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RESUMO 
 

 

Partindo do pressuposto de que as crianças de 0 a 6 anos têm características e 
necessidades diferenciadas das outras faixas etárias, estas requerem mais cuidados 
e atenção por parte dos adultos. Sendo assim, é a vivencia no meio humano, na 
atividade instrumental, na interação com outros indivíduos que permitirá o 
desenvolvimento da criança. Nesta pesquisa, buscamos investigar a importância da 
interação social para a comunicação e aprendizagem dos alunos no início do 
processo de escolarização e, para tanto, os objetivos específicos foram: Identificar 
em que medida o contato direto com adultos e outas crianças amplia as 
possibilidades de se comunicar nas brincadeiras entre as crianças, além de analisar 
como a interação social influencia o processo de aprendizagem. Entendemos que a 
instituição da Educação Infantil em perceptiva sócio interacionista, pensada por 
Vygotsky (1988), requer que se atribua não somente um papel ao adulto profissional 
da educação infantil, mas também um respectivo papel a criança, bem como aos 
conhecimentos presentes nas interações, para que sejam analisados levando se em 
conta a simultaneidade de seus componentes cognitivos, afetivos e sociais. 
Decidimos por realizar os estudos referentes ao tema proposto a partir de uma 
pesquisa bibliográfica, na concepção de Gil (2010), haja vista a variedade de 
publicações já existentes e sua possiblidades de ampliação de conhecimentos na 
área. Percebemos que a criança é o principal agente construtor de seu 
conhecimento do mundo e de sua própria identidade, sendo que as circunstâncias 
do meio, somadas as condições de seu pensamento em cada uma das etapas pelas 
quais vai passando fazem da criança um ser original. Considera-se, assim, a Zona 
de Desenvolvimento Proximal definida por Vygotsky (1988) e os estágios do 
desenvolvimento infantil, organizados por Wallon (1995). Na educação infantil, a 
interação social entre os colegas e professores, aliados ao reconhecimento do papel 
do professor como aquele que vai conduzir o processo educativo podem abrir 
caminhos que possibilitam um maior desenvolvimento da criança, principal agente 
construtor de aprendizagens e de seu conhecimento do mundo e de sua própria 
identidade. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Interação social. Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A própria natureza humana exige que o homem se agrupe, pois a vida em 

sociedade é uma condição necessária à sobrevivência da espécie humana e, por 

isso há absoluta necessidade do grupo para que o comportamento humano se 

desenvolva. Na verdade, é impossível uma criança sobreviver como um ser humano 

completo em permanente isolamento humano, afinal a vida em grupo é uma 

exigência da natureza humana. 

O ser humano tem necessidade de manter contato com seus semelhantes 

para sobreviver, para perpetuar a espécie e realizar-se plenamente como pessoa. A 

sociabilidade, a tendência natural para viver em sociedade é desenvolvida por meio 

do processo de socialização, através do qual o indivíduo se integra num grupo, 

assimilando o conjunto de hábitos e costumes característicos deste. 

A história tem demonstrado que o convívio social foi e continua a ser 

decisivo para o desenvolvimento da humanidade: 

 
Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para atenção voluntária, 
para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as 
funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 
humanos (VYGOTSKY, 1988, p.75). 

 

Para o autor, a interação social entre as crianças é de muita importância, 

pois só há aprendizagem global da criança se houver interação em todos os 

sentidos, a exemplo dos gestos e da fala materna que servem como sinais externos 

que interferem no modo pelo qual a criança age sobre seu ambiente escolar, familiar 

e social. Em continuidade ao processo de desenvolvimento da criança, a aquisição 

de um sistema linguístico reorganiza todos os processos mentais infantis, da palavra 

à formação ao pensamento. 

 
A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
seria impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes 
biológicas, e de seu arranjo orgânico. A raiz do desenvolvimento de 
duas formas fundamentais, culturais e de comportamento, surge 
durante a infância: o uso de instrumentos e a fala humana. Isso, por 
si só coloca a infância no centro da pré-história e do desenvolvimento 
cultural (VYGOTSKY, 1988, p.61). 
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A concepção de indivíduo geneticamente social, o crescimento e o 

desenvolvimento da criança estão intimamente articulados aos processos de 

apropriação do conhecimento disponível em sua cultura; ao meio físico e social; ou 

seja, aos processos de aprendizagem, ensino e desenvolvimento que são processos 

distintos, mas que interagem dialeticamente. 

A aprendizagem promove o desenvolvimento e este anuncia novas 

possibilidades de aprendizagem e, assim buscamos responder ao problema de 

pesquisa: Em que medida a interação social contribui para a aprendizagem dos 

alunos na Educação Infantil? 

Em busca de responder a tal questionamento, propomos como objetivo geral 

investigar a importância da interação social para a comunicação e aprendizagem  

dos alunos no início do processo de escolarização. Para tanto, os objetivos 

específicos foram: Identificar em que medida o contato direto com adultos e outas 

crianças amplia as possibilidades de se comunicar nas brincadeiras entre as 

crianças, além de analisar como a interação social influencia o processo de 

aprendizagem. 

A decisão por investigar a abordagem interacionista no âmbito da Educação 

Infantil partiu da necessidade de perceber como as crianças interagem e como se se 

dá o seu desenvolvimento e socialização, assim como, da ideia de que o organismo 

e o meio exercem ação recíproca, sendo que uma influencia a essa interação 

acarreta mudanças sobre os indivíduos, em especial quando se trata da interação 

das crianças com o mundo físico e social no qual as características e peculiaridades 

desse mundo vão sendo conhecidas. Para cada criança a construção desse 

conhecimento exige uma ação sobre o mundo. 

Levando em consideração que a maioria das pesquisas realizadas na área 

da Educação está inserida no contexto das abordagens qualitativas, os princípios 

metodológicos deverão ser guiados por esta, sendo que para levantar os dados 

pertinentes a temática em questão: Comunicação e aprendizagem por meio da 

interação social na Educação Infantil. 

 
Pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, 
desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos 
resultados (GIL, 2010, p.17). 
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Pensando na melhor forma de realizar os estudos referentes ao tema 

proposto fizemos opção pela pesquisa bibliográfica, haja vista a variedade de 

publicações já existentes e sua possiblidades de ampliação de conhecimentos. 

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses,  dissertações 
e anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação 
de novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a  
incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, 
bem como o material disponibilizado pela Internet (GIL, 2010, p. 29). 

 

Para esta pesquisa, foram utilizados textos de livros e publicações da Internet, 

que ao serem acessadas e interpretadas, forneceram suporte para a escrita desta 

monografia. 

Quanto à estrutura, o texto monográfico foi organizado da seguinte maneira: 

introdução, seções 1, 2 e 3, seguidas das considerações finais: 

Seção 1: apresenta a concepção interacionista baseada nas obras de algumas 

referências sobre esta temática, com foco nas ideias de Vygotsky quanto a continua 

interação entre as diversas interações sociais. 

Seção II: Apresenta uma discussão sobre interação social e as possibilidades de 
comunicação entre as crianças na Educação Infantil. 

Seção III: A interação social e o processo de aprendizagem na Educação Infantil, 

na perspectiva de Vygotsky e Wallon. 

Considerações finais: Destaca a Educação Infantil como um espaço privilegiado 

para as interações sociais, e a partir destas, de promoção de aprendizagens e 

desenvolvimento coletivo. 
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SEÇÃO I 
 

A CONCEPÇÃO INTERACIONISTA NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) foi um estudioso russo na área de 

história, literatura, filosofia e psicologia e, apesar de ter morrido jovem, aos 38 anos, 

teve uma vasta produção teórica, sendo que para ele, o funcionamento psicológico 

estrutura-se a partir das relações sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo 

exterior. Tais relações ocorrem dentro de um contexto histórico e social, no qual a 

cultura desempenha um papel fundamental, fornecendo ao indivíduo os sistemas 

simbólicos de representação da realidade. Isto permite construir certa ordem e uma 

interpretação do mundo real. 

Assim, a concepção interacionista de desenvolvimento apoia-se na ideia de 

interação entre organismo e meio, percebendo a aquisição de conhecimento como 

um processo construído pelo indivíduo durante toda a vida, portanto não estamos 

prontos ao nascer nem sendo adquirido passivamente ás pressões do meio social. 

 
Toda função psíquica superior passa sem dúvida por uma etapa 
externa de desenvolvimento porque a função, a princípio, é social [...] 
quando dizemos que um processo é “externo” queremos dizer que é 
“social”. Toda função psíquica superior foi externa por haver sido 
social antes que interna. A função psíquica propriamente dita era 
antes uma relação social de duas pessoas. O meio de influência 
sobre si mesmo é inicialmente o meio de influência sobre os outros, 
ou o meio de influência dos outros sobre o indivíduo (VYGOTSKY, 
1996, p.150). 

 
A partir dessas ideias, Vygotsky (ibidem) formula a lei geral do 

desenvolvimento cultural, lembrando que todo papel no desenvolvimento cultural da 

criança “[...] aparece em cena duas vezes, em dois planos, primeiro no plano social  

e depois no psicológico, em princípio entre os homens como categoria interpsíquica 

e logo no interior da criança como categoria intrapsíquica”. 

A reconstrução interna das atividades externas é denominada por Vygotsky 

como processo de "internalização", pois para ele este processo implica em uma 

reorganização das atividades psicológicas. 

A internalização e a construção das funções superiores concretizam-se com 

a utilização dos signos externos que se formam nas relações com os outros. Sem o 

outro a atividade externa não se converteria em uma mediação significativa, isto é, 
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em signo. Ao processo de combinação de uso de ferramentas simbólicas, 

proporcionados pelos signos e pela cultura nas atividades psicológicas, Vygotsky 

denomina "função psicológica superior” ou “conduta superior". 

Os interacionistas destacam que o organismo e o meio exercem ação 

recíproca. Um influencia e o outro promove mudanças nessa interação sobre o 

individuo. É na interação da criança com o mundo físico e social que as 

características e peculiaridades desse mundo vão sendo conhecidas, portanto para 

cada criança, a construção desse conhecimento exige uma ação sobre o mundo. 

A concepção interacionista demanda que o professor seja mediador de todo 

o processo de aprendizagem, no qual o aluno interage continuamente, levando a 

produção de conhecimento, que resultará da ação do sujeito (aluno) sobre a 

realidade e desta sobre o sujeito. Assim, a prática pedagógica pressupõe o 

desenvolvimento de situações problemas que estimulem o levantamento de 

hipóteses por parte dos alunos. 

Para Vygotsky (2016), a aprendizagem e o desenvolvimento não são 

processos únicos e nem independentes, o autor atribui valor à aprendizagem 

somente quando ela mesma é uma fonte de desenvolvimento. 

Nessa concepção interacionista o aluno terá um papel importante, será o 

sujeito de sua própria história, da sua aprendizagem, interagindo com seus pares ou 

construindo seu próprio desenvolvimento através de experiências abordadas no 

grupo, ou até mesmo durante as brincadeiras, quando o professor tem o papel de 

observar e conduzir a situação, questionando e agindo também muitas vezes para 

entender a ação da criança nas brincadeiras. 

“A formação social da mente”, livro de Vygotsky (1991) aborda uma análise 

da brincadeira como atividade não apenas social, mas também de natureza e origem 

específicas, enquanto elementos fundamentais para a construção da personalidade 

infantil. Para o autor, enquanto a criança brinca, está especificando seu mundo real, 

percebendo seu papel social no mundo em que está inserido e qual o papel das 

pessoas ao seu redor, utilizando sua imaginação, muitas vezes transformando 

também seu mundo. 

A criança ao brincar, constrói um mundo do agrado dela, transformando o 

mundo no qual está inserida, e exatamente por isso a brincadeira livre é muito 

importante, pois a criança manipula objetos e assim utilizando seu mundo imaginário 

vai construindo sua personalidade. Conforme Vygotsky (1991, p.126), “é no 
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brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma 

esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não pelo 

dos incentivos fornecidos pelos objetos externos”; ou seja, no brincar, a criança 

consegue separar pensamento de objetos, quando a ação surge das ideias, não dos 

objetos. 

Assim, o adulto também é importante nesse processo do brincar quando se 

integra na brincadeira, como observador e organizador para melhor desenrolar a 

ação praticada no momento em que a criança está brincando. 

Observando a interação do ser humano com seus pares, é possível perceber 

a relação cultural e linguística e como esta se faz importante, uma vez que os 

conhecimentos adquiridos, em um determinado grupo, podem ser compartilhados 

em outro, assim a partilha irá ser conduzida a um conhecimento ainda maior e 

transformada de acordo com as interpretações possíveis, conforme a zona de 

desenvolvimento proximal pensada por Vygotsky e defendida por Oliveira (1997, 

p.60), como “um domínio psicológico em constante transformação: aquilo que uma 

criança é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha 

amanhã”. 

A partir da teoria dos processos de desenvolvimento de Vygotsky, notamos a 

importância da interação com outras crianças, porque sempre haverá crianças com 

habilidades diferentes uma das outras, zona de desenvolvimento proximal, assim o 

que acriança desenvolve com alguém; ou seja, faz com a ajuda de alguém, ao 

conseguir maturação irá fazer sozinha, assim a interação das crianças em níveis 

diferentes de desenvolvimento passou a ser um processo de grande valor para seu 

desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (2016), o conceito de “zona de desenvolvimento 

proximal” permite que educadores e professores entendam o curso interno e 

dinâmico de desenvolvimento, identifiquem quais os processos em maturação já 

completados e quais estão em formação, para que, com base nestes dados, 

desenvolvam sua prática. 

Com a troca de experiências em sala de aula o professor deixa de ser visto 

como a única fonte de saber, uma vez que terá de identificar os níveis de 

experiências e conhecimentos que a criança possui, então com esses agrupamentos 

todos saem ganhando, quando o professor terá que conhecer seu aluno, para assim 

desenvolver melhor o trabalho em sala de aula, tornando-se o mediador do processo 
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de aprendizagem. Nesta concepção interacionista, os mecanismos que promovem a 

interatividade podem contribuir para que se tenha êxito pedagógico quando se 

utilizam estas ferramentas como meio de comunicação. 

Considerando que o interacionismo é a interação entre o indivíduo e a 

cultura, é fundamental que o indivíduo se insira em determinado meio cultural para 

que aconteçam mudanças no seu desenvolvimento, que se dá em função das 

aprendizagens desenvolvidas. 

 
[...] aprendizagem não é em si mesma, desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não naturais, mas formadas 
historicamente (VYGOTSKY, 2016, p.115). 

 
Na concepção interacionista, o que se destaca em relação à criança, 

segundo a teoria de Vygotsky, é que a aprendizagem da criança tem seguimento no 

seu desenvolvimento mental; então, o aprendizado da criança terá como base para 

sua personalidade, faz parte da história da criança, de sua cultura e de sua visão 

diante do mundo, por isso a interação com outras crianças será de suma importância 

nesse processo de aprendizagem. 
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SEÇÃO II 
 

A INTERAÇÃO SOCIAL E A COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A interação social na educação infantil permite um amplo conhecimento para 

as crianças, uma vez que terão contato com vários tipos de culturas, podendo assim 

ter conhecimentos variados, por meio da comunicação com as outras crianças. 

Henri Wallon (1879-1962) foi um médico francês que desenvolveu vários 

estudos na área da neurologia, enfatizando a plasticidade do cérebro. Também 

propôs o estudo integrado do desenvolvimento infantil, considerando a afetividade, a 

motricidade e a inteligência, sendo que para ele, o desenvolvimento da inteligência 

depende das experiências oferecidas pelo meio e da apropriação destas. Dessa 

forma, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, bem como 

os conhecimentos presentes na cultura contribuem para o desenvolvimento. 

Assim, tanto Vygotsky, quanto Wallon tentaram mostrar que a capacidade de 

conhecer e aprender se constrói a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o 

meio, enquanto realizam suas experiências vivenciais. 

A partir dessa percepção, podemos entender porque as crianças ao 

ingressarem na educação infantil, se mostram diferentes, muitas vezes até o 

vocabulário vai se modificando, surgindo sotaques diferentes e novas atitudes, o que 

pra muitos pais e mães causa um estranhamento, mas, na realidade, isso é 

enriquecedor para o desenvolvimento da personalidade da criança. 

 
Os seres humanos nascem “mergulhados em cultura”, e é claro que 
esta será uma das principais influências no desenvolvimento.  
Embora ainda haja discordâncias teóricas entre as abordagens que 
serão apresentadas adiante sobre o grau de influência da maturação 
biológica e da aprendizagem com o meio no desenvolvimento, o 
contexto cultural é o palco das principais transformações e evoluções 
do bebê humano ao idoso. Pela interação social, aprendemos e nos 
desenvolvemos, criamos novas formas de agir no mundo, ampliando 
nossas ferramentas de atuação neste contexto cultural complexo que 
nos recebeu, durante todo o ciclo vital (RABELLO; PASSOS, 2017, 
p.2). 

 

Assim, a linguagem é antes de tudo social, sendo que sua primeira 

expressão é comunicar, para assim expressar o que se pensa, proporcionando a 

compreensão do pensamento uns dos outros. 



15 
 

 

Para Vygotsky, a aquisição da linguagem passa por três fases: a 
linguagem social, que seria esta que tem por função denominar e 
comunicar, e seria a primeira linguagem, depois teríamos a 
linguagem egocêntrica e a linguagem interior, intimamente ligada ao 
pensamento (RABELLO; PASSOS, 2017, p.9). 

 
A fala egocêntrica constitui uma linguagem para a pessoa mesma, e não 

uma linguagem social, com funções de comunicação e interação. Esse “falar 

sozinho” é essencial, porque ajuda a organizar as ideais e planejar melhor as ações, 

como se a criança precisasse falar para resolver um problema que o adulto resolve 

no plano do pensamento, sendo que essa fase é marcada pela curiosidade, por 

perguntas acerca de todas as coisas e pelo enriquecimento do vocabulário. 

Quando a criança começa a abstrair o som e começa a pensaras palavras 

sem precisar dizer, nesse momento podemos perceber que a criança esta entrando 

na fase da linguagem interior, mas no percurso das fases, se houver alguma 

deficiência de processos de interação, podemos perceber que seu discurso 

egocêntrico aumentará, pode se perceber principalmente os educadores no 

processo de socialização. 

Outro fator que pode proporcionar essa diversidade de conhecimentos e 

uma ampliação de vocabulário é a brincadeira na educação infantil, pois ao brincar a 

criança tem a possibilidade de exercer seu mundo imaginário, colocando em prática 

sua vivencia e ir se modificando, ou até mesmo inventando seu mundo, de utilizando 

as experiências da interação com adultos. 

Utilizando diversos materiais, a criança consegue inventar seus próprios 

brinquedos, com um simples pedaço de madeira a criança consegue desenvolver 

vários brinquedos, mas para isso é preciso que o tenha visualizado em outro 

cenário. No texto de introdução do Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI) encontramos a seguinte afirmação: 

 
A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo 
essencial com aquilo que é o “não brincar”. Se a brincadeira é uma 
ação que ocorre no plano da imaginação isto implica que aquele que 
brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é 
preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira 
e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. 
Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da 
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. 
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação 
entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é 
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uma imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de 
uma realidade anteriormente vivenciada (BRASIL, 1998, p.27). 

 

A criança brincando com outras crianças estarão trazendo para si um 

contexto social diferente do seu, sendo que é através do brincar que terá a 

possibilidade de acessar e construir conhecimentos diversos, sendo assim poderá 

enriquecer seu próprio mundo e compartilhar a sua história. Assim, durante a 

brincadeira, pela interação necessária, a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 

podem ser potencializados. 

Ainda no texto do RCNEI, podemos ver expressa a importância das 

brincadeiras para a construção de conhecimentos: 

 
Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já 
possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. 
Por exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, 
a criança deve conhecer alguma de suas características. Seus 
conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, 
de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, do 
relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na 
televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de 
conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se, ainda, 
fragmentados (BRASIL, 1998, p.27). 

 

A brincadeira nas instituições tem um valor muito criterioso para o professor, 

pois também serve como um método de avaliação, não seria uma avaliação de 

conceitos, mas ao observar as brincadeiras realizadas pelas crianças o professor 

poderá identificar os estilos de linguagem que a criança utiliza ao manipular 

brinquedos e dialogar com seus pares, podendo também o professor perceber as 

emoções da criança e como a mesma a utiliza para o convívio com outras crianças. 

Para Vygotsky (1988), em uma interação de caráter lúdico, crianças pequenas 

explicitam a concretização da Zona de Desenvolvimento Proximal1 de forma visível, o que 

significa dizer que neste tipo de atividade os envolvidos têm possibilidades de lidarem com 

conhecimento e de manifestarem suas competências que vão além de seu nível de 

desenvolvimento real. 

Assim, a brincadeira orientada pelo professor também possibilita a criança o 

acesso de vários conhecimentos podendo em outro momento em que forem 

1 
Zona de Desenvolvimento Proximal ou Potencial: Caracteriza-se pela distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente de problemas, e 
o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração com parceiros mais experientes. 
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executar suas brincadeiras sozinhas possam estar utilizando os conceitos 

adquiridos, por isso a importância da intervenção do professor nas brincadeiras, mas 

com isso tem que se dar também ênfase nas brincadeiras em que a criança exerce 

com seus próprios conhecimentos, sendo a protagonista de sua história podendo se 

assim quiser modificar. 

Para Wallon (1995, p.161), “a atração que a criança sente pelas pessoas 

que a rodeiam é das mais precoces e das mais poderosas”. A interação da criança 

com outras pessoas no processo da aprendizagem é primordial, pois com a 

presença do outro irá até mesmo humanizar-se, aprendendo e transformando-se na 

relação com o outro. 

Após o meio social ira exigir outras aprendizagens a aquisição de outros 

recursos para que a criança faça parte da cultura a que pertence, mas Wallon 

(1995), nos deixa clara a importância de se respeitar as características motoras, 

afetivas e cognitivas naturais da criança, pois assim, serão bem sucedidas na sua 

aprendizagem. Dessa forma, como consta no Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil - RCNEI, por meio das brincadeiras, 

 
[...] os professores podem observar e construir uma visão dos 
processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada 
uma em particular, registrando suas capacidades de uso da 
linguagem, assim como suas capacidades sociais e dos recursos 
afetivos e emocionais que dispõe (BRASIL, 1998, p.29). 

 
O brincar surge como oportunidade para o resgate dos valores mais 

essenciais como seres humanos, como forma de comunicação entre iguais e entre 

as várias gerações, como instrumento de desenvolvimento e ponte para 

aprendizagem, e ainda, como possibilidade de resgatar o patrimônio lúdico-cultural 

nos diferentes contextos. No Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil- 

RCNEI também constam orientações para uma prática de orientação e inclusão a 

partir do brincar na Educação Infantil: 

 
O estabelecimento de condições adequadas para as  interações 
estão pautadas, tanto nas questões emocionais e afetivos  quanto 
nas cognitivas. Nas interações de diferentes crianças incluindo 
aquelas com necessidades especiais, assim como um conhecimento 
especifico diferenciado, é fonte de desenvolvimento e aprendizagem 
quando se criam situações de ajuda mutua e cooperação. A 
característica de cada criança seja no âmbito afetivo, seja no 
emocional, social ou cognitivo, deve ser levado em conta quando seu 
professor organiza situações de trabalho ou jogo em grupo ou em 
momentos de brincadeiras que ocorrem livremente (BRASIL, 1998, 
p.29). 



18 
 

 

Assim, é necessário na educação infantil oferecer condições que viabilizem 

as interações lúdicas, pois as mesmas tem como suporte o reconhecimento do 

especial valor dessas interações para as crianças, em termos de elaboração de 

conhecimentos cotidianos, que podem ser imprescindíveis ao desenvolvimento da 

consciência de si e do outro, mediados pelas interações. 

 
A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que dependem 
de uma intervenção direta do professor permite que as crianças trabalhem 
com diversos conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas 
não apenas nas propostas dos professores, mas, essencialmente, na  
escuta das crianças e na compreensão do papel que desempenham a 
experimentação e o erro na construção do conhecimento (BRASIL, 1998, 
p.27). 

 

O espaço lúdico precisa ser preservado porque para realizar as ações 

pedagógicas necessárias às crianças, o professor da educação infantil precisa de 

dados, que por sua vez são perceptíveis a partir da avaliação do processo de 

desenvolvimento da criança durante as interações lúdicas presentes na educação 

infantil. 
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SEÇÃO III 
 

A INTERAÇÃO SOCIAL E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Ainda no final da década de 80, algumas redes de ensino basearam-se em 

contribuições da teoria sócio interacionista de Vygotsky (1988) para a definição de 

propostas curriculares, então como podemos perceber a educação institucionalizada 

requer políticas de acordo com o momento histórico de um país, e o Brasil, naquele 

momento, exigia que o trabalho pedagógico, incluindo para a Educação Infantil fosse 

pautado numa proposta que contemplasse o desenvolvimento crítico desde a 

infância. 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil - RCNEI (1998) 

orienta os professores a trabalhar assuntos que venham de encontro ao nível de 

desenvolvimento da aprendizagem da criança, respeitando sua faixa etária e 

experiências vivenciadas em família e comunidades as quais pertençam, para que 

assim a aprendizagem seja significativa para a criança. Assim, acreditamos no 

trabalho pedagógico significativo para criança, a partir de suas experiências, com o 

objetivo de internalizar o que aprendeu e o que já faz parte de seus conhecimentos 

prévios, podendo assim ampliar suas aprendizagens. 

O ser humano cria maneiras de se relacionar com o mundo, toda a história 

individual e coletiva dos homens está ligada ao seu convívio social. Sendo assim, a 

compreensão do desenvolvimento não pode ser justificada apenas por fatores 

biológicos, pois este ocorre a partir de diversos elementos e ações que se 

estabelecem ao longo da vida do sujeito. Neste processo, sem dúvida, a interação 

com outras pessoas desempenha papel fundamental na formação individual. 

Desde o nascimento o ser humano já procura sua interação com o meio em 

que está inserido; procura pela mãe; se identifica com os cheiros, através da 

percepção do meio social, que poderá conduzi-lo a um mundo repleto de culturas, e 

aos poucos terá formado sua singularidade. Esta interiorização progressiva das 

orientações advindas do meio social não se faz de forma linear, mas poderia 

pressupor como pensado por Vygotsky, que a criança é um ser ativo e interage 

constantemente. A construção do real pela criança, ou seja, a apropriação que esta 

faz da experiência social parte, pois do social (da interação com o outro) e é 

internalizada por ela. 

Como afirma Vygotsky (2016, p.63), "o comportamento do homem é formado 

por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento". Dessa 
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forma, a aprendizagem seguindo as teorias, também ocorre com a interação do 

individuo e o meio, o convívio com pessoas de grupo diferente do seu, a troca de 

cultura que amplia sua diversidade e conhecimento. 

 
A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores 
seria impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes 
biológicas, e de seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento 
de duas formas fundamentais, culturais, de comportamento, surgem 
durante a infância: o uso de instrumentos e a fala humana. Isso, por 
si só coloca a infância no centro da pré-história e do desenvolvimento 
cultural (VYGOTSKY, 1998, p.61). 

 

A partir da abordagem do autor é possível observar que a interação tem 

papel fundamental no desenvolvimento da mente. A partir da interação entre 

diferentes sujeitos se estabelecem processos de aprendizagem, e por consequência, 

o aprimoramento de suas estruturas mentais existentes desde o nascimento. 

No processo de aprendizagem é importante que a criança estabeleça contato 

com outras crianças, para incrementar e construir novos conceitos, pois o outro 

social tem papel significativo para o desenvolvimento da criança, para assim ir 

percebendo as diferenças entre as suas competências e as dos demais para 

conseguir formular hipóteses e sintetizar ideias. 

Ao tratar da aprendizagem, Vygotsky (1988) inclui as relações entre pessoas 

e defende a ideia de que não há um desenvolvimento pronto e previsto dentro de 

nós, que vai se atualizando conforme o tempo passa. O desenvolvimento é pensado 

como um processo, a partir da maturação do organismo, o contato com a cultura 

produzida pela humanidade e as relações sociais que permitem a aprendizagem; ou 

seja, o desenvolvimento é um processo que se da de dentro para fora. 

É possível dizer que entre o desenvolvimento e as possibilidades de 

aprendizagem há uma estreita relação, a qual é analisada segundo dois eixos: 

 Por um lado, existe um desenvolvimento atual da criança;

 Por outro lado, existe um desenvolvimento potencial, que pode ser calculado 

a partir daquilo que a criança é capaz de realizar com a ajuda de um adulto 

num certo momento, e que realizará sozinha mais tarde.

Esta capacidade potencial é mais ou menos atualizável durante uma 

interação e dessa maneira a aprendizagem se torna um fator de desenvolvimento. 

Tendo em vista que é a aprendizagem quem determina o desenvolvimento,
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Vygotsky formula o conceito de zona do desenvolvimento proximal para explicar 

como há essa influência entre aprendizagem de desenvolvimento. 

Para explicitar esse conceito, Vygotsky (1988) afirma que devemos 

considerar dois níveis de desenvolvimento: 

 1º - a zona de desenvolvimento real (o desenvolvimento efetivo, que é o já 

realizado);

 2º - a zona de desenvolvimento proximal, que é o desenvolvimento que 

está em via de se efetivar, ou seja, que ainda não é parte do repertório  

próprio da criança, mas está voltado para seu futuro.

A ampliação da zona de desenvolvimento proximal ocorre à medida que 

acontece uma intencionalidade para realizá-la, ou seja, através da aprendizagem. O 

desenvolvimento só se efetiva no meio social e é nele que a criança realiza a 

apropriação dos comportamentos humanos. 

As aprendizagens são realizadas na escola ou vida cotidiana, e sempre 

atuam no sentido de favorecer o desenvolvimento da zona de desenvolvimento 

potencial, assim na educação infantil é muito importante diminuir a distância entre: 

 
[...] o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por 
meio da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros capazes (VYGOTSKY, 1988, p.97). 

 

Com esse pressuposto só podemos concluir a importância da interação da 

criança com adultos e com outras crianças em nível de aprendizagem maior que a 

sua, para assim ocorrer uma mudança de nível, pois a interação é imprescindível, no 

momento que ocorre a situação problema, pois a criança poderá resolver buscando 

subsídios com outro colega ou com a ajuda de um adulto; uma vez que a referência 

do individuo com parceiros mais experientes cria uma Zona de Desenvolvimento 

Potencial (ZDP). 

O referido conceito é de extrema importância para o processo de ensino 

aprendizagem, portanto o papel da educação ganha destaque na teoria do 

desenvolvimento de Vygotsky (1988), que também mostra que a qualidade das 

trocas que se dão no plano verbal entre professor e aluno irá influenciar na forma 

como a criança torna mais complexo seu pensamento e processa novas 

informações. 
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Conforme Vygotsky (1988), em uma interação de caráter lúdico, crianças 

pequenas explicitam a concretização da zona de desenvolvimento proximal de forma 

visível, o que significa dizer que neste tipo de atividade, os envolvidos têm 

possibilidades de lidarem com conhecimentos e de manifestarem competências que 

vão além de seu nível de desenvolvimento real. 

Assim, o processo de desenvolvimento da aprendizagem nada mais é do 

que a apropriação ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a criança 

nasceu, e onde começou a praticar suas interações. Então, é preciso que ela 

aprenda interagir em sua maneira de pensar o conhecimento de sua cultura, e esse 

processo pode se concretizar na interação da criança com outras crianças, sendo 

que a educação infantil se torna ambiente ideal para as trocas de experiências. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil- RCNEI 

(1998), é papel dos professores identificar o ponto de partida para a ação 

pedagógica no processo de ensino aprendizagem, considerando o conhecimento já 

adquirido pelas crianças, sejam elas no âmbito social, afetivo e cognitivo. Entretanto, 

identificar os conhecimentos que a criança já possui é uma tarefa árdua e para tanto, 

precisam ser usadas várias estratégias, principalmente quando se tratam de 

crianças ainda muito pequenas, em que a linguagem ainda não esta totalmente 

formada e a comunicação precisa ser considerada como: 

 
[...] fonte de conhecimento para o professor sobre o que a criança já 
sabe. Com relação às crianças maiores, podem-se também criar 
situações intencionais nas quais elas sejam capazes de explicitar 
seus conhecimentos por meio das diversas linguagens a que têm 
acesso (BRASIL, 1998, p.33). 

 
As crianças pequenas ainda não se comunicam verbalmente com muita 

eficiência, quando gestos e atividades corporais ajudam no processo de 

comunicação; já as crianças maiores por conseguirem se comunicar melhor, as 

atividades devem ser de forma intencional direcionada, para que estas possam 

comunicar o que já sabem. 

Ao longo das décadas, principalmente a partir de 1980 no Brasil, ocorreram 

mudanças em relação à compreensão de infância, com o avanço das tecnologias e 

áreas do conhecimento como a biologia, a medicina e a psicologia. As ciências 

sociais produziram várias modificações na forma de pensar e agir da criança 

pequena. Mas isso depende do ambiente em que vive cada criança, sendo que 
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essas transformações não podem ser entendidas como verdades definitivas, pois o 

processo de desenvolvimento se dá de forma descontinuada. 

Conforme Wallon (1995), o desenvolvimento se dá de forma descontínua, 

sendo marcado por rupturas e retrocessos. A cada estágio de desenvolvimento 

infantil há uma reformulação e não simplesmente uma adição ou reorganização dos 

estágios anteriores, ocorrendo também um tipo particular de interação entre o sujeito 

e o ambiente, considerando os estágios do desenvolvimento: 

 
 Estágio impulsivo-emocional (1º ano de vida): Predominam nas crianças 

as relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção 

do sujeito, em que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade 

afetiva. Nesta fase vão sendo desenvolvidas as condições sensório-motoras 

(olhar, pegar, andar) que permitirão, ao longo do segundo ano de vida, 

intensificar a exploração sistemática do ambiente.

 
 Estágio sensório-motor (um a três anos, aproximadamente): Intensa 

exploração do mundo físico, o desenvolvimento da inteligência depende das 

experiências oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que o sujeito faz 

delas. Neste sentido, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a 

linguagem, bem como os conhecimentos presentes na cultura contribuem 

efetivamente para formar o contexto de desenvolvimento.

 
 Personalismo (três aos seis anos, aproximadamente): Construção da 

consciência de si, através das interações sociais, dirigindo o interesse da 

criança para as pessoas, predominando assim as relações afetivas. Há uma 

mistura afetiva e pessoal no plano do pensamento.

 
 Estágio categorial (seis anos): Interesse para o conhecimento e a conquista 

do mundo exterior, em função do progresso intelectual que conseguiu 

conquistar até então. Desta forma, ela imprime às suas relações com o meio 

uma maior visibilidade do aspecto cognitivo.

 
As interações sociais (entre alunos e professores) no contexto 
escolar passam a ser entendidas como condição necessária para a 
produção de conhecimentos por parte dos alunos, particularmente 
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aquelas que permitem o diálogo, a cooperação e troca de 
informações mútuas, o confronto de pontos de vista divergentes e 
que implicam na divisão de tarefas onde cada um tem uma 
responsabilidade que, somadas, resultarão no alcance de um objeto 
comum (VYGOTSKY, 1991, p.110). 

 
Cabe, portanto, a escola e aos professores da educação infantil não 

somente permitir que as interações ocorram, como também, promovê-las no 

cotidiano das salas de aula, na intenção de promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças; como orientado na Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC (2016) está estabelecida nas atuais DCNEI, expressa nos seus artigos 8º e 

9º: “Oportunidade histórica de enfrentar desigualdades educacionais no que se 

refere ao acesso a bens culturais e vivência da infância”. 

Dessa forma, entendemos que essa nova organização curricular em muito 

pode contribuir com a Educação Infantil, desde que organizada a partir das 

interações nos “campos de experiências” (BRASIL, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Mediante as leituras e estudos realizados nas diversas obras, 

supramencionadas podemos constatar que o desenvolvimento da capacidade de se 

relacionar depende, entre outras coisas, de oportunidades de interação com crianças 

da mesma idade ou de idades diferentes em situações diversas. Outro fator a ser 

destacado é que a criança é um ser social, o que significa dizer que o seu 

desenvolvimento se dá entre outros seres humanos, em um espaço e tempo 

determinados, daí a importância da Educação Infantil para potencializar suas 

aprendizagens. 

É na interação social que a criança entrará em contato e se utilizará de 

instrumentos mediadores, desde a mais tenra idade. A necessidade e o desejo de 

decifrar o universo de significados que a cerca, leva a criança coordenar ideias e 

ações. É a vivencia no meio humano, na interação com outros indivíduos, que 

permitira o desenvolvimento da criança. 

Dessa forma, o desenvolvimento, a aprendizagem e ensino são três 

elementos relacionados entre si, na medida em que o nível de desenvolvimento 

afetivo também condiciona o que é possível à criança aprender. Assim, as atividades 

escolares podem modificar o nível de desenvolvimento das crianças, a partir das 

aprendizagens especificas que promovem. 

A aprendizagem deve partir do nível de desenvolvimento efetivo da criança, 

mas não para se acomodar a ele e sim para fazê-lo avançar através do espaço de 

aprendizagem possível a cada momento. Nessa perspectiva, a criança é quem 

constrói seu processo de aprendizagem escolar, e essa construção não surge de 

uma atividade pessoal, ao contrário, é integrada a uma atividade interpessoal, sendo 

as interações entre professor e criança, e criança-criança, que fornecem as 

condições para atividades de pensamento, que possibilitam o processo de 

construção da aprendizagem. 
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Dentre as interações que ocorrem no espaço escolar, as mais favoráveis 

para a aprendizagem são as interações no trabalho cooperativo, pois é neste que as 

crianças podem confrontar pontos de vistas moderadamente divergentes, e realizar 

atividades com divisão de funções e distribuição de responsabilidades. 

A Educação Infantil é um espaço original e tem função particular no 

processo de Educação das gerações. Ela é um dos espaços onde as crianças 

pequenas podem se desenvolver como sujeitos ativos e criadores, pois sua função é 

a de promover a aprendizagem de elementos da cultura e do pensamento social, 

num processo integrado ao desenvolvimento das estruturas do pensamento da 

criança. 

Conclui-se que a Educação se dá na interação entre educador e educando 

por força da necessidade do processo do homem e do desejo de aprender e se 

relacionar. É convivendo com pessoas, seja com adultos ou com colega que as 

crianças assimilam conhecimento e desenvolvem hábitos e atitudes de convívio 

social, como a cooperação e o respeito humano, sendo que adulto e criança 

necessitam interagir inicialmente por uma questão de sobrevivência imediata de 

ambos como seres sociais. 
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