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A interação social no processo educacional: 
o compromisso da escola com a formação do indivíduo

Marcelo de Abreu César

A educação, num sentido amplo, cumpre uma iniludível 
função de socialização, transformando o homem como sujei-
to crítico de sua ação perpetuando gerações. Este processo de 
conquistas sociais, através das aquisições das novas gerações, 
costuma-se denominar genericamente como processo de edu-
cação. 

Uma das grandes preocupações com a educação pública no 
Brasil nos últimos 30 anos tem sido a universalização do ensino, 
com criação de oportunidades para que todas as crianças com 
idade escolar estejam na escola.

De certa forma, esse objetivo foi atingido, já que os estu-
dos dos dados do censo 2000 mostraram que 94,9% das crianças 
entre 07 e 14 anos estão em sala de aula (IBGE, 2003). O desafi o 
maior que tem sido colocado pelas autoridades governamentais é 
com a melhoria da qualidade da educação oferecida para todos.

Mas como é avaliada a qualidade educacional oferecida a to-
dos? Um dos propósitos que está sempre ligado a essa questão, é 
a articulação entre competência e qualidade no espaço da profi s-
são docente, sendo que muitas vezes tal qualidade acaba fi cando 
comprometida devido a fatores de ordem política e econômica.

Certamente, a melhoria dessa educação implica mudanças 
que devem focar tanto as políticas governamentais quanto a atu-
ação docente em sala de aula. 
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Logo abaixo, pesquisadores ressaltam a relação imediata en-
tre a interação pedagógica em sala de aula e os fatores políticos e 
econômicos, relacionando-os à formulação de políticas públicas:

... Falar em educação signifi ca falar em um verdadeiro siste-
ma que contempla, em uma ponta, as relações imediatas que 
se estabelecem entre professor-aluno e aluno-aluno dentro 
de uma sala de aula, e na outra, o quadro político-econômico 
que, em última análise, responde pela formulação de polí-
ticas públicas com suas propriedades (Pereira, Marinotti e 
Luna 2004, p. 11).

Tais mudanças apoiam-se em processos que envolvem pla-
nejar e avaliar adequadamente o ensino. Isto equivale dizer que 
o planejamento realizado pelo professor deve adotar como ponto 
de partida o aluno a quem se pretende ensinar e os objetivos que 
se pretende que esse aluno alcance, ou seja, estabelecer quais os 
comportamentos que o professor deseja ensinar e conhecer qual 
é o repertório do aluno.

Assim, Zanotto, Moroz e Gióia ressaltam que:

No entanto o conhecimento do professor a respeito do alu-
no não pode se restringir a um diagnóstico que antecede o 
planejamento; deve, ao contrário, expressar uma preocupa-
ção constante do professor em observar seu aluno de modo 
a obter as informações necessárias para avaliar não só o alu-
no, mas o próprio planejamento do ensino, ou dando conti-
nuidade a ele ou refazendo-o, em decorrência dos compor-
tamentos que o aluno for apresentando em seu processo de 
aprendizagem (2000 p. 230).

Cabe lembrar que é preciso considerar que a aprendizagem 
é um processo com características, ritmos e repertórios específi -
cos de cada indivíduo e essa individualidade precisa ser respeita-
da por parte de quem está ensinando.

Nessa perspectiva, vale ressaltar a otimização do material 
citado por Villani:
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Então, outro recurso que pode ser utilizado é a otimização do 
material. Isto é, os livros, os brinquedos e os jogos, os progra-
mas destinados ao exercício devem ser interessantes, dinâ-
micos, bonitos e prazerosos, de forma que sua manipulação 
seja reforçadora, podendo, então, manter o envolvimento e a 
atenção do aprendiz (2002 p. 54).

Nesse sentido, todos os recursos pedagógicos e tecnológicos 
são bem-vindos para tornar o ensino, a escola e a sala de aula um 
espaço de interação e um ambiente de aprendizagem mais rico, fa-
vorecendo ainda mais o processo de aquisição do conhecimento.

