermédio entre duas pessoas, ou seja, proporcionando e facilitando 

situações para que ocorra a aprendizagem, sendo esse alguém mais experiente um elemento 

da mediação, portanto, um mediador. 

O exemplo 3 demonstra o questionamento logo após a apresentação de um vídeo e 

da aula expositiva, percebendo-se que com essas duas atividades, os alunos ainda se 

mostravam confusos. Após essa metodologia, a pesquisadora faz um questionamento sobre o 

que é lixiviação6, que é um dos temas discutidos nas tarefas anteriores, e os alunos não 

conseguiram responder, demonstrando que o vídeo e a aula não foram suficientes. Quando foi 

perguntado aos três membros de um grupo o que era lixiviação, a aluna D demonstra que 

entendeu, enquanto os Alunos A e M não conseguiram entender, mas a partir da interação 

                                            
6 Lixiviação se define como um processo em que ocorre a retirada de um produto sólido a partir de sua 
dissolução em uma substância líquida. 
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com a Aluna D e a pesquisadora, os aprendentes constituíram seu próprio conceito. 

 

Exemplo 3 – Conceito de lixiviação. 

Pesquisadora: O que seria lixiviação? 
Aluna D: É um processo de extração de uma substância presente em 
componentes sólidos. É diferente de percolado. 
Pesquisadora: Alguém entendeu o que a Aluna D falou.  
Aluna A: Entendi. 
Pesquisadora: Então, explica para os amigos. 
Aluna A: Não sei, na verdade não entendi. 
Aluno M: Entendi que é o lixo que se dissolve. 
Pesquisadora: Quando você coloca resto de comida, e o tempo passa, 
o que acontece? 
Aluno M: Ele se dissolve.  
Pesquisadora: Então, a comida é sólida ou líquida? 
Aluno M: A comida é sólida. 
Pesquisadora: E com o passar do tempo ela continua sólida? 
Aluna A: Não, ela vira líquido, então a lixiviação são os restos de 
comida que viram líquido. 
Aluno M: Lixiviação é o lixo sólido dissolvido, líquido. 

 

Com esse exemplo, percebe-se que inicialmente a pergunta da pesquisadora 

proporcionou que as alunas D e M demonstrassem o entendimento do conceito a partir da 

visualização do vídeo e da aula. Mas, no entanto, a aluna A, apesar de afirmar que havia 

entendido, quando foi solicitada a explicar para os colegas, relata que realmente não 

compreendeu. A partir do momento em que a pesquisadora torna o conteúdo próximo da 

realidade dessa aluna, através das questões “Quando você coloca resto de comida, e o tempo 

passa, o que acontece?”, “Então, a comida é sólida ou líquida?”, “E com o passar do tempo 

ela continua sólida?”, a aprendente se torna participante dessa interação, e demonstra no final 

sua compreensão do conceito, sendo complementada pelo aluno M.  

Abordando as contribuições de Vygotsky, Silva (2014) discorre que o 

desenvolvimento potencial se estabelece através das vivências, em que o sujeito precisa da 

mediação e colaboração de pares mais experientes para constituir seus conhecimentos. Sendo 

assim, para que as ZDP venham a emergir, é necessário que haja mediação, que se define 

como a ação intermediada entre o sujeito o objeto. Sendo assim, não há uma relação direta 

entre o meio e o individuo, sendo o conhecimento constituído nessa intermediação.  

Vygotsky (1994) afirma ainda que a mediação é o aspecto essencial para que 

ocorra a aprendizagem. Dessa forma, quando age como mediadora, a pesquisadora possibilita 

a interação dos alunos com os conteúdos, ocasionando a ZDP e acarretando a aprendizagem. 
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Através desse exemplo, percebe-se também a aproximação com a teoria sócio-

interacionista, que considera o meio cultural do sujeito um fator imprescindível para que 

ocorra a aprendizagem. Essa característica ficou demonstrada quando inicialmente foi exibido 

um vídeo que citou o nome lixiviação, e os aprendentes não conseguiram compreender o 

sentido do termo, o que só veio a ocorrer quando a pesquisadora trouxe situações próximas ao 

cotidiano dos aprendentes, em um contexto estabelecido através do diálogo. Dessa forma, 

esses alunos demonstraram entendimento e elaboração das suas próprias definições, notando-

se que cada um constitui o seu conhecimento de forma única e individual a partir da interação 

com o outro. 

No exemplo 4, primeiramente os alunos participaram de aula expositiva e 

assistiram a um vídeo. Posteriormente, eles foram indagados sobre o conteúdo trabalhado no 

vídeo e na exposição. O conceito trabalhado é putrefação7. 

No trecho do diálogo, dois alunos tentaram elaborar um texto sobre um vídeo a 

que assistiram, sem, no entanto, conseguir chegar a uma conclusão sobre o conceito. 

 

Exemplo 4 – Significado de putrefação. 

Pesquisadora: Você sabe o que é putrefação? 
Aluno S: Isso, nós não sabemos. 
Aluno R: É uma invenção?  
Pesquisadora: Quando você deixa uma banana muito tempo para 
amadurecer, o que acontece com ela? 
Aluno R: Fica podre, preta. 
Pesquisadora: Isso, putrefação é quando a matéria orgânica 
apodrece. Quando você deixa muito tempo uma maçã fora da 
geladeira, o que acontece com ela, Aluno R?  
Aluno R: Quando é resto de comida, apodrece. Fica preto. 
Pesquisadora: O que é putrefação? 
Aluno R: Apodrecimento do que a gente come.  
Aluno S: É o resto de comida que apodrece, que vem da matéria 
orgânica. 

 

A partir do Exemplo 4, pode-se perceber que os alunos não estavam conseguindo 

constituir um novo conhecimento, já que já tinham assistido a um vídeo e a uma aula 

expositiva, e este parecia ainda distante da sua realidade, porquanto um deles ainda indaga: “É 

uma invenção?”. No entanto, quando a pesquisadora argumenta o conteúdo de forma próxima 

à realidade deles, falando de frutas como banana, tornando-o próximo ao meio sociocultural 

                                            
7 Putrefação se caracteriza pelo processo de apodrecimento de matérias orgânicas. 
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dos aprendentes, logo, emergiram ZDP singulares para cada aluno, e eles conseguem formular 

um conceito que até então não conheciam. 

Durante o desenvolvimento das atividades, o diálogo e a interação através das 

redes também pode ser visto entre alguns membros dos grupos, durante o estudo teórico de 

conceitos.  

Na discussão abaixo, três membros do grupo 2 conversaram sobre o conceito de 

fotovoltaica8 durante uma atividade presencial, depois de ter assistido a um vídeo na 

formação, contendo vários conceitos relacionados à instalação de placas solares. Nota-se que 

mesmo depois de ter assistido ao vídeo, os alunos não conseguem entender o conceito de 

fotovoltaica, e, através do uso do recurso e do diálogo entre os alunos, houve compreensão 

dos conhecimentos.  

Primeiramente, um deles responde, e em seguida diz que não entendeu. 

Observando o serviço de busca Google, o colega diz que conseguiu entender. Os três alunos 

desenvolvem um dialogo intermediado pelo site e pela pesquisadora, e no final conseguiram 

desenvolver o conceito de forma conjunta (Exemplo 5). 

 

Exemplo 5 – Discutindo o conceito de fotovoltaica. 

Pesquisadora: Vocês viram algum conceito no vídeo que não 
conheciam?  
Aluno R: Fotovoltaica. Não sei o que é fotovoltaica. 
Aluna L: São dois nomes muito difíceis. Aluno R: Ah, os dois nomes 
querem dizer luz e volts, mas não sei mais o que é... 
Pesquisadora: O que vocês acham de pesquisar na rede, o que seria 
fotovoltaica? 
Aluno R: Pronto, agora eu sei o que é fotovoltaica.  
Aluno S: Não sei o que é fotovoltaica, ainda não entendi. 
Aluno R: Lendo no Google: Painéis solares fotovoltaicos são 
dispositivos utilizados para converter a energia da luz do Sol em 
energia elétrica... 
Pesquisadora: Entendeu, Aluno S? 
Aluno R: Entendeu não, nem prestou atenção. 
Pesquisadora: Vamos lá, Aluno R, tenta explicar novamente para ver 
se ele entende. Aluno S, ele vai tentar te explicar. 
Aluno R: É o seguinte: os dois nomes querem dizer luz e volts, o 
material dele é o metal e quando ele é exposto ao sol ele gera energia.  
Aluno S: Então, os painéis solares fotovoltaicos transformam a 
energia solar em eletricidade. 

 

                                            
8 Fotovoltaica é um tipo de energia das placas solares, que converte energia solar em energia elétrica. 
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Na conversa presencial (exemplo 5), três membros do grupo discutem a definição 

de fotovoltaica. No início, dois alunos comentam desde a pronúncia do nome até o conceito. 

No final do diálogo, percebe-se que o aluno S consegue desenvolver uma nova definição a 

partir da interação com o aluno R, que conseguiu elaborar seu conceito utilizando a rede como 

recurso. Considerando a ZDP um espaço dinâmico que ocorre entre os diálogos e as 

diferentes formas de comunicação, no presente exemplo percebe-se a conversação entre os 

aprendentes, o que propiciou a elaboração do conceito. 

Nesse exemplo, percebe-se a emergência de ZDP, no momento em que os alunos 

e a pesquisadora se engajaram num diálogo, demonstrando esforços para se compreenderem 

mutuamente. A análise do vídeo demonstrou a preocupação e a sensibilidade do aluno R até 

mesmo com as expressões e os gestos do aluno S, quando ele mesmo afirma que S não 

entendeu, e este último também se empenhou em compreender, recebendo as explicações dos 

colegas sobre o conteúdo discutido, presente nesse ambiente comum entre eles. Vê-se a 

discussão na Figura 7, que representa o debate dos alunos. 

 

Figura 7 – Alunos discutindo o conceito de fotovoltaica. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No diálogo do exemplo 6, os alunos estavam produzindo slides utilizando a 

ferramenta de edição de slides do Google Drive, cada um em seu computador, sobre os 

resultados das pesquisas da aula de campo. A atividade ocorreu de forma presencial e em 

grupo. 
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Exemplo 6 – Constituição do vídeo. 

Aluna A: Vou colocar outra foto, tira essa e coloca essa. Ele vai 
demorar meia hora só pra mudar. É só recortar e colar. 
Aluna L: Qual a página que você tá aí ? Qual o link? Vou entrar 
também. 
Aluna A: Coloca o link. 
Aluno C: É tanta foto, que não dá pra colocar tudo. 
Aluno M: Tem como girar essa foto? 
Aluna A: Deixa eu ver, é só ir em editar. Tá dando certo, gente?  
Aluno C: Não tem que fazer aquilo salvar? 
Aluno C: Tem como colocar efeito pra não ficar passando direto. 
Aluna A: É transição. 
Aluno M: Você pode colocar alguns slides para serem automáticos e 
outros não. Pode fazer isso quando tiver tudo pronto. 
Aluno C: Ah, certo, entendi. 
Aluna A: Coloca uma pessoa sem nada. 
Aluno M: A gente vai colocar todas as fotos. 
Aluna A: Bota aí aquela notícia que a gente leu naquela reportagem. 
Falta de conscientização, vou colocar aqui. E a gente coloca o que no 
começo? Temos que colocar uma foto do nosso grupo. 
Aluno C: Pronto, agora podemos colocar o tema, vamos. 
Aluna L: Não, agora não, vamos selecionar primeiro as fotos. 
Aluna A: Isso também acho. Olha essa mesmo com a lixeira aí, um 
monte de retardado coloca o lixo no chão, vê essa imagem. 
Aluna L: Vai, aluno C, agora é sua vez, coloca o tema. 

 

Os alunos estabelecem uma conversação envolvendo a produção dos slides, em 

que cada um contribui a partir do uso da ferramenta. O espaço dinâmico ocasionado pelo 

diálogo dos aprendentes, em que um aluno conseguiu orientar outro, ocorrendo a 

manifestação da dialética do pensamento e da linguagem no momento em que a aluna A 

consegue relacionar a notícia vista anteriormente, através da fala com os colegas, ao mesmo 

tempo em que se expressa através da linguagem, expressando um pensamento, quando 

pergunta aos colegas se estava dando certo, e também no momento em que se refere a uma 

reportagem e sugere para colegas que coloquem na produção.  

Percebe-se que os significados do aprendente puderam encontrar propósitos. Isso 

implica que a oportunidade e a possibilidade de aprendizado não existiam antes do evento, e 

que a partir do desenvolvimento da atividade, foram produzidas novas formas de 

comunicação. 

No final do diálogo, os alunos conseguiram produzir os slides, demonstrando a 

compreensão dos mesmos a partir da interação com os colegas e com o auxilio da rede. 

Observa-se que eles, de forma conjunta, constituem aos poucos o seu trabalho. Havendo troca 

de conhecimento, quando o aluno C não sabe o que é transição, os alunos A e M explicam, e 
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ele já consegue aplicar na prática. Chama-se a atenção nessa categoria e a partir desse 

exemplo que alguém mais experiente pode ser um colega. 

O exemplo 8 já foi discutido na categoria anterior, mediante interação entre pares, 

quando os alunos trouxeram para a sala de aula a discussão iniciada na rede de 

relacionamento. Considera-se necessário discuti-lo sobre outra vertente que é a da discussão 

síncrona com alguém mais experiente, no caso, uma aluna, que desencadeou toda a discussão. 

No presente exemplo, foi estabelecida uma discussão pelo Facebook, criando uma 

comunicação assíncrona, haja vista que os alunos foram respondendo e formando uma 

sequência de comentários em tempos e momentos diferentes. 

No caso, dois participantes leram uma postagem sobre a cobrança de multa para 

quem coloca lixo na rua. Primeiramente, o aluno E concordou, achando que a cobrança de 

multa era devida, porque as pessoas iriam aprender. No entanto, a aluna I discordou e 

registrou seu questionamento, afirmando que a melhor saída era a conscientização do cidadão 

através do trabalho comunitário. O aluno E mudou de opinião a partir do diálogo on-line com 

a colega, demonstrando a emergência de ZDP, já que houve mudança e a constituição de 

novos conceitos a partir da interação entre pares, utilizando a rede. 

 

Exemplo 8 – Mudança de conceito. 

Aluno E: Sim, pois algumas pessoas só aprendem quando dói no 
bolso. 
Aluna I: Não, eu não concordo. Considerei uma forma de “extorquir 
o bolso” do cidadão pela sua ignorância, pela qual ele não tem 
culpa; isso foi pela criação do indivíduo, e ele acaba pagando por 
isso. O trabalho comunitário como punição é bem mais 
conscientizador, e sem gastos no bolso do cidadão, que já é 
extorquido naturalmente. 
Aluno E: Realmente, você está certa. Um dia, quando não houver 
mais corrupção, saberemos para onde vai o dinheiro da multa. 
Aluna I: Esse dia, teremos que esperar sentados, se é que vai chegar. 
Porque, enfim, a corrupção não existe apenas na política; ela está 
grudada no cotidiano. 
Aluno E: Antes de ouvir a opinião da aluna I, eu não pensava assim, 
mas depois comecei a entender que não podemos confiar em um país 
tão corrupto. 

 

Complementando a discussão das categorias analisadas neste estudo, considera-se 

ainda que a ZDP é um espaço semiótico que oferece aos aprendentes um ambiente propício 

para eles atuarem como autores do próprio conhecimento, destacando-se a participação dos 

alunos e a interação.   
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4.1.3 Protagonismo estudantil 

 

Denomina-se protagonismo estudantil quando os participantes conseguiram tomar 

decisões, fazer escolhas e conduzir de alguma maneira as atividades. Dessa forma, 

contribuíram para a aprendizagem dos colegas e da pesquisadora, saindo do papel de aluno 

receptor para aquele que participa e constrói seu processo de aprendizagem.  

Foram encontradas facilitações para a emergência de ZDP, pelo fato de que 

através do protagonismo o aprendente conseguiu ir além do seu nível de desenvolvimento. 

Considera-se o aluno como sujeito ativo e participante do seu processo de aprendizagem, 

conseguindo vivenciar e ultrapassar situações, funções e papéis que no seu dia a dia não tinha 

a oportunidade de exercer. 

Outros fatores que puderam ser observados estão relacionados a essa categoria, e 

que foram proporcionados a partir do encontro com funções sociais no ambiente educacional, 

são o ativismo estudantil e a autonomia. Nessas características, os estudantes tiveram a 

oportunidade de ir além do seu nível de desenvolvimento, constituindo espaços de atividade, 

sendo sujeitos ativos do seu processo de ensino e aprendizagem. 

Wertsch, Del Rio e Álvarez (1998) consideram que o sujeito deve participar do 

seu próprio processo de desenvolvimento, atuando junto com as ferramentas culturais. Colaço 

(2001) fala sobre a interação de pares, sendo influenciada por fatores culturais, sociais e 

históricos, a partir de uma realidade constituída pelos próprios aprendentes, dando origem, 

portanto, à emergência de ZDP.  

Durante o desenvolvimento do projeto, enquanto os grupos produziam os vídeos e 

faziam o apanhado das fotos, entrevistas e todo o material coletado na aula de campo, o aluno 

M demonstrou habilidades com o desenho, e um dos colegas do grupo sugeriu a constituição 

de uma mascote para o grupo de alunos monitores. M logo se interessou, e rascunhou vários 

personagens, demonstrando também uma relação com o conteúdo de sustentabilidade, e 

autonomia no seu desenvolvimento.  

Os personagens exibiam características de heróis, e tinham como principal 

objetivo o desenvolvimento da sustentabilidade. Através desse exemplo, pode-se perceber que 

houve aspectos de autonomia e protagonismo estudantil, haja vista que ele teve a iniciativa de 

fazer uma produção com a ajuda do colega, objetivando concretizar o que eles estavam 

desenvolvendo na teoria.  

Nas Figuras 8, 9, 10 e 11, são expostos as três mascotes idealizadas pelo aluno, e 

que foram para votação, bem como a mascote selecionada.   
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Figura 8 – Mascote 1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 9 – Mascote 2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 10 – Mascote 3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 11 – Mascote escolhida. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se também outra situação que favoreceu o protagonismo dos alunos, em 

que eles decidiram qual personagem ia representar o grupo. Descentralizando o processo no 

qual só o professor decide e comanda, os aprendentes puderam também escolher, decidir e 

conduzir as atividades, trazendo o processo de ensino e aprendizagem para perto de sua 
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realidade, corroborando mais uma vez as ideias de Vygotsky (1994), que considera a 

influência do meio cultural decisiva para que ocorra a aprendizagem. Nesse momento, 

também foi percebida a compreensão dos participantes em relação ao tema estudado. 

Depois de escolhido o personagem, o grupo propôs uma votação, que foi 

vinculada ao Facebook, para escolha do nome da mascote que iria representar o grupo. No 

exemplo 9, registra-se um trecho da negociação dos alunos com relação à escolha do nome da 

mascote, sendo estabelecido um diálogo entre os aprendentes acerca do personagem, 

constituindo um espaço dinâmico de conversação e negociação, relacionando-se a 

identificação do personagem ao assunto estudado durante as formações, tais como Flora e 

Sustendyn, enquanto a aluna E inicia a interação dando sua opinião e explicando o porquê da 

escola. A aluna K se mostra interessada pela mesma denominação, demonstrando que foi 

estabelecido entre ambas um ambiente dinâmico de troca de conhecimentos.  

 

Exemplo 9 – Motivo da escolha do nome da mascote. 

Aluna E: Vou colocar o nome dela de Sustendyn, porque tem a ver 
com tudo que estamos estudando aqui e com o que temos aprendido. 
Aluna K: Concordo com o que a aluna E falou; esse nome tem 
relação com o que estamos aprendendo. 

 

A presente categoria, além de considerar atitudes independentes, envolveu 

também a mudança de papel, e de contextos organizacionais, nos quais o aluno passou a 

conduzir as atividades escolares. Essa ampliação de função pode ser notada principalmente na 

aula de campo, quando os alunos conseguiram gravar e registrar imagens com o tablet para 

entrevistar uma antiga moradora da cidade sobre as mudanças ocorridas no munícipio nos 

últimos tempos.  

Os recursos facilitaram o desenvolvimento da entrevista, durante a qual os 

aprendentes conseguiram registrar imagens e áudios para incluir na produção de seus vídeos 

posteriormente.  

Nesse exemplo, pode-se perceber que os alunos conseguiram ultrapassar o papel 

de aluno, para uma função de atuação, em que um pode ser repórter, outro filmador, roteirista, 

desempenhando, assim, papéis além do que eles exercem no seu dia a dia. Na Figura 12, é 

registrado um momento da aula de campo em que os alunos entrevistaram uma antiga 

moradora da cidade, utilizando um tablet como recurso tecnológico. 
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Figura 12 – Alunos entrevistando antiga moradora. 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considera-se, portanto, a ZDP um espaço semiótico, dinâmico, onde ocorrem 

diálogos e diferentes formas de comunicação, fomentando a constituição do conhecimento e 

acarretando a aprendizagem, além de propiciar aos alunos a chance de exercer funções sociais 

de autonomia, independência e participação efetiva no seu processo. 

A formação, o trabalho desenvolvido pelos alunos, e as ações em que foi 

evidenciado o protagonismo estudantil demonstraram o desenvolvimento das atividades com 

duas caraterísticas, que são o ativismo estudantil e a autonomia. O protagonismo foi 

estabelecido a partir da atuação e da participação dos alunos nos processos de ensino e 

aprendizagem, estes sendo autores do próprio conhecimento, e se estendeu em ações que 

ansiavam melhorias para a comunidade, caracterizando posturas ativistas. Em outros 

momentos, eles tiveram a oportunidade de exercer a sua autonomia, como exemplificado a 

seguir. 

 

- Ativismo estudantil 

 

O exercício do protagonismo estudantil, em que os aprendentes conseguiram 

participar e atuar na sua aprendizagem, apresentou também características voltadas para a 

ação social, em que os alunos buscaram transformar a realidade em que estão inseridos, 
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adotando práticas ativistas. 

A partir dos estudos, aulas teóricas, práticas, pesquisas e produção de material 

utilizando a tecnologia como recurso, os aprendentes passaram a questionar e tentar 

transformar a realidade educacional da qual fazem parte.  

Segundo Assis (2006), os movimentos ativistas são marcados pela solidariedade, 

formando uma identidade compartilhada, na qual os sujeitos se compreendem uns aos outros; 

trazendo para a área da Educação, como ativismo estudantil, ações em que os sujeitos são os 

estudantes, tendo como principal meta a luta pela Educação e pela transformação da escola, 

envolvendo o compromisso social; e permitindo que os aprendentes desenvolvam suas ideias 

e as compartilhem, de modo que esse compartilhamento e cruzamento de informações torne 

possível o crescimento dos estudantes em sua totalidade. 

Durante o estudo, foram percebidas algumas ações de ativismo. A primeira delas 

foi a ideia de fazer a aula de campo nos arredores da escola, tentando reverter algumas 

situações que envolviam lixo e falta de conscientização e de ideias de sustentabilidade, que 

eles tinham visto durante o curso. Começaram logo dentro da escola, onde encontraram pneus 

com acúmulo de água, e logo associaram ao chorume a produção de líquidos do lixo 

proveniente da chuva. 

Durante a produção do vídeo, os aprendentes levantaram questões sobre a limpeza 

dos arredores da escola, procurando descobrir quem depositou o lixo ali, e organizaram 

movimentos para reverter a situação. Enquanto reviam as fotos, filmagens e registros da aula 

de campo, pensavam no que fazer para trazer as ideias sustentáveis para dentro da escola. 

Essas ações podem ser observadas no exemplo 10, a seguir. 

 

Exemplo 10 – Discussão sobre lixo na escola. 

Aluno R: Olha só quanto lixo dentro da escola. 
Aluna A: Engraçado que eu nunca tinha visto. 
Alunos R: É mesmo; antes das aulas, eu passava aqui todo dia e não 
percebia quanto lixo acumulado tinha aqui pertinho da gente. 
Aluna A: Vamos falar com a diretora. 
Aluno R: Se cada sala ficasse responsável por limpar o que sujasse. 
Aluna I: Mas como vamos saber quem sujou? 

 

Nesse diálogo, percebe-se o interesse dos alunos em resolver a situação do lixo na 

sua comunidade escolar, o que mais adiante acarretou um projeto maior, juntamente com a 

professora de Ciências, que resultou na limpeza completa do ambiente, com plantio de novas 

mudas. Na Figura 13, observa-se um grupo de alunos visitando o bosque vizinho à escola, 
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registrando imagens e observando todo o espaço.  

 

Figura 13 – Alunos no bosque da escola registrando o lixo com fotos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 14, são exibidas duas imagens do bosque no dia em que os alunos 

participaram da aula de campo. 

 

Figura 14 – Bosque antes do replantio 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Figura 15, os alunos plantam novas mudas no bosque, na fase do replantio. 

 

Figura 15 – Alunos plantando mudas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 16, visualiza-se o bosque depois da limpeza, replantio todo o trabalho 

realizado pelos alunos. 

 

Figura 16 – Bosque depois do replantio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outra característica presente na categoria protagonismo estudantil foi a 

autonomia, já que os alunos conseguiram exercer sua autonomia para além da participação, 

tornando-se, em algumas situações, independentes das orientações dadas pela pesquisadora. 
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- Autonomia  

 

O uso de ferramentas e recursos da tecnologia possibilitou que os aprendentes 

capturassem digitalmente alguns aspectos do seu ambiente, por meio de fotos, gravação de 

vozes e vídeos, contribuindo para facilitar a criação e publicação de seus próprios materiais, a 

partir de páginas do Facebook. 

Segundo Luckin (2008), essas possibilidades proporcionadas pelos recursos 

digitais ampliam a capacidade de constituir ambientes e contextos de aprendizagem para além 

das aulas expositivas e puramente teóricas, fazendo com que o processo de ensino e 

aprendizagem se torne desafiador, e apoiando os alunos para efetivamente criar seus próprios 

contextos de aprendizagem.  

A partir do momento em que constituem e atuam como sujeitos ativos do seu 

processo de ensino e aprendizagem, os aprendentes conseguem exercitar a sua autonomia. 

Um desses momentos verificou-se logo no início da formação, quando os 

participantes tiveram a oportunidade de escolher seu grupo, e depois escolher o nome 

respectivo, justificando a escolha. 

A formação foi dividida em dois subgrupos, que funcionavam nos respectivos 

contra turnos, sendo um formado pelos alunos da manhã, que acontecia no período da tarde, e 

outro formado pelos alunos da tarde, que ocorria pela manhã.  

O grupo da manhã denominou-se Tecnomonitor, e a explicação dada pelo aluno J 

foi que o nome alia a formação dos alunos monitores à tecnologia. O grupo da tarde se 

autodenominou Grupo de Monitores Tecnologia Sustentável, dando como justificativa o tema 

do projeto aliado à tecnologia. Em ambas as escolhas, percebe-se que os grupos conseguiram 

entender o objetivo do curso e ainda conseguiram relacioná-lo na construção dos nomes 

respectivos, fazendo, sentindo e demonstrando atuação e prática. 

Outro aspecto a ser considerado com essas ações é que os alunos conseguiram 

conduzir e demonstrar atividade e atuação na condução da aula, demonstrando autonomia e 

capacidade de decisão. Nas Figuras 17 e 18, são evidenciadas as logomarcas dos grupos da 

manhã e da tarde. 
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Figura 17 – Logomarca da turma da manhã. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 18 – Logomarca da turma da tarde. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em outras situações, o contexto em que se manifestou a autonomia foi constituído 

através da interação dos alunos a partir de um objetivo comum. Esse ambiente criado pelos 

alunos possibilitou que o grupo atraísse a atenção da direção da escola, a imprensa e a política 

local, fazendo com eles tivessem uma voz para as questões ambientais. Para tanto, os alunos 

visitaram a secretaria do município e participaram de reportagens locais sobre a limpeza e o 

replantio no bosque e o projeto que eles desenvolveram na escola. Na Figura 19, retrata-se a 

visita da reportagem ao bosque já recuperado. 
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Figura 19 – Um registro da reportagem sobre o replantio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 20, são retratados os registros da visita dos alunos ao estúdio televisivo, 

onde falaram sobre o bosque e o seu replantio. 

 

Figura 20 – Alunos e professora no estúdio de televisão  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Estabeleceu-se uma relação de colaboração, em que o parceiro mais capaz é tanto 

o professor como o aluno, mas com relação a experiências diferentes. Esse fato sugere a 

necessidade de explorar à medida que eles agiram o suficiente sobre essa relação, colhendo os 

benefícios para a aprendizagem. 

Outra ação que envolveu a aprendizagem autônoma, estabelecida a partir das 

atividades dos aprendentes, foi o fato de eles terem a iniciativa e a sensibilidade de buscar 

entender e ampliar seus conhecimentos de toda a problemática do lixo, desde a sua origem até 

o seu descarte.  

Durante uma das atividades da formação, os alunos produziram um vídeo sobre a 

aula de campo, tentando conscientizar toda a escola sobre a importância de preservar os 

arredores e toda a comunidade local. Enquanto produzia o vídeo, o grupo deu início a um 

diálogo a partir do relato de uma das alunas, que, segundo ela, quando vinha a caminho da 

escola, seguindo o mesmo trajeto que faz todo dia, achou uma caixa de cigarro jogada no chão 

da escola. Ela logo mostrou para o colega, e os dois passaram a questionar de onde tinha 

vindo, quem poderia ter fumado e posteriormente jogou a embalagem no chão da escola. A 

aluna L ainda complementou que foi através do curso e dos colegas que começou a ter esse 

olhar, porque, anteriormente, ela não prestava atenção no seu trajeto; agora, por onde anda, 

observa como está a preservação do local, e o que poderia fazer para melhorar. 

No decorrer da atividade, o grupo continuou demonstrando a formação de um 

contexto de diálogo, desenvolvimento e dinamismo. No momento em que o grupo solicitou a 

presença da pesquisadora e perguntou se poderia postar a foto no vídeo e levantar o 

questionamento para toda a escola, os integrantes ficaram receosos, pois argumentaram que 

poderia ser também um professor. 

Esse espaço de discussão promovido pela aluna fez com que os colegas também 

repensassem as questões ambientais, e muito além delas, porque agora eles se mostraram 

preocupados com os amigos que poderiam estar fumando na escola ou até mesmo os 

docentes, que, segundo eles, devem ser exemplos.  

Na Figura 21, é registrado um fragmento do vídeo em que os alunos questionam 

sobre a caixa de cigarro encontrada na escola. 
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Figura 21 – Trecho do vídeo dos questionamentos sobre a caixa de cigarro. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 22, é retratado um trecho do vídeo em que os alunos questionam toda a 

instituição educacional acerca do lixo amontoado nos seus arredores. 

 

Figura 22 – Trecho do vídeo sobre o acúmulo de lixo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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No decorrer deste capítulo, foi demonstrada a análise dos resultados, retratando 

vivências que evidenciaram interações e conversações entre os aprendentes, mediadas pela 

utilização dos recursos digitais. Esse processo, aliado ao compartilhamento de conhecimentos, 

facilitou as emergências de ZDP.  

Os resultados foram relacionados a partir de categorias inter-relacionadas, que 

auxiliaram no entendimento da forma como emergem as ZDPs, destacando a forma como se 

dá a aprendizagem quando mediada pelas tecnologias digitais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A trajetória trilhada até o momento revelou singularidades e características dos 

processos de ensino e aprendizagem, mediados pelas tecnologias digitais, buscando-se 

entender como ocorre a aprendizagem. A partir das vivências dos alunos, procurou-se 

relacionar essa práxis com base em questões teóricas, objetivando responder à pergunta inicial 

da pesquisa: Como as atividades envolvendo o uso de recursos digitais favorecem a 

aprendizagem por meio da emergência de Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

entre alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública? 

Um aspecto que deve ser considerado é o fato de que a pesquisadora participou de 

todo o processo, interagindo no contexto educacional dos participantes, vivenciando as 

situações e todas as atividades dos grupos, corroborando para aquisição de registros, bem 

como reunião dos dados. 

Outro aspecto importante diz respeito aos registros em filmagens, onde os 

detalhes, os gestos e os diálogos dos alunos puderam ser percebidos, facilitando a percepção 

quanto à interação dos participantes. Assim como Vygotsky (1994) preconizou a interação 

com o social como condição essencial para que a aprendizagem venha a ocorrer. 

As considerações finais são elencadas e relacionadas às categorias utilizadas na 

análise dos dados e a partir dos três objetivos específicos da pesquisa. 

No objetivo que visou definir parâmetros identificadores da emergência de 

ZDP, foram utilizadas as categorias interação entre pares e interação com alguém mais 

experiente. As atividades foram desenvolvidas em grupo e com o uso de netbooks e tablets, 

além dos smartphones dos alunos, por iniciativa deles.  

Como formadora também da turma, a pesquisadora pôde favorecer vivências que 

promoveram interações, além de agir como um canal de assistência e também de desafio 

através de frequentes questionamentos. Sendo assim, os parâmetros identificadores de ZDP a 

partir deste estudo foram: espaços de diálogos entre o aprendente e pares e/ou alguém mais 

experiente; compreensão e/ou constituição de um novo conceito; compreensão conjunta; e 

mudanças conceituais e mediação, ou seja, através das ações intermediadas entre sujeito e 

objeto. 

O papel exercido pela pesquisadora demonstra a função mediadora e crucial do 

professor ao fomentar momentos de discussão para a sua turma, promovendo, dessa forma, 

situações desafiadoras, que favoreceram a mudança de função desses alunos, visto que saíram 

da posição de expectadores para protagonistas, atuando, entrevistando, dando sugestões e 



84 

 

produzindo. Essas vivências possibilitaram o surgimento de ZDP, acarretando, 

consequentemente, a aprendizagem. 

A categoria protagonismo ajudou a evidenciar o objetivo específico de descrever 

as características do contexto no qual emergem as ZDP. O ambiente em que as 

emergências de ZDP foram facilitadas desenvolveu-se a partir de atividades que davam aos 

alunos a oportunidade de participar de seu processo de ensino e aprendizagem. 

As opiniões e sugestões dos alunos eram aceitas e incentivadas, constituindo um 

contexto de diálogo e conversação entre os grupos, além de promover o protagonismo dos 

aprendentes. O tema trabalhado, no caso a sustentabilidade, por ser atual e discutido no meio 

educacional, social e cultural dos alunos, também criou esse ambiente propício ao 

desenvolvimento, visto que foi passível de discussões e questionamentos. 

A metodologia diversificada, envolvendo diferentes tipos de recursos, como 

tablets, aula de campo, visualização de vídeos, apresentação dos trabalhos para os colegas, 

produção de slides e vídeos, debates em sala de aula, enquetes e essencialmente atividades em 

grupo, forneceram e caracterizaram um contexto fomentador de ZDP. 

Através do estudo do protagonismo dos alunos, perceberam-se duas outras 

características: o ativismo e a autonomia. Através do contato com temas que envolveram a 

comunidade escolar, os participantes relacionaram e tentaram mudar o espaço de que fazem 

parte, a partir de posturas ativistas, além de agir com autonomia para fazer mudanças e sugerir 

elementos que eles julgaram facilitar o processo e a sua caminhada. 

O uso dos dispositivos móveis facilitou a mobilidade dos aprendentes, fazendo 

com que os ambientes e contextos de aprendizagem ultrapassassem a sala de aula, no caso, o 

laboratório de informática, fornecendo autonomia a esses alunos e a oportunidade de explorar 

os arredores da escola, o que ficou evidenciado essencialmente na aula de campo.  

Dessa forma, as ZDP emergiram a partir do momento em que os aprendentes 

perceberam que poderiam atuar como protagonistas dos seus processos de aprendizagem, 

sendo autores do próprio conhecimento, podendo transformar o meio em que vivem. Outros 

contextos fomentadores de ZDP foram as vivências estabelecidas a partir da mediação com os 

colegas e com pessoas mais experientes, além de situações constituídas a partir do 

desenvolvimento de conteúdos próximos à realidade social dos aprendentes. O ambiente 

desafiador, envolvendo temas além do que os alunos já conheciam, também formou as 

características do contexto no qual emergiram as ZDP. Outro aspecto que deve ser 

considerado é a atuação, a atividade dos aprendentes, por meio da qual conseguiram exercer 

funções e papéis que no seu dia a dia como alunos não tinham oportunidade de vivenciar. 
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No terceiro objetivo, identificar formas de utilizar recursos digitais que 

possibilitem a emergência de ZDP, a categoria suporte da tecnologia trouxe dados para que 

este pudesse ser analisado. Os aplicativos de compartilhamento, de escritório e de produção 

de vídeo promoveram discussões e situações de conhecimento e aprofundamento de temas 

vistos com os outros recursos.  

A mediação do professor também constitui uma forma de utilizar os recursos para 

promoção da emergência da ZDP. Através da metodologia de propor aos alunos atividades 

que realizassem um produto final, promoveu-se essa aproximação e a busca pelos recursos 

digitais. Os aprendentes buscaram recursos como editor de vídeos, de textos, além de 

apresentação de slides para cumprirem o objetivo de fazer seu produto. 

A rede social Facebook forneceu ao grupo a oportunidade de ampliar as 

discussões iniciadas em sala de aula para outros ambientes e em horários distintos, 

promovendo a produção em grupo mesmo a distância. Esse caráter flexível do trabalho 

também evidenciou para os alunos que a aprendizagem e as discussões pedagógicas podem 

ocorrer para além da sala de aula.  

Outro aspecto da metodologia a ser considerado foi a implementação da relação 

entre atividades presenciais e atividades virtuais. Com efeito, os alunos tiveram a 

oportunidade de utilizar os recursos para realização de suas atividades, promovendo a busca 

por aplicativos que atendessem às suas demandas para realizar as tarefas propostas. Isso foi 

evidenciado principalmente na produção dos vídeos, em que os alunos buscaram encontrar os 

colegas em horários diferentes e também virtuais.  

A pesquisa possibilitou o uso de recursos digitais para o favorecimento da 

emergência de ZDP, gerando como consequência o favorecimento dos processos de ensino e 

aprendizagem. A partir da discussão das categorias, sumariam-se as formas de utilizar 

recursos digitais que possibilitam a emergência de ZDP.  

Considera-se de significativa relevância o tema, especialmente destacando a 

importância do projeto EDigital que deu suporte à pesquisa e está sendo desenvolvido há mais 

três anos. Demonstrando uma grande repercussão para o campo educacional pela sua 

atualidade e, especialmente, por situar as novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) como ferramentas mediadoras nos processos de aprendizagem, sem com isso considerá-

las independente das ações dos atores implicados nesse processo. A partir da análise e 

discussão dos resultados ficou bastante clara a potência transformadora do projeto, na 

dimensão política e social. 

Consideram-se os benefícios do estudo, mas vale ressaltar que como todo trabalho 
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que envolve o processo dinâmico desafiador que é o contexto educacional e as pessoas que 

nele estão envolvidos, torna-se imprescindível citar as limitações desta pesquisa.  

A escola apresentou boas condições, tais como Internet, netbooks e tablets, para 

efetivação do estudo, além de os alunos participarem do curso de formação, haja vista que 

eles tiveram mais disponibilidade e facilidade para lidar com os recursos. No entanto, por ser 

um curso cujas metas deveriam ser cumpridas, não se pode analisar recursos tecnológicos 

mais específicos, assim como Leite (2006) pesquisou um software específico e sua influência 

na aprendizagem de conteúdos matemáticos. Faz-se necessário ampliar o estudo com outros 

tipos de recursos e aplicativos específicos em outros níveis de ensino. 

Outro fator importante que poderá ser considerado em pesquisas futuras é a 

ampliação dos estudos para alunos que tenham acesso mais restrito às tecnologias, que não 

tenham participado do curso de formação, verificando-se como eles reagem em meio às 

possibilidades oferecidas por tais recursos. 

As melhorias são sempre necessárias, e a visão de futuro deve ser uma constante 

nos profissionais da Educação. Com este estudo, evidenciou-se que o meio sociocultural é 

fomentador do conhecimento. Portanto, as TIC, como parte inerente do contexto da nossa 

sociedade, devem ser utilizadas como recurso nos processos de ensino e aprendizagem. 

Considerando-se que a mediação é fator determinante na emergência de ZDP, e que o 

professor age como mediador, destaca-se ser necessário que os docentes passem por 

processos formativos e conheçam os fatores em potencial das tecnologias e possam associá-

las de acordo com a demanda do seu planejamento. 

Acredita-se que a relação entre as TIC e os processos de ensino e de 

aprendizagem são uma realidade inevitável e devem ser caracterizados pela mediação entre 

docentes, aprendentes e os recursos tecnológicos de forma estruturada e pedagogicamente 

organizada. Espera-se, portanto, que este estudo possa despertar novos anseios e inquietações, 

trazendo contribuições e inovações para esse contexto pedagógico aliado ao uso das 

tecnologias, de grande interesse no momento atual. 
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avaliaçaõ. In: SYMPOSIUM ON HUMAN FACTORS IN COMPUTER SYSTEMS. 
Proceedings... Fortaleza: [s.n.], 2009.  
 
PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 
 
______. Epistemologia genética. São Paulo: Martins Fontes, 1970. 
 
RESTA, Paul; LAFERRIÈRE, Thérèse. Technology in support of collaborative learning. 
Educational Psychology Review, v. 19, n. 1, p. 65-83, 2007. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS APRENDENTES 

 

A observação das falas, posturas, atitudes e gestos dos alunos, enquanto eles estão 

realizando as atividades em grupo, serão considerados a partir de respostas aos seguintes 

questionamentos: 

 

 De que maneira os alunos realizam as atividades (individual/coletiva)?  

 Como é estabelecida a divisão do trabalho e das funções? 

 De quais maneiras os aprendentes desenvolvem a comunicação durante as 

atividades? 

 Há algum educando que demonstra características de liderança? 

 Os aprendentes apresentam características autônomas e independentes?  

 Quais as formas de comunicação utilizadas durante as atividades?  

 Que ferramentas os educandos costumam utilizar nas atividades propostas? 

 Em quais circunstâncias os aprendentes demonstram auxiliar no 

desenvolvimento dos pares? 

 Como os educandos lidam com os conflitos que surgem ao longo do processo? 

 Os educandos somente atendem ao que é solicitado? Ou conseguem ir além? 

 Qual o momento em que os educandos conseguem demonstrar a conquista de 

um novo significado? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA (INÍCIO DO ENCONTRO) 

 

 

 O que você gostaria de trabalhar hoje? 

 

 Você prefere atividade individual ou coletiva? 

 

 Qual a sua expectativa sobre o nosso encontro? 

 

 Você tem alguma sugestão de atividade? 

 

 Você gostaria de conhecer alguma ferramenta ou recurso digital? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA (FINAL DO ENCONTRO) 

 

 O que você achou mais interessante no encontro de hoje? 

 Teve algo que você não sabia ou não conhecia e passou a conhecer hoje? O 

quê? 

 Qual atividade mais chamou a sua atenção? 

 Como você avalia o desempenho do seu grupo? 

 Houve algum colega que o ajudou ou lhe mostrou algo novo? 

 Você teve alguma dificuldade no uso da ferramenta ou no desenvolvimento da 

atividade?  

 O que o ajudou a resolvê-la? Resolveu sozinho ou com a ajuda de alguém? 

 Você gostou de trabalhar em equipe? 

 Você prefere usar o laptop em grupo ou individualmente? 

 Por que escolheram “essa” atividade? 

  Como ocorreu a pesquisa? Foi fácil ou difícil? 

  Como se deu a escolha do subtema? 

  Como a equipe se organizou para realizar a atividade? 

  Como se dividiram? 

  O que você aprendeu com os colegas? 

  O que aprendeu? 

  O que achou do recurso utilizado? 

  Do trabalho em grupo como foi? 

  Como decidiram trabalhar? 

  O que achou da forma de trabalhar? 

  Na sua equipe todo mundo colaborou? 

  Cada membro fez alguma coisa? O quê e como? 

  Como foi essa colaboração? 

  O que dificultou as atividades? 

  O que facilitou as atividades? 

  Se surgiram conflitos, por quê? 

  Como resolveram os conflitos? 

  Todos trabalharam juntos? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS 

 

DIÁRIO DE CAMPO 01 

Data: ___/___/______ 

Participantes: ____________________________________________________ 

Objetivo do encontro: _____________________________________________ 

Descrição detalhada: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS 

 

Encontro: _____ 

Data: ___/___/______ 

Participantes:____________________________________________________ 

Objetivo do encontro:_____________________________________________ 

Descrição detalhada: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – CRONOGRAMA DO PROJETO 

  

 

 

 

 

Horário, em vez de horários, acima 

Quantidade de encontros: 26 (13 turno manhã / 13 turno tarde) 

Quantidade de horas por encontro: 4  

Carga horária total: 52 horas/aula 

  

Módulo I – Apropriação tecnológica  

Módulo II – Conhecendo alguns recursos tecnológicos 

Módulo III – O projeto  

Módulo IV – Aplicação do projeto - aula de campo 

Módulo V – Atuação dos alunos nas aulas com o uso dos recursos 
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APÊNDICE G – CRONOGRAMA EXPLICATIVO DA FORMAÇÃO PARA ALUNOS 

MONITORES 

 

Módulo I – Apropriação tecnológica e formação para monitoria  

Tempo estimado : 8 horas  

Dia 21/08/2015 – 1º ENCONTRO  

 

 Sensibilização (“fala” para a chegada do grupo, ressaltando os novos desafios 

...instigando a motivação do grupo) e momento de boas-vindas. Apresentação geral da 

equipe de formação.  

 Vídeo 3R <https://www.youtube.com/watch?v=3qcm8e2o7O0> – Uso da tecnologia 

nas salas de aula – Jornal Futura – discussão com os alunos 

 Explanação geral do projeto (pelas formadoras).  

 Apresentação de cronograma de reuniões presenciais e regras gerais  

 “Conhecendo o Aluno Monitor” -  

Momento de identificação de cada membro participante (alunos) 

** Neste momento, solicitar aos alunos que falem um pouco sobre eles próprios, descrever as 

expectativas acerca da monitoria e um fazer um breve relato sobre sua experiência em 

projetos em que atua na escola (se houver) e sua forma de lidar e compreender a tecnologia. 

 Aplicação da sondagem do perfil do aluno monitor.  

 https://www.youtube.com/watch?v=3qcm8e2o7O0 

 Apresentação do Ambiente Sócrates – breve exploração e cadastramento no 

Ambiente Sócrates (criação de perfil: login e senha).  

 Importante: momento de esclarecimento acerca das ações desempenhadas e postura na 

prática da monitoria. Dentro deste tópico, deveremos pontuar acerca de: 

___________________________________________________________________ 

2º ENCONTRO  

• Módulo I: Continuação – apropriação tecnológica 

 Informática Básica (inclusão digital). Trabalhando os conceitos básicos de tecnologia. 

 Oficina: recursos e aplicativos do laptop educacional (aplicativos de escritórios) e 

Linux Educacional 

 Os aplicativos no contexto educacional (Internet) 

 RECURSOS / OA – Objetos de Aprendizagem (estudo e reconhecimento dos diversos 

aplicativos) O QUE SÃO? 

https://www.youtube.com/watch?v=3qcm8e2o7O0
https://www.youtube.com/watch?v=3qcm8e2o7O0
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 Estudo e conhecimento de sites educacionais  

 

Módulo II – RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

3º ENCONTRO, 4º ENCONTRO e 5º ENCONTRO  

- Definição dos AVAs 

- Exploração de recursos e aplicativos do laptop educacional  

- Recursos tecnológicos WEB 2.0 

- RED  

- Objetos de Aprendizagem 

- Rede sociais 

Módulo III – PROJETO 

6º ENCONTRO 

- Construção do projeto Sustentabilidade e suas aplicações práticas 

- Formação dos grupos 

- Denominação dos grupos 

7º ENCONTRO 

- Delimitação dos temas desenvolvidos por cada grupo 

- Definição do produto 

- Denominação dos grupos 

8º ENCONTRO 

- Apresentação das equipes 

9º ENCONTRO 

- Discussão sobre a aula de campo 

- Definição dos locais que serão visitados 

- Discussão dos aspectos que serão analisados em sala de aula 

 

Módulo IV – APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

10º ENCONTRO 

- Aula de campo 
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11º ENCONTRO 

- Discussão sobre a aula de campo 

- Produção dos vídeos 

12º ENCONTRO 

- Discussão sobre a aula de campo 

- Produção dos vídeos 

- Finalização dos produtos 

13º ENCONTRO 

- Apresentação dos produtos 

 

Módulo V – Atuação dos alunos nas aulas 

 

1. Desempenho e ações que competem ao Aluno Monitor  

a. Os alunos-monitores atuam em sala de aula durante as disciplinas, desenvolvendo de 

maneira espontânea um trabalho colaborativo e solidário dentro do espaço da aula. 

b. Ajudam os professores na distribuição e recolhimento dos laptops, promovendo a 

inclusão e o letramento digital dos colegas que enfrentam dificuldades, contribuindo 

também no processo relativo ao uso das tecnologias. 

c. Compete também ao monitor orientar os colegas quanto ao uso do equipamento e 

suas funcionalidades. 

d. Participar ativamente das atividades programadas pelo professor com o uso dos 

recursos de informática em sala de aula. 

e. Orientar os alunos na retirada, devolução e colocação dos laptops no armário. 

f. Ressaltar para a turma acerca da forma correta de transportar, conduzir e utilizar os 

laptops. 

g. Repassar orientações também sobre a preservação dos equipamentos. 

h. Ajuda na utilização e uso das ferramentas contidas nos laptops em uso na escola. 

i. Estar atento aos recursos escolhidos pelo professor para ministrar a aula que terá o 

laptop como recurso. 

2. Segurança e uso responsável da Internet. Visitar e navegar no link 

http://internetresponsavel.com.br/criancas/guia/  

http://internetresponsavel.com.br/jovens/guia/ -  

3. Recomendar a navegação no link www.internetresponsavel.com.br 

Visitar os links Glossário e Ensinando pela web – sites por matéria. 

http://www.internetresponsavel.com.br/
http://www.internetresponsavel.com.br/
http://internetresponsavel.com.br/jovens/guia/
http://www.internetresponsavel.com.br/
http://www.internetresponsavel.com.br/
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APÊNDICE H – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Sou aluna do curso de mestrado em Educação Brasileira, da Universidade Federal 

do Ceará, e estou realizando, juntamente com os alunos do 7º do 8º e do 9º ano do Ensino 

Fundamental um projeto envolvendo a formação de alunos monitores, sustentabilidade e o 

uso da tecnologia, com a devida autorização da direção da escola. Você não deve participar 

contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O objetivo geral deste estudo consiste em investigar a aprendizagem dos 

educandos do Ensino Fundamental quando realizam atividades em grupo com suporte de 

tecnologias digitais. Como objetivos específicos, propõe-se: a) definir parâmetros 

identificadores da aprendizagem; b) descrever as características do contexto no qual as 

aprendizagens; e c) identificar formas de utilizar recursos digitais que possibilitem a 

emergência da aprendizagem. 

A pesquisa trará contribuições para o processo de aprendizagem nas escolas, 

porquanto mostrará novas maneiras e metodologias usando computadores, não havendo 

qualquer risco para quem dela participar. Este termo é entregue em duas vias, para sua 

assinatura, caso venha a concordar em participar da pesquisa, sendo uma via destinada a você 

e a outra à pesquisadora. Poderão ser realizadas observações e filmagens da sua prática em 

sala de aula, caso seja de seu consentimento e dos seus alunos. 

Não será cobrado nenhum valor para sua participação, assim como não haverá 

pagamento para quem contribuir com o estudo. Sua participação na pesquisa será de 

fundamental importância, para que possam ser atingidos os objetivos do estudo, colaborando 

com a análise dos dados e sua publicação posterior. 

A qualquer momento, o participante poderá recusar-se a continuar participando da 

pesquisa e, também, poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo. Garantimos que as informações conseguidas através da sua participação não 

permitirão a sua identificação pessoal, e que as mencionadas informações só serão divulgadas 

entre estudiosos do assunto. 

Endereços dos responsáveis pela pesquisa:  

- Juliana Silva Arruda, Universidade Federal do Ceará, residente à Rua Júlio 

Siqueira, 632, Ap 901, telefone 99995.12.32; 

- José Aires de Castro Filho, Universidade Federal do Ceará, telefone 3366.94.57. 
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre sua participação na pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000 – Rodolfo Teófilo, telefone3366.83.44. Fortaleza, ____/____/______ 

 

_________________________________________ 

Juliana Silva Arruda 

 

Data ____________ 

Data que aplicou o TCLE ______________________ 

Assinatura ______________________ 

Assinatura ______________________ 

Assinatura _____________________________ 

 

O abaixo assinado _________________________, ___ anos, titular do RG nº 

___________________, declara que é de livre e espontânea vontade que participará da 

pesquisa acima mencionada. 

Declara, também que leu cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e que, após sua leitura, teve a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e que recebeu explicações que dirimiram por 

completo suas dúvidas.  

Declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/_______ 

_______________________________________ 

Nome do(a) Voluntário(a) 
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APÊNDICE I – TERMO DE USO DE IMAGENS E VÍDEOS 

 

Prezado(a) Pai/Mãe/Responsável: 

Sou aluna do curso de mestrado em Educação Brasileira, da Universidade Federal 

do Ceará, e estou realizando, juntamente com os alunos do 7º, do 8º e do 9º ano do Ensino 

Fundamental, um projeto envolvendo a formação de alunos monitores, sustentabilidade e o 

uso da tecnologia, com a devida autorização da direção da escola. O objetivo é promover um 

trabalho de intervenção interdisciplinar a partir da leitura, escrita e produção de desenho sobre 

o tema sustentabilidade. Para tanto, é necessária a criação do e-mail da Gmail, além do uso de 

redes sociais, como Facebook, visto que serão realizadas diversas atividades com o suporte do 

laptop, conectado à Internet.  

Para o registro e o acompanhamento das atividades, seu(ua) filho(a) poderá ser 

fotografado e/ou filmado. Essas fotos e vídeos poderão ser utilizados nas atividades e 

materiais da escola, como jornal, blog, relatórios e documentos de pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, bem como em material de publicação científica, sem fins lucrativos.  

Em caso de dúvida, o(a) sr.(a) poderá comunicar-se com a gestão da escola ou 

com o orientador da pesquisadora, professor José Aires de Castro Filho, pelo telefone 

3366.95.09, ou pelo e-mail aires@virtual.ufc.br.  

A priori, os encontros serão realizados às terças e quintas-feiras, no período da 

manhã para o alunos da tarde, e no período da tarde para os alunos da manhã, na escola, no 

período de agosto a outubro de 2015. 

Por gentileza, depois de preencher as informações abaixo, queira devolver este 

documento à escola.  

Agradeço muito por sua atenção. 

 

Fortaleza, __/__/______ 

 

______________________________________ 

Juliana Silva Arruda 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

( ) Sim, autorizo a fotografar e filmar meu filho na escola. 

( ) Não, não autorizo a fotografar e filmar meu filho na escola. 
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Nome do(a) aluno(a) 

_____________________________________________ 

Nome do responsável pelo(a) aluno(a) 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo(a) aluno(a) 

___________________________________________________________ 

 

 

 


