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Apresentação
Sobre o Instituto Energia do Saber
Muito prazer! Nós somos o Instituto Energia do Saber e estamos muito felizes em você ter se interessado pelo
nosso material. Somos uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2017, na Vila Nhocuné em São Paulo, com 
objetivo de buscar o desenvolvimento institucional e a sustentabilidade do Colégio Plenitude, que existe desde 2013, e 
de outras iniciativas relacionadas à educação e ao desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social. Fazemos isso através do ensino integral de qualidade com foco em desenvolvimento social. 

Nosso programa e projetos são embasados em uma metodologia que perpassa todas as aulas e atividades 
desenvolvidas pelo IES e está dividida em 4 pilares: Educação para o Mundo, Protagonismo, Coletividade e Coerência.
Esses pilares, amparados pelo sociointeracionismo, constituem uma proposta de modelo de educação que abarca as 
vivências das crianças e adolescentes e as traz para as aulas, como forma de proporcionar aprendizado a partir do 
contato com o meio em que vivem, com as pessoas com quem se relacionam e com suas histórias. 
Desenvolvemos esse material sobre o sociointeracionismo com objetivo de levar esses saberes para mais educadores 
e pessoas interessadas em promover transformação social.  
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Sobre o sociointeracionismo
A teoria sociointeracionista chegou ao Brasil na primeira metade do século XX e começou a ganhar espaço nas 
escolas na década de 70. 

O foco principal dessa pedagogia é a aluna e o aluno enquanto indivíduos, ao contrário do ensino tradicional que 
prioriza a apresentação da matéria focada na reprodução de conteúdo. O intuito é relacionar o ensino com a vivência 
de cada um/uma para que o aprendizado seja mais prazeroso e completo, pois mais relações podem ser feitas pelos/
as estudantes.

Neste ebook,  trazemos  conhecimentos e ferramentas sobre o sociointeracionismo para que você possa saber 
mais sobre os benefícios e aplicá-lo com as suas alunas e os seus alunos.

Siga conosco para entender mais!

I
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O que é sociointeracionismo?

Sociointeracionismo é uma metodologia de ensino que visa o desenvolvimento de crianças e adolescentes por 
meio das interações sociais que eles e elas têm com o meio em que vivem. Além disso, o sociointeracionismo tem 
como grande foco o ser humano, por isso, as relações interpessoais dos alunos e alunas são fundamentais para o 
processo de aprendizagem. 

O ser humano aprende também por imitação. Desde muito pequenas, as crianças 
descobrem o mundo por meio dos seus sentidos e das relações com outros 
seres humanos. E é claro que as pessoas mais importantes nesse processo são 
suas ou seus responsáveis diretos, familiares em geral.  

As crianças têm a tendência de imitar o comportamento das pessoas e 
aprender com elas. Aprendem ao se relacionar com outras crianças e 
professores. Desse modo, é possível adquirir conhecimento por meio 
das interações construídas nessa fase em diante.

I
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A metodologia sociointeracionista vai de encontro com a ideia de que fatores orgânicos e ambientais exercem 
influência no processo de desenvolvimento dos seres humanos, inclusive em sua formação educacional. De forma 
mais objetiva, o conhecimento é o produto de fatores objetivos e subjetivos que fazem parte do cotidiano.
A interação entre organismo e meio é ativa, já que, para o sociointeracionismo a construção do conhecimento é 
um processo que tem o ser humano como ator principal.

II
A aprendizagem ocorre por meio de interações que, por sua vez, geram um momento de troca que é 
internalizado. Sendo assim, o aprendizado acontece primeiramente no plano social e depois no
plano individual.

Vygotsky, o teórico conhecido como fundador do sociointeracionismo, afirma que todas as Funções 
Psicológicas Superiores (FPS) - como memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, 
vontade, formação de conceitos e emoção - partem das relações reais entre as pessoas. 
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É ao fazer uso da memória lógica e da atenção voluntária que um conceito se forma. Logo, são dois 
tipos de conhecimento existentes: o real e o potencial. No real, o indivíduo é capaz de realizar tarefas de 
forma independente. Enquanto que no conhecimento potencial o desenvolvimento se dá somente com a 
ajuda do outro. 

Há a chamada “zona de proximidade”, que é a distância entre o conhecimento real e o potencial. Com o 
intuito de desenvolver as funções psicológicas, o/a estudante precisa ser inserido/a em situações de 
resolução de problemas. Somente assim é possível construir conhecimentos.

Em outras palavras, o sociointeracionismo se trata de uma abordagem 
histórico-cultural do desenvolvimento humano.
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Estudos e contribuições para o sociointeracionismoI

Os psicólogos Lev Semionovitch Vygotsky e Jean Piaget são os principais 
teóricos desta vertente educacional. O primeiro se voltou ao tema da criação 
da cultura, debruçando-se sobre o desenvolvimento intelectual. Vygotsky atribuía 
um papel fundamental às relações sociais e ao contexto histórico-cultural nesse 
processo, sendo o pai do sociointeracionismo - também chamado de socioconstrutivismo. 
“Na ausência do outro, o homem não se constrói homem”, escreveu o psicólogo.

Piaget também se dedicou à evolução da capacidade de aquisição de conhecimento pelo ser humano, porém, para ele, 
os processos internos pesam mais do que os interpessoais. O autor defendia os estágios do aprendizado, sendo que 
cada um deles vai se desenvolvendo e sendo construído a partir, também, da relação que o indivíduo possui com o 
meio. A teoria de Piaget ficou conhecida como construtivismo. Muitos estudiosos acreditam que é possível conciliar as 
obras dos dois.

Vygotsky e Piaget
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Vygotsky considerava as teorias inatistas, que afirmam que o ser humano nasce com as características que 
desenvolverá ao longo da vida, e as empiristas e comportamentais, que colocam muito peso nos estímulos externos 
para o desenvolvimento humano, incorretas. Para o autor, o ser humano modifica o ambiente da mesma maneira que o 
ambiente modifica o ser humano. 

Outro conceito-chave de Vygotsky é a mediação; todo aprendizado é necessariamente mediado e, assim, tanto 
professor/a como o ensino possuem um papel mais ativo e determinante do que o apontado por Piaget. Para o último 
autor, a escola apenas facilitaria um processo que só pode ser conduzido pelo próprio aluno ou aluna. 

Como Piaget, Vygotsky não formulou uma teoria pedagógica. Porém, para ele, a intervenção pedagógica produz avanços 
que não ocorreriam espontaneamente. Ao formular o conceito de zona proximal, Vygotsky demonstra que ensinar 
depende de estimular a criança a atingir um nível de compreensão e habilidade que ainda não domina completamente, 
“retirando” dela um novo conhecimento.  

9
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Cipriano Carlos Luckesi é referência em avaliação da 
aprendizagem escolar, defendendo que se as avaliações 
não trouxerem um diagnóstico que contribua para 
melhorar a aprendizagem, não são efetivas. O professor 
paulista defende a superação da cultura escolar que 
ainda relaciona avaliação com exames  e reprovação. 

De acordo com o autor, atualmente, a maioria das 
escolas promove exames, que não são uma prática de 
avaliação. O ato de examinar é classificatório e seletivo. 

Luckesi
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A avaliação, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. Assim, os exames fazem com que 
alguns estudantes sejam incluídos e outros, excluídos. Desse modo, se apresenta como 
uma tradição antidemocrática e autoritária, porque fica centrada no professor e no 
sistema de ensino e não em quem aprende.

O autor defende que a reprovação é responsabilidade do/a estudante, quando na 
verdade existem muitas outras razões para o fracasso escolar, como as políticas 
públicas que investem pouco no professor e no ensino. Para ele, a avaliação pode se dar 
por meio de instrumentos como teste, questionário, redação, monografia, participação 
em uma tarefa e diálogo.

Nesse sentido, o autor se relaciona ao sociointeracionismo pois o cerne de ambos se 
volta para o aprendizado de cada estudante, de modo a desenvolver suas habilidades e 
superar suas dificuldades, valorizando o jeito único de cada um/uma.

11
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A educadora argentina se volta mais fortemente à questão da leitura e da formação. Para ela, a escola deve 
começar a ler para os alunos e alunas o mais cedo possível, o que não significa antecipar a exigência de que os  
estudantes saibam ler e escrever. 

A autora critica como se dá a leitura no ambiente escolar, já que o enfoque se distancia das práticas sociais de 
leitura. Isso porque, em outros ambientes, a leitura é voltada para aprender a fazer certas coisas ou saber mais 
sobre um assunto de interesse. Já na escola, costuma-se ler para aprender, e só. 

Uma ideia de atividade para aproximar o/a estudante da leitura é a composição de um texto sobre um conteúdo 
para publicá-lo em um blog, ou mural, por exemplo. Isso gera um trabalho de aprendizado e de seleção, 
restituindo os propósitos comunicativos da leitura e da escrita.

Em suas ideias também podemos identificar o aspecto do sociointeracionismo que desenvolve aprendizado com 
base nos interesses do/da estudante.

Délia Lerner
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A escritora e filósofa brasileira se debruça sobre a questão da educação principalmente em sua obra “Ideologia 
e Educação”, na qual ressalta a “regra da competência”, segundo a qual “não é qualquer um que pode dizer a 
qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância”, e a “racionalidade” que “consiste 
pura e simplesmente em separar de modo radical aqueles que decidem ou dirigem e aqueles que executam ou 
são dirigidos, retirando destes últimos todo e qualquer poder sobre sua própria atividade.”

Esses dois conceitos demonstram a falta de autonomia que estudantes e professores possuem no sistema 
pedagógico tradicional, o que interfere no aprendizado na medida em que há uma hierarquia escolar pouco 
democrática.

Seus estudos são importantes para o sociointeracionismo na medida em que essa vertente acredita e oferece 
uma certa independência para os/as estudantes serem protagonistas em seus aprendizados. Por outro lado, os/
as professores também ganham mais liberdade para estruturar as aulas antes e durante o encaminhamento.

Marilena Chauí 
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Como o Instituto Energia do Saber aplica 
o sociointeracionismo em sala de aulaI

Interação é a palavra-chave quando falamos em sociointeracionismo e, no Colégio Plenitude, possibilitamos que 
essa didática seja utilizada com alunos e alunas de todos os anos. Seguindo os ensinamentos de Delia Lerner, 
os professores procuram oferecer a possibilidade de o/a estudante entrar em contato com a leitura por meio do 
prazer, na medida em que podem selecionar leituras de seu interesse.

“Em nossas aulas, seguimos uma rotina. As crianças sabem exatamente o que vamos fazer, temos roda de nomes, 
de calendário, leitura deleite e, depois, seguimos com as nossas atividades. Temos um horário com o planejamento e 
disciplinas que serão trabalhadas.”

 Fabiana Silva de Paula Amaral, professora do 1º ano do Fundamental

II
14
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Para além disso, os/as jovens podem sempre estabelecer uma troca com a/o professor/a, pois há espaço 
para que as/os mesmas/os falem, em todas as aulas,  podem contar se algo aconteceu em casa, se estão 
bem ou não, partilhar emoções e novidades. Assim, é criada uma rede de troca entre professores e alunas/
os, mas também entre as/os próprias/os estudantes , o que acaba por tornar o ambiente da sala de aula mais 
democrático e interessante, na medida em que a matéria é relacionada com a vivência de cada pessoa, bem 
como dos interesses que as mesmas trazem para a sala de aula.

Outra questão fundamental é que, a partir da troca, é originado um espaço de confiança mútua, onde o/a 
estudante não se sente mais pressionado/a a acertar sempre e onde o erro é bem-vindo, na medida em que faz 
parte do aprendizado. Aqui podemos fazer uma relação com o autor Luckesi, 
que aborda sobre a fixação que há no ambiente escolar de evitar o 
erro, com avaliações que geralmente não melhoram a estrutura de
ensino e sim checam apenas a capacidade de padronização
da informação passada para as/os alunas/os.

15
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“Quando você se abre para os/as alunos/as socioemocionalmente, elas/elas começam a conhecer mais sobre 
si, seus próprios aprendizados. Entendem que podem errar, que a escola é o local de errar e de não ter medo de 
perguntar. Afinal, o processo de aprender precisa de tentativas. Hoje tenho alunos e alunas que não desenhavam e 
agora estão desenhando, se desenvolvendo, pois entendem que o aprendizado leva tempo e ninguém é bom em algo 
na primeira vez. É como se eu estivesse dando essa ferramenta para que eles e elas entendam que é humano errar, 
que é possível tentar de novo.”

 Ana Paula Mandaloufas Inácio, professora de Artes, 
 Humanização e Sensibilidade do Fundamental I ao 1º ano do Ensino Médio

II
Em um ambiente em que há confiança, o bullying também perde espaço. Os alunos e alunas se conhecem e podem 
estabelecer uma relação mais respeitosa entre si, levando em consideração as diferentes histórias de vida de cada 
um e as dificuldades que enfrentam. As/os estudantes podem se ouvir e se perceber, o que aprofunda as relações, 
propiciando um ambiente acolhedor para trocas, onde  percebem os seus lugares no mundo.
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Um dos aspectos principais da metodologia sociointeracionista está em valorizar sempre a construção de cada 
aprendizado da/o aluno/a. A teórica Marilena Chauí também é contemplada nesse ponto, ao passo em que os/
as estudantes e as/os professores/as conseguem ter liberdade para direcionar as aulas para onde o interesse 
está. A partir do conhecimento trocado em sala de aula, a professora Ana Paula pode criar novas disciplinas e se 
aprofundar na questão da humanização com as turmas. 

“Para o trabalho em sala de aula, eu parto sempre do que os alunos e alunas trazem, pensando no que posso extrair 
e criar a partir daí. Não troco a referência, mas tento mostrar o real significado das referências que já têm. É preciso 
olhar para eles e elas como sujeitos de conhecimento, que já têm informações a partilhar, e aí identificar o que 
consigo partilhar.”

 Matheus Cosmo, professor de português do Fundamental 2 e do Ensino Médio.

II
Com a liberdade da troca, vem também a responsabilidade, partilhada por professores/as e estudantes. Além de 
ser uma virtude, é um dos principais desafios, na medida em que o/a aluno/a é também responsável pelo próprio 
processo formativo. Todas e todos são igualmente responsáveis pelos caminhos que são tomados em sala de 
aula e pelo que é possível ser desenvolvido em prol do conhecimento e da formação de cada pessoa.
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Dicas para aplicar na sua sala de aulaI
Para incentivar uma socialização rica, é fundamental que as/os educadores/as se empenhem em incluir todas/os da 
turma nas atividades. Aqui também falamos de alunos e alunas com deficiência física ou mental, que precisam ter 
espaço, materiais e estratégias que possibilitem sua participação junto à turma. Outro ponto fundamental é não separar 
os estudantes por gênero, nem quando são ainda bem pequenos. 

1 - Estabeleça o diálogo com os alunos
O primeiro passo é chegar em sala de aula conversando com as/os 
estudantes, ouvindo e partilhando. Pergunte como eles e elas estão, o 
que fizeram desde a última vez que se encontraram. Tudo isso é material 
rico para que haja abertura para o aprendizado.

...
...
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“A primeira ação que eu tomo em sala de aula não é no meu lugar como professor, mas como ser humano. É olhar 
quem são as pessoas que estão ali comigo, a qualidade do contato que eu tenho com elas. É diferente uma aula às 7h 
ou às 15h, a qualidade da presença das pessoas naquele momento. É menos imaginar a educação enquanto turma, e 
mais imaginar quem são as pessoas que estão ali envolvidas”, defende o professor Matheus.

2 - Procure relacionar interesses e dificuldades com a matéria

Para que os/as estudantes se identifiquem com o conteúdo que será apresentado e possam, efetivamente, aprender 
é fundamental que a aula esteja bem aberta para tirar dúvidas e para que possam trazer outras opções. “Eu uso um 
exemplo que eu conheço e daí eles e elas voltam com outro. É interessante ver as conexões que são feitas além das 
que eu estou apresentando. Quando fica mais divertido e mais na 
linguagem deles e delas, conseguem acessar mais o conteúdo”, 
conta a professora Ana Paula.
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3 - Respeite as particularidades
Ao serem ouvidas/os e levadas/os em consideração nas interações, os/as estudantes  reforçam uma relação de 
respeito com professores/as, o que abre o diálogo e estabelece a empatia. “Os alunos e alunas falam sobre qualquer 
coisa comigo,  não têm medo de mim, a gente se respeita. Respeitando, dando essa abertura , eles/as também dão 
para nós, professores/as. Eu acolho e elas/es me acolhem”, detalha Ana Paula.

4 - A diferença está mais em “como” ensinar do que “no que” ensinar
Inevitavelmente, e até inconscientemente, acredita-se que existem dois modelos pedagógicos: o tradicional e o 
sociointeracionista. Porém, é preciso compreender que não é porque o trabalho se dá mais focado no fator humano 
em sala de aula, que não é possível, por exemplo, ensinar os alunos e alunas a escrever uma redação nota mil no 
Enem. A diferença não é o que ensinar e sim como ensinar. 

“Nós professores e professoras somos meros mediadores e mediadoras no mundo da educação. Dividimos e 
compartilhamos conhecimentos. Precisamos valorizar todo aprendizado. Pode-se até chegar no mesmo lugar, porém 
os processos de ensino se diferem totalmente”, explica a professora Fabiana.

20
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Agradecimento
Ficamos muito felizes por você ter dedicado o seu tempo para ler este ebook.

Esse conteúdo foi criado para contribuir com seus estudos, para que você possa 
conhecer um pouco mais sobre o sociointeracionismo e possa aplicar a metodologia 
em sala de aula de acordo com as particularidades de cada estudante. Não tenha 
medo de improvisar por aí! Você certamente conhece e conhecerá cada vez mais as 
personalidade, potencialidades e as dificuldades de cada um e poderá entender 
como trabalhar isso em sala de aula.
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Faça uma doação 

E colabore para que possamos continuar com o 
nosso trabalho de desenvolvimento de crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade social!

Se quiser saber mais, entre em contato 
diretamente conosco pelo Whatsapp do
IES (11) 93494-4889 ou e-mail: 
contato@institutoenergiadosaber.org.br

https://www.institutoenergiadosaber.org.br/pessoa-fisica
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Aproveite também para nos 
acompanhar em nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/energiadosaber/
https://www.instagram.com/institutoenergiadosaber/
https://www.linkedin.com/company/energia-do-saber