É importante ressaltar que o compromisso político de toda 
instituição escolar é com a formação do cidadão:

Qualquer escola, pública ou particular, é uma instituição so-
cial para prestação de ensino à população. A qualidade desse 
ensino se mede pela qualidade do cidadão que cada escola 
forma. Por cidadão deve-se entender o indivíduo indepen-
dentemente de raça, credo, princípios fi losófi cos e políticos, 
origem social e econômica. A cidadania é um direito inalie-
nável da pessoa humana (Matuí, 1995, p. 18).

Formar o cidadão não é apenas e única tarefa da escola, mas 
cabe a escola ter clareza da função social que exerce e do homem 
que se quer formar. É fundamental por parte de seus educadores 
e de extrema importância ter consciência desse papel social para 
realização de uma prática pedagógica competente e socialmente 
comprometida, particularmente num país de muitos contrastes 
como o nosso, com grandes desigualdades econômicas, sociais e 
culturais. 

Os processos de socialização que ocorrem na escola acon-
tecem também, e preferencialmente na sala de aula, como conse-
quência das práticas sociais (leitura e escrita), das relações sociais 
(decorrente das forças produtivas e dos modos de apropriação 
dos meios de produção) que se estabelecem e se desenvolvem 
entre os grupos sociais (conjunto de indivíduos que, com objeti-
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vos comuns desenvolvem ações na direção desses objetivos, por 
exemplo, familiar, religioso, racial etc).

Desse modo, as práticas pedagógicas do professor tanto po-
dem facilitar as interações no ambiente escolar, especifi camente 
em sala de aula, entre alunos ou entre professores e alunos, quanto 
difi cultá-las. Se as ações planejadas pelo professor acompanham 
as necessidades e o dinamismo dos alunos (isto é, deve-se levar 
em conta o repertório e o ritmo do aluno) inclusive atendendo as 
exigências do mundo atual e dentro do contexto em que o aluno 
se encontra inserido, proporcionarão uma interação satisfatória 
no ambiente da sala aula em relação ao objeto de conhecimento.

Carmo relaciona esses fatores como trabalháveis. Sendo as-
sim, diz:

No que tange a prática pedagógica em sala de aula, o Beha-
viorismo preconiza que todo o ensino deve partir da expe-
riência do aluno. É isto que se quer dizer com “verifi cação 
dos pré-requisitos” presentes no repertório do aluno. Vê-se, 
portanto, que o planejamento de ensino, nesta perspectiva, 
não pode ser arbitrário e desvinculado da realidade do aluno. 
Disso decorre que todo o fracasso na aprendizagem do alu-
no deve ser remetido inicialmente ao trabalho do professor e 
não a supostos défi cits do aluno (1994 p. 52).

O professor, ao planejar criteriosamente sua ação didática 
em sala de aula, promove situações de interação que contribuem 
para diagnosticar os pré-requisitos que fazem ou não parte do re-
pertório dos alunos, bem como seu ritmo de aprendizagem, e in-
veste não só no conteúdo a ser aprendido, mas, ao mesmo tempo, 
estará investindo em situações de ambiente socializado, tornando 
sua aula muito mais produtiva.

Porém, sendo a escola um ambiente social, há a necessidade 
de se criar meios para desenvolver interações sociais saudáveis 
entre professor e aluno, com a fi nalidade de esclarecer questões 
como sentimento de pertencer ao ambiente e ao grupo social re-
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presentado pela escola, habilidades sociais no que tange ao conví-
vio social, respeito mútuo, integração, colaboração entre outros. 

Sendo assim, toda a relevância social que se faz presente na 
sala de aula, destaca-se por aspectos ressaltados tanto pela hete-
rogeneidade quanto pela cultura presente no repertório indivi-
dual de cada indivíduo. Diante desses aspectos para uma práti-
ca pedagógica efi ciente se faz necessário pensar: Quais as ações 
necessárias para o desenvolvimento de interações que favoreçam 
as práticas de ensino? Como articular ensino, planejamento e 
aprendizagem de modo a construir contingências produtivas e 
reforçadoras de ensino-aprendizagem?

Inúmeras pesquisas vêm sendo abordadas sobre a interação 
professor-aluno que ocorre em sala de aula. Machado (Apud Si-
mão, 1982) é um dos estudiosos que desde a década de 30, em 
revisão bibliográfi ca a esse respeito, estuda as pesquisas e as clas-
sifi ca subdividindo-as em dois grandes grupos:

• Análise de ações típicas do professor. 

• Relações que podem ser estabelecidas entre determina-
dos comportamentos do professor e modifi cações em 
comportamentos dos alunos.

Tomando como base tal categorização, é apoiada na descri-
ção das interações em sala de aula, para compreender as intera-
ções que se estabelecem no cotidiano da sala de aula, torna-se ne-
cessário descrever as interações professor-aluno segundo os con-
troles comportamentais que nelas atuam. Em outras palavras, é 
preciso descrever a relação professor-aluno considerando que os 
comportamentos do professor se orientam pelos comportamen-
tos do aluno e os do aluno se orientam pelos do professor, carac-
terizando assim uma relação comportamental, social e educativa.

Para compreender os aspectos que foram discutidos até o 
presente momento sobre interação no ambiente escolar, faz-se 
necessário enfatizar e explicitar as interações entre duas pessoas.
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Tomando como base as pesquisas relativas à interação social, 
realizadas por Gil (1993) e Simão (1982), verifi ca-se que esta área 
tem se caracterizado por uma concepção do fenômeno interativo, 
ressaltando que um dos pólos da interação pode se concentrar em 
um dos indivíduos que participam do processo interativo, ou na 
relação entre ambos.

Por exemplo, quando duas pessoas “A” e “B” estão em in-
teração dialógica em um ambiente específi co, estabelecem entre 
si comportamentos que são determinados por gestos, expressões 
faciais e sinais verbais e não verbais, comunicando-se através 
da fala e da escuta. Esses sinais não verbais como o aceno e as 
expressões faciais são denominados segundo o psicólogo David 
Fontana de sincronia comunicativa.

Então:

Sincronia comunicativa desempenha um papel importante 
na transmissão do signifi cado em qualquer interação diádi-
ca; imagine como seria difícil manter uma conversa com al-
guém que fi casse olhando para você sem mover um músculo. 
A sincronia comunicativa indica que a pessoa com quem se 
está falando está ouvindo e respondendo, e dando mostras, 
através dessas respostas, do que está acontecendo em sua 
mente (Fontana, 1991, p. 345).

A sincronia comunicativa parece ser um aspecto do ser hu-
mano desde o seu nascimento e não há indícios que ela esteja pre-
sente nos animais, pois desde os primeiros segundos de vida dos 
bebês já se pode observá-los movendo músculos, principalmente 
os dos braços, das pernas e também os faciais.

Assim, “estamos tão sincronizados que, mesmo que os indi-
víduos tentem deliberadamente ignorar-nos e recusem-se a mos-
trar sincronia comunicativa, sua obstinação ainda nos transmiti-
rá uma forte mensagem” (Fontana, 1991, p. 346).

Isso nos mostra que a interação entre os seres humanos é 
um processo com no mínimo dois participantes (o falante e o 
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ouvinte) e, consequentemente, a descrição do processo interativo 
não se atém ao comportamento de um ou de outro; o interessan-
te seria analisar se o comportamento de “A” está ocorrendo em 
função do comportamento de “B” e vice-versa. Como citado por 
Gil e Duran (1993, p. 565) “Mais do que a descrição da nature-
za dos comportamentos emitidos por cada um, individualmente, 
interessa-nos a identifi cação e descrição das possíveis relações 
funcionais presentes no processo interativo”.

Ao interagirem, as pessoas envolvem-se com o que é dito 
pelo outro. Na relação professor-aluno, cabe ao professor atentar 
para as questões que o aluno traz para sala de aula para explorar 
a área de conhecimento sob sua responsabilidade.

  Com isso, cabe ressaltar que:

A interação social é muito mais um processo de negociação, 
em que a resposta de cada pessoa, a cada momento, é extre-
mamente infl uenciada pelo que acabou de ser dito pela outra. 
Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro que no nível esco-
lar, o que é inteiramente aproveitado pelo bom professor, que 
utiliza as palavras como ajuda, para a compreensão mútua, 
em vez de utilizá-las como estímulo ao ressentimento e ao 
conforto (Fontana, 1991, p. 348).

Durante uma interação pedagógica, as pesquisas apontam a 
importância do “perguntar”, seja por parte do professor, seja por 
parte do aluno. Muitos desses estudos analisaram as perguntas 
que surgem nas salas de aula, sobretudo aquelas formuladas pelo 
professor, e verifi caram que tais perguntas, quando bem formula-
das, são valiosos instrumentos ao alcance do professor, permitin-
do-lhe aperfeiçoar a aprendizagem do aprendiz. 

Podemos compreender melhor direcionando o nosso olhar 
para o que acontece na interação entre o professor e aluno, a fi m 
de verifi car as infl uências dos alunos naquilo que o professor faz.  

Ao falar de infl uências, Gil estabelece tal relação quando diz:
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Neste sentido ‘infl uência’ signifi cava supor que um dado 
evento contribuía, em consonância ou interação com outros, 
para tomada de decisão do professor ou para as alterações 
das avaliações feitas a seu próprio respeito ou a respeito de 
seus planejamentos e aulas (Gil, 1993, p. 29).

Neste sentido é a interação entre o professor e o aluno 
que vai dirigir o processo de ensino-aprendizagem. Conforme 
a maneira pela qual esta interação ocorre, a aprendizagem do 
aluno pode ser mais ou menos facilitada e orientada para uma 
ou outra direção. Por exemplo, quando o professor fala com um 
aluno sobre o conteúdo específi co que está ensinando, ou mes-
mo quando faz uma devolutiva sobre uma atividade realizada 
pelo aluno, ao receber uma resposta do aluno, esta o auxilia a 
determinar o que deve ser dito em seguida. É neste processo que 
se destaca a questão da reciprocidade de infl uências, citada por 
Gil quando diz:

Ora, se a infl uência do aluno sobre o professor é reconhecida 
e se ocorre a despeito do que o professor conheça sobre ela, 
então onde se coloca a questão da reciprocidade de infl uên-
cias? Ela aparece quando se toma a reciprocidade nas inte-
rações professor-aluno como sinônimo de bidirecionalidade 
implicando, portanto, simetria. Nestas interações, soma-se 
ao desequilibro característico das situações onde alguém en-
sina e alguém aprende, aquele próprio das relações adulto-
-criança (1993 p. 30).

Ao admitirmos a simetria das interações professor-aluno, 
é possível deslocar o eixo da discussão para a qualidade da in-
fl uência exercida por professores e alunos, uns sobre os outros. 
Uma coisa é saber o que acontece na interação professor-aluno e 
a outra, muito diferente, é ser capaz de analisar isso em detalhes 
e decidir onde e como transformar o próprio comportamento a 
fi m de auxiliar o da própria criança. São essas atuações que per-
mitem ao professor fazer uso das suas ações didáticas de maneira 
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efi ciente, ao se apropriar de recursos interativos em situações de 
ensino-aprendizagem na sua sala de aula.

Assim, Gil diz:

espere-se do professor sensibilidade e permeabilidade àquilo 
que faz o aluno, desde o desempenho acadêmico até as mani-
festações afetivas. Apenas somente se levar em consideração 
o aluno, como base de suas decisões e ações, é que o professor 
poderá ampliar a esfera de infl uência do aluno naquilo que se 
faz em sala de aula (1993, p. 30).

Crianças e adolescentes com comportamento social inade-
quado, em geral, têm muita difi culdade para conversar, expres-
sar-se com outras pessoas.

Na sala de aula, por exemplo, o professor pode identifi car 
maneiras de ajudar as crianças a desenvolverem suas interações 
na conversa. Por exemplo, o professor pode pela inclusão de uma 
pergunta, incitar uma resposta da criança, assim ele favorecerá 
que a conversa continue em direção a um propósito maior (es-
tratégias que os psicólogos utilizam e chamam de manobra de 
conversa pró-ativa).

Assim, Gil (1993, p. 31) cita autores ligados à Análise do 
Comportamento (Keller, 1972; Skinner, 1972), que enfatizam, “ a 
necessidade de um aluno ativo e responsável pelo seu desenvol-
vimento escolar, e de um professor competente, na organização 
de contingências ambientais para os primeiros, e no arranjo de 
um ambiente propício ao desenvolvimento operatório para os se-
gundos”.

É importante ter claro que numa interação social, o pro-
fessor pode ser responsável, eventualmente, pela resposta que se 
deseja da criança. Caso a resposta dada pela criança seja de ca-
ráter insatisfatório, o professor tem a oportunidade de refazer a 
questão e incitar a resposta adequada; caso ocorra o contrário, e o 
professor não reformule sua pergunta e a criança continue a res-
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ponder insatisfatoriamente, levará a um aumento de frustração e 
ansiedade para ambas as partes.

Bibliografi a

CARMO, João dos Santos. Prática Pedagógica: Algumas Contri-
buições da Psicologia Comportamental. Cadernos do Centro de 
Filosofi a e Ciências Humanas, Belém, v.13, n. 1/2, p. 49-56, 1994.

FONTANA, David. Psicologia para professores. Traduzido por 
Doris Sanches Pinheiro; tradução revista e aprovada pela Th e 
British Psychological Society. – 2. ed. – São Paulo: Manole, 1991.

GIL, Maria Stella. Coutinho Alcântara; DURAN, Álvaro Pacheco. 
Perguntas de Alunos: Uma análise Funcional. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, 9(3), 563-574, 1993.

GIL, Maria Stella. C. A. Interação Social na Escola: Professor e 
Aluno Construindo o Processo de Ensino-Aprendizagem. Temas 
em Psicologia. n.3, 1993.

_____. Revelando a Competência Escondida: A Análise Psicoló-
gica da Atividade de Sala de Aula. Temas de Psicologia, n. 1, 1995.

IBGE. Censo Demográfi co 2000 - Resultados do universo. Dispo-
nível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 20 out. 2008.

KELLER, Fred Simmons. Adeus Mestre! Ciência e Cultura, 24 
(3), 207-212, 1972.

MATUI, Jiron. Construtivismo: teoria construtivista sócio-históri-
ca aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna, 1995.

PEREIRA, Maria Eliza Mazzilli; MARINOTTI, Miriam.; LUNA, 
Sérgio Vasconcelos de. O compromisso do professor com a 
aprendizagem do aluno: contribuições da Análise do Comporta-
mento.  In. HUBNER, M.M.C. & MARINOTTI, M. (org). Análise 
do Comportamento para a Educação: Contribuições recentes. 1ª ed. 
Santo André, SP: ESETec Editores Associados, 2004.



FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

155

SKINNER, B. F. (1972). Tecnologia do Ensino. Tradução de Rodol-
pho Azzi. São Paulo, Herder, Ed. da Universidade de São Paulo.

SIMÃO, Lívia. Mathias. (1982). Estudo Descritivo de relações 
Professor-Aluno I: A Questão do Procedimento de Coleta de Da-
dos. Psicologia, 8(2), 19-38.

 _____. (1982). Estudo Descritivo de relações Professor-Aluno II: 
A Questão do Procedimento de Coleta de Dados. Psicologia, 8(3), 
37-59, 1982.

VILLANI, Maria Cristina Seixas. Alguns Aspectos da Aborda-
gem Skinneriana Sobre Educação. Ciência do Comportamento – 
Conhecer e Avançar. – Orgs. Adélia Maria Santos Teixeira, Ana 
Maria Lé Sénéchal-Machado, Nely Maria dos santos de Castro, 
Sérgio Dias Cirino. 1ª ed. Santo André, SP: ESETec Editores As-
sociados, 2002.

ZANOTