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Nos debates teóricos embasados na perspectiva Histórico–Cultural percebe–se a 
existência de leituras idealizadas no que diz respeito à relação entre os sujeitos no 
processo de construção de conhecimento. Esta pesquisa surgiu da necessidade de 
se discutir as formas como os sujeitos interagem durante tal processo, e ancorou–
se nos elementos já levantados pela pesquisadora Maria Cecília Rafael de Góes. A 
pesquisa, nesse sentido, pode ser entendida como um trabalho que tem dois pontos 
de ancoragem mais específicos: o primeiro foi o estudo aprofundado do texto “Os 
modos de participação do outro nos processos de significação do sujeito”, da 
pesquisadora M. C. R. de Góes e que foi publicado ano de 1993; o segundo ponto 
foi o acompanhamento de um grupo de crianças da primeira série do ensino 
fundamental. Dentre as questões levantadas no decorrer da pesquisa, podemos 
destacar: devido o dinamismo existente entre teoria e prática, qual é a relação 
entre teoria e prática em um contexto A e teoria e prática em um contexto B? 
Constatando que as categorias não são percebidas (ou simplesmente aplicáveis), 
significa que elas não existem ou que elas se manifestam de outra forma? Que 
imagem de professor essas categorias transmitem? E, por último, ações e 
comportamentos são categorizáveis? 
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A pesquisa, que possibilitou este texto, realizou-se semanalmente em uma sala de 
aula do 1º ano (2º semestre /08), da rede municipal de ensino de Campinas e 
prosseguiu, com essa mesma turma de alunos e professora no 1º semestre/09, 
período durante o qual contou com o financiamento do Pibic-CNPq. Foi feito o 
registro em diários de campo e em vídeo-gravações, as quais foram transcritas e 
passaram por análises. Os registros foram discutidos em reuniões realizadas, 
quinzenalmente, no Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem (GPPL/Unicamp), 
sob a orientação da Dr. prof. Ana Luiza Bustamante Smolka. 

O nosso ponto de partida foram os elementos já levantados pela pesquisadora M. 
Cecília Rafael de Góes sobre esse assunto, procurando sempre relacioná-los com o 
contexto empírico da presente pesquisa.  De todas as (muitas e importantes) 
reflexões da autora citada, fez-se necessário, durante a elaboração do projeto de 
pesquisa, selecionar uma parte de suas contribuições. Desse modo, a presente 
pesquisa buscou identificar e refletir sobre as categorias descritas por Góes, 
decorrentes de suas análises das relações de ensino e da construção de 
conhecimento, propostas em um texto de 1993.  

  

Enquanto faziam as atividades, os alunos conversavam entre si, desde que isso não 
os impedisse de realizar as tarefas. Acrescenta-se que elas não precisavam ficar 
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sentadas nas cadeiras e com os pés no chão; elas ficavam do jeito que se 
sentissem melhor: com uma das pernas cruzadas sobre a cadeira, em pé, de 
joelhos na cadeira etc. Havia, também, a liberdade (com alguns limites) de 
movimentação: elas se levantavam para apontar o lápis, para falar algo para 
alguém que não estava perto; mas, não podiam correr na sala, bater em alguém 
etc.  

As tarefas. Todos os dias a professora escrevia a rotina na lousa. Dentre as 
atividades que eram realizadas, podemos destacar: atividades artísticas, de 
alfabetização, com números; atividades nas quais os alunos devem relacionar 
letras, desenho e números; tarefas que trabalhavam temas da cultura brasileira, 
como as de folclore; assistiam desenhos animados e atividades culturais (como 
apresentações circenses e teatrais); contação de história; atividades com  revistas 
e livros infantis (as crianças, por exemplo, retiravam um livro na biblioteca e liam 
em casa). 

Os registros.

No decorrer da pesquisa, trabalhamos com as seguintes questões: 

 O cotidiano dessa sala de aula era registrado por meio de vídeo-
gravações e de diário de campo. Ao mesmo tempo em que registrávamos com a 
câmera, participávamos desse cotidiano, atendendo alguma solicitação das 
crianças, da professora ou indagando (crianças e professora) sobre alguma questão 
que necessitasse de mais informações, além do registro das imagens e das vozes; 
acrescenta-se que carregávamos a câmera, "passeando" pela sala e buscando 
situações que nos parecessem mais significativas para as questões que nos 
acompanhavam. No que diz respeito ao diário de campo, os registros eram 
esboçados quando da realização do trabalho de campo e, ao final deste, redigíamos 
sobre o dia observado.  

- Qual é a relação entre teoria e prática em um contexto A e teoria e prática em um 
contexto B? Como "enxergar" e interpretar relações, acontecimentos com base em 
um olhar teórico? 

- Constatando que as categorias propostas pela Maria Cecília Rafael de Góes não 
são facilmente percebidas (ou simplesmente aplicáveis) no caso da presente 
pesquisa, significa que elas não existem ou que elas se manifestam de outra 
forma? 

- Que imagem de professor essas categorias transmitem? 

- E, por último, ações e comportamento são categorizáveis? Como?  

  

            Antes de discutir a relação entre teoria e empiria, citarei uma situação (S1) 
do campo empírico da pesquisa (13/11/2008): a professora Talita inicia a atividade 
dizendo que "não dá pra fazer todo o sítio. Porque... porque não tem o material pra 
fazer vários personagens. Então, cinco personagens do sítio a gente pode escolher 
pra fazer". A ordem dos nomes falados pelos alunos foi: Cuca, Saci, Visconde e 
Emília. A atividade, até aqui, dura 56 segundos. 

Teoria e Trabalho Empírico 

            A partir desse momento, transcreverei as falas: 



(00:00:56) Selma: Emília! 

(00:00:58) Talita: Ah, Emília não pode faltar, né? 

(00:01:06): Algumas crianças falam "Narizinho" e outras falam "Pedrinho". 

(00:01:11) Talita: Narizinho... que tinham falado antes. 

(00:01:12) Selma: E acabou, já. E acabou. 

(00:01:14) Um menino: Não... 

(00:01:16) Várias crianças dizem Pedrinho insistentemente; a voz de um menino 
se destaca. 

(00:01:18): Selma: Um, dois, três, quatro, cinco (contando os personagens 
escritos na lousa). 

(00:01:20) Outra criança: Cinco. 

(00:01:22) Talita: Mas, aí ficam seis personagens... 

(00:01: 25) Uma criança: É, ficam seis personagens. 

(00:01:29) Selma; Eu sei como a gente, daí... 

(00:01:33) Talita: Daí... 

(00:01:33) Lauro: Nós não vamos fazer junto com a... 

(00:01:36) Talita: Que Lauro? Fala. 

(00:01:38) Lauro: Pensei que era junto com a turma da outra professora (ele se 
refere a outra turma de primeira série, a qual realiza algumas atividades com essa 
primeira série). 

(00:01:40) Talita: Não. Então, vamos fazer o seguinte? 

(00:01:47) Uma criança: Vamos. Vamos... (não foi possível identificar o restante 
da frase) 

(00:01:49) Risadas. 

(00:01:49) Talita: Vamos fazer o Pedrinho também? E ai, o grupo que ficar na... 
(não foi possível identificar essa parte) A gente monta um grupo que vai fazer, um 
pouquinho faz o Pedrinho, uma turma faz o Pedrinho e a outra turma faz a 
Narizinho. Pode ser? 

  

Com base no livro "Pesquisa Participante" (EZPELETA e ROCKWELL, 1989: 49), 
podemos interpretar a relação entre teoria e trabalho empírico (ou a relação entre 
elaboração conceitual e fenômenos observáveis) como uma espécie de adequação 
daquela sobre este, pois, o etnógrafo escolhe do contexto o que há de expressivo, 



organiza o conteúdo dos conceitos iniciais, sem pressupô-lo e aprende "a 
abandonar a formulação abstrata e demasiadamente precoce, pois é necessário 
‘suspender o juízo' por um momento" (ibidem: 50). Com isso em mente, e 
considerando que "o processo de conhecimento de uma realidade concreta exige a 
elaboração conceitual e a precisão da relação entre os conceitos gerais e os 
fenômenos observáveis" (ibidem: 49), discutiremos a situação mencionada e a 
categoria (condução estrita)[1] dos modos de participação do outro. 

A professora é quem conduz o tipo de interação e o conteúdo sobre o qual se 
realiza o diálogo, com mais intensidade nos primeiros 00:00:58, período em que as 
falas se configuram como "repostas" à pergunta que não foi feita ("Quais 
personagens nós faremos na atividade de educação artística?") e os limites das 
mesmas (nós faremos cinco personagens do "Sítio do Pica-Pau-Amarelo"). 
Acrescenta-se que a solução da atividade é fruto da decisão da professora. Até 
aqui, o modo de participação condução estrita mostra-se pertinente. No entanto, a 
disputa que se inicia aos 00:01:06 desestabiliza a "adequação" desse modo de 
participação.  

            Algumas crianças falam "Narizinho" e outras falam "Pedrinho" (00:01:06). 
O que fazer? A professora diz, hesitando, "Narizinho... que tinham falado antes" 
(00:01:11). Selma tenta finalizar as escolhas ("E acabou, já. E acabou" - 
00:01:12). Um menino manifesta o desejo de que a atividade não seja finalizada 
("Não... - 00:01:14). A defesa de que o "Pedrinho" seja incluído na atividade de 
educação artística aparece nas falas seguintes (00:01:16) e a Selma, novamente, 
tenta finalizar a atividade, mas, desta vez, utiliza os limites postos inicialmente pela 
professora ("Um, dois, três, quatro, cinco" [contando os personagens escritos na 
lousa] - 00:01:18). Esta, por sua vez, reafirma a regra da atividade ao mesmo 
tempo em que explicita o impasse: "Mas, aí ficam seis personagens..." (00:01:22). 
Uma criança também reafirma a regra, ao se apropriar de/ "re-dizer" a fala da 
professora, entretanto, mais categórica: "É, ficam seis personagens" (00:01:25). 
Dos 00:01:33 aos 00:01:36, a professora estimula as crianças a falarem, 
provavelmente, com a expectativa de encontrar nas falas delas algo que possibilite 
a resolução do impasse. Aos 00:01:7, a professora soluciona o problema posto. 

            Ela elabora a solução do problema posto. Mas, posto por quem? Pela 
professora? Não, não foram as falas dela que iniciaram a questão. Então, foi posto 
por quem? Pelos alunos? É possível que em uma atividade caracterizada pela 
condução estrita, por parte da professora, tenha "espaço" para as colocações dos 
alunos? 

Diante dessas questões, o que fazemos? Podemos empregar a categoria citada 
porque a professora conduz estritamente o conjunto da atividade. Em determinado 
momento, no entanto, a voz das crianças "rompem" a condução da atividade. 
Desse modo, somos levados a entender a categoria condução estrita enquanto 
condução dialógica, o que permite integrar na participação da professora o fato de 
que ela conduz dialogicamente a atividade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de 
as crianças intervirem, também dialogicamente. 

Por que não foi possível utilizar a categoria do modo como foi elaborada? Porque tal 
categoria é uma "abstração" [2] que pode não corresponder a "realidade concreta" 
[3]? Enfocando essas questões (e as mencionadas no tópico anterior), refletimos 
sobre os argumentos presentes no livro "Pesquisa Participante" (ibidem). 

            Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell não separam o método etnográfico e a 
teoria, no entanto, a "união" entre o trabalho empírico e a teoria não vai além de 
uma relação - possivelmente - dialética: a teoria exerce a sua influência no trabalho 



empírico e sofre a influência deste. Em algum momento, porém, teoria e trabalho 
empírico se constituem? 

            As autoras, quando criticam a pesquisa na qual a teoria delimita a 
observação, dialogam com as "pesquisas que costumam isolar aquilo que, 
esvaziado de sentido social, torna-se comum aos diversos momentos históricos, em 
vez de mostrar as alternativas de construção e de conhecimento social no embate e 
no confronto de cada momento" (ibidem: 27). Dentre essas pesquisas, a 
abordagem da sociologia funcionalista acaba se tornando a principal interlocutora. 

            O diálogo com a corrente sociológica mencionada se expressa em críticas 
mais amplas, as quais não se limitam no embate entre a conceitualização que se 
"constrói" no decorrer da pesquisa e a conceitualização que é tida a piori (nos 
moldes do funcionalismo), mas, são apresentadas como embate entre teoria e 
prática, de um modo geral. Acrescenta-se que, se, por um lado, as autoras afirmam 
a possibilidade de as teorias ajudarem no conhecimento de escolas de contexto 
diferentes daquele no qual a mesma surgiu, por outro, elas não discutem como se 
daria essa relação. Da mesma forma, mesmo quando as autoras defendem que 
assumir a etnografia como método implica em assumir uma teoria e que as 
perguntas que o pesquisador carrega consigo expressam o debate teórico, elas não 
discutem a profundidade da relação entre o pesquisador e as teorias que não foram 
elaboradas no trabalho empírico. 

            Com base no livro "Pesquisa Participante", como podemos entender a 
"inadequação" da categoria "condução estrita", no que diz respeito ao trabalho 
empírico da presente pesquisa? A partir de noções tais como "abstração" e 
"realidade concreta"? 

            Torna-se necessário, neste momento, abordar algumas idéias vigotskianas, 
sobre a relação entre teoria e empiria. 

            Vigotski, ao analisar o problema da psicologia geral, assumiu o 
posicionamento segundo o qual o "conceito incorpora sedimentos da realidade de 
onde o conhecimento surgiu, e o fato empírico contém abstrações" (Molon, 2003: 
41). O fato real, nesse sentido, se revela como material imediato e o fato científico 
enquanto interpretação e abstração. Além disso, este, de um modo específico, 
constitui o fato real. "O material científico é um produto do pensamento e do 
conceito, o que leva à afirmativa de que não existe uma equidade entre fato 
empírico e fato científico" (Vygotsky apud Molon, 2003: 42). Entretanto, Vigotski vê 
no fato científico "uma abstração de certos traços da inesgotável soma de signos do 
fato natural" (ibidem: 42). 

            A partir do que foi dito no parágrafo anterior, podemos discutir a relação 
entre a categoria condução estrita e a situação destacada do trabalho empírico da 
Góes (Góes, 1995: 23), em que essa categoria é mencionada. 

            Situação 2 (S2): 

  

As crianças "ligam" o nome do desenho à figura correspondente. Carlos ajuda 
Rodrigo. 

Carlos - Ligue. Xícara... aqui. (indicando com o dedo sobre a folha, a ligação a ser 
feita). 



Rodrigo faz a primeira ligação e passa ao item seguinte. 

Carlos observa. 

Carlos - Burro! Aí é bolo, e isso é sorvete! (coloca a mão na cabeça e mostra 
expressão de indignação).  

Rodrigo - Então ta certo, oh. 

Carlos - Bolo com sorvete combina? É sorvete com sorvete, seu panaca! 

Rodrigo - E qual é sorvete? (referindo-se à palavra escrita). 

Carlos retira bruscamente o lápis da mão de Rodrigo para fazer o item. Depois 
devolve o lápis e desloca a atenção para conversar com um colega da mesa. Outro 
menino, Michel, volta-se para Rodrigo, pega o Trabalho deste e faz todas as 
ligações na folha. Rodrigo fica apenas olhando. 

  

            Segundo Góes, o parceiro, na situação citada, "tipicamente age em relação 
à criança de acordo com dois modos de participação que podemos denominar de 
condução estrita e realização direta" (ibidem: 24). Aqui, podemos afirmar que a 
elaboração de condução estrita recebe parte da "inesgotável soma de signos" dessa 
situação. Diante disso, a questão persiste: levando-se em consideração que as 
categorias são "abstrações (de certo modo) materiais", como entender a 
"inadequação"? 

            Neste momento, as contribuições de Bakhtin tornam-se necessárias. 

            A utilização da língua participa de todas as esferas da atividade humana e 
se realiza enquanto enunciados (orais e escritos), o qual, concreto e único, possui, 
indissoluvelmente ligados ao seu todo, os três elementos[4] que refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada esfera da atividade humana e são 
marcados pela especificidade de cada esfera da comunicação. Esta, por sua vez, 
mesmo considerando que cada enunciado (isolado) é individual, elabora "seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados" (BAKHTIN, 2000: 279). 

            Dentre as manifestações da comunicação verbal, o diálogo é a mais 
clássica e a mais simples: o limite dos enunciados de cada sujeito, dada a 
alternância dos locutores, mostra-se no diálogo com muita nitidez. Essa 
alternância, no entanto, acontece nas outras esferas, mesmo nas mais complexas 
comunicações culturais (ciências e artes, por exemplo). "As fronteiras do enunciado 
são sempre da mesma natureza" (ibidem: 298) 

            A elaboração condução dialógica, nesse sentido, deve ser compreendida, 
além de em relação ao trabalho empírico, em relação também com o modo de 
participação denominado condução estrita, pois, "nosso próprio pensamento (...) 
nasce e forma-se em interação e em luta com o pensamento alheio, o que não 
pode deixar de refletir nas formas de expressão verbal do nosso pensamento" 
(ibidem, p.317). O nosso enunciado, dessa forma, reflete o enunciado da Góes. 
Isso nos leva a considerar que nosso enunciado carrega os ecos dos enunciados da 
autora citada e deve ser entendido "acima de tudo como resposta a enunciados 
anteriores dentro de uma dada esfera (...): refuta-os, confirma-os, completa-os, 



baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles" 
(ibidem: 317). 

Com base no que foi dito até aqui, consideramos que: no trabalho empírico, 
devemos atentar para a relação entre os conceitos com os quais trabalhamos e as 
manifestações "observáveis" do campo empírico; tais conceitos são produtos do 
pensamento, no entanto, os signos que o constituem são parte dos signos 
presentes na "realidade concreta" onde foram produzidos; e, por fim, as nossas 
elaborações decorrem do trabalho empírico, mas, também como resposta aos 
enunciados anteriores, ainda mais levando em consideração que não podemos 
"determinar nossa posição sem correlacioná-la com outras posições" (ibidem: 317). 

O enunciado, em sua fase inicial, é caracterizado pela escolha dos recursos 
lingüísticos e do gênero do discurso. Essa escolha é determinada "pelos problemas 
de execução que o objeto do sentido implica para p locutor (o autor)" (ibidem: 
308). Com isso em mente e considerando que "o enunciado está repleto dos ecos e 
das lembranças dos outros enunciados" e" deve ser considerado acima de tudo 
como resposta a enunciados anteriores" (ibidem: 317), abordaremos os 
enunciados, presentes nos artigos, com os quais Maria Cecília Rafael de Góes 
dialogou. 

Elaborações Teóricas e Sentidos 

            A autora mencionada retoma, criticando, as abordagens que entendem o 
funcionamento intersubjetivo marcado apenas pelas ações de partilha, ajuda, 
estabelecimento de ponte, criação de estrutura de suporte, transferência de 
responsabilidade ou controle, assim por diante. Quando vamos para o campo 
empírico com essas concepções enquanto aporte teórico, e encontramos a situação 
S2, o que fazemos? O que pensamos? O que escrevemos? 

            As elaborações da Maria Cecília Rafael de Góes são fruto da relação entre 
as leituras que idealizavam as relações de ensino e o seu próprio campo empírico 
(entrelaçados com os enunciados que permitiram outras elaborações). Assim, 
entendemos que, ao assumir a posição contrária às abordagens que tinham a 
tendência de idealizar as relações professo-aluno/aluno-aluno, Góes formulou as 
categorias, as quais realçam aquilo que era ignorado nas relações de ensino. 

            A segunda fase do enunciado, por sua vez, diz respeito à expressividade do 
locutor diante do objeto do seu enunciado. "A relação valorativa com o objeto do 
discurso (seja qual for esse objeto) também determina a escolha dos recursos 
lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado" (ibidem: 308). A escolha da 
palavra decorre das intenções presentes no todo do nosso enunciado. "É nesse todo 
que irradia sua expressividade (ou melhor, nossa expressividade) para cada uma 
das palavras que escolhemos e que" (ibidem: 311), até certo ponto, inocula na 
palavra escolhida a expressividade do todo. Além disso, a expressividade de um 
enunciado "manifesta não só sua própria relação com o objeto do enunciado, mas 
também a relação do locutor com os enunciados do outro" (ibidem: 317). 

            A categoria condução estrita, desse modo, sugere significações tais como 
carregar/levar/direcionar de forma exata/precisa, mas, também sugere, a partir da 
sua relação com os enunciados aos quais responde, significados como: não-partilha 
(dos passos da atividade), não-ajuda, não-transferência de responsabilidade ou 
controle (mas, o exercício do controle por parte do professor/parceiro) etc. 
Podemos, em seguida, associar esses significados ao professor/parceiro e entendê-
lo como aquele que não ajuda, que não partilha etc. 



  

            Não vamos, aqui, discutir profundamente o comportamento humano, mas, 
destacar algumas contribuições sobre as relações intersubjetivas. Para tanto, nos 
embasaremos em Vigotski e Wallon e retomaremos a pergunta: "ações e 
comportamento são categorizáveis?" 

Comportamento Humano 

            Vigotski via o desenvolvimento do indivíduo enquanto um processo 
mediado por signos, os quais são essenciais nas interações entre as pessoas e na 
construção do funcionamento intrapsicológico. Assim, é na relação com o outro que 
nos tornamos nós mesmos: a constituição do sujeito começa com os signos 
produzidos pelo outro, de modo que o sujeito se revela como "lo que es a través de 
lo que produce para otros" (SMOLKA et allii, 1997: 139). 

Para entendermos esse processo de constituição do sujeito a partir das relações 
intersubjetivas, de acordo com Smolka (2000), o conceito de "apropriação" é 
essencial. Esse conceito se refere a modos de tornar próprio, de tornar seu; 
também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente 
estabelecidos. Além desses significados, tornar próprio significa "fazer e usar 
instrumentos" em uma modificação mútua entre sujeito e objetos: "a apropriação 
(das forças produtivas) é nada mais que o desenvolvimento das capacidades 
individuais correspondendo aos instrumentos materiais de produção" (MARX e 
ENGELS, apud SMOLKA, 2000: 3). 

Wallon (apud. SMOLKA et allii, 1997), por sua vez, estuda os desdobramentos 
ontogenéticos da relação entre o sujeito e o outro. Esta é uma relação simbiótica 
entre a criança e o outro (mãe). De acordo com os autores: "Las relaciones 
recíprocas se desarrollarán entonces a través de situaciones que impliquen la 
alternancia entre dos roles, agente y receptor de gestos. Experimentar papeles 
recíprocos permite que emerjan el yo y el otro como individualidades diferentes" 
(ibidem: 139). 

O eu e o outro são individualidades complementares - a existência de uma depende 
da existência da outra - e antagônicas - a emergência da individualidade pressupõe 
a oposição a outra individualidade. Desse modo, a personalidade se constitui em 
um processo no qual a criança começa "a propornese a si mismo como un individuo 
por oposición a los otros" (ibiem., p.140), que implica na afirmação da identidade e 
na "expulsión de los otros fuera de esa identidad" (ibidem: 140).  

Diante dessas colocações sobre as relações intersubjetivas, consideramos a 
impossibilidade de utilizar um conceito ou uma expressão que mantenha, ao se 
referir às relações de ensino, todos os aspectos mencionados neste tópico. Além 
disso, torna-se necessário destacar que a Góes utilizou as categorias apenas em 
seus dois primeiros artigos e em seus dois últimos, sobre a atuação da professora e 
do parceiro no aprendizado da criança, tais categorias não são mencionadas, 
mesmo a autora destacando uma situação (Smolka e Góes, 1997) à qual poderia 
ser atribuída condução estrita. Em vez de usar esta categoria, Góes diz que 
"professora conduziu estritamente a tarefa" (ibidem: 16), o que nos permite dizer 
que as categorias, possivelmente, se mostraram insuficientes para abordar as 
relações de ensino, dada a complexidade destas. 

Consideramos, ainda, que a categoria pode ser associada aos "passos pedagógicos" 
de uma atividade, expressando, assim, as possibilidades de ação que a professora 
deixa às crianças em uma determinada atividade. Com isso, "retiramos" das 



categorias o estatuto de "categorias dos modos de participação" - devido à 
complexidade das relações intersubjetivas, como já foi dito. 

            Por fim, finalizamos o presente texto relatando que, com o início do 
trabalho empírico, começamos também e ler e reler várias vezes, cada vez 
buscando nos aprofundar mais nas idéias da autora citada. Essa postura nos levou 
a perceber que as elaborações de Góes também vão se transformando e adquirindo 
nuances de um artigo para outro, no que diz respeito, dentre outros aspectos, às 
categorias dos modos de participação do professor e do parceiro. 

            Durante o percurso desta pesquisa, assim, abordamos as questões 
elaboradas no projeto e aquelas que surgiram na relação entre o nosso aporte 
teórico e o trabalho de campo. Com isso, expandimos o aporte teórico, incluindo, 
por exemplo, as contribuições de Justa Ezpeleta e Elsie Rockwell, as de Lev 
Vigotski, as de Henri Wallon, as de Mikhail Bakhtin, as de Ana Smolka, as de Angel 
Pino, Susana Molon, outras publicações de Góes, etc. O aprofundamento das 
leituras dos artigos da Góes e a expansão do aporte teórico nos possibilitaram 
refletir sobre o impacto das elaborações teóricas no campo empírico. 

             

BAKHTIN, Mikhail M. (2000). 

Referências: 

Estética da criação verbal.

EZPELETA, Justa e ROCKWELL, Elsie (1989). 

 3ª. ed. - São Paulo: 
Martins Fontes.  

Pesquisa Participante.

GÓES, M.C.R. (1993). 

 Traduzido 
por Francisco Salatiel de Alencar Barbosa - São Paulo, Cortez: Autores Associados. 

Os modos de participação do outro nos processos de 
significação na criança

____________ (1995). 

. Temas em Psicologia, 1, 1- 5. 

A construção de conhecimentos - Examinando o Papel 
do outro nos processos de significação.

____________  (1997). A construção de conhecimentos e o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal. In: 

 Temas em Psicologia, 2, 23-29.  

Anais do Encontro Sobre Teoria e Pesquisa de 
Ensino de Ciencias

MOLON, Susana Inês (2003). 

. Belo Horizonte, v.1, p. 86-94. 

Subjetividade e constituição do sujeito em 
Vygotsky

SMOLKA, A. L. B [et. al.] (1997). La Consitución, del Sujeto: una Cuestión 
Persistente. In: 

. Petrópolis: Vozes. 

La mente Sociocultural

SMOLKA, A. L. B. ; GOES, M. C. R. (1997). 

 - James V. Wertsch, Pablo del Río e Amélia 
Álvarez (orgs.). Madri, Espanha. Fundación Infancia y Aprendizaje, 1997, pp. 129-
142. 

A Significação Nos Espaços 
Educacionais: Interação Social e Subjetivação

 

. 1. ed. Campinas: Papirus.  

 

[1] Dados os limites do presente texto, discutiremos apenas essa categoria, com 
reflexões que podem ser utilizadas para abordar as demais categorias. 



[2] "Abstração" no sentido de "idéia" não-constituída daquilo que é empírico.  

[3] "Realidade concreta" no sentido de "realidade física". 

  

[4] Os três elementos são: conteúdo temático, estilo e construção composicional. 


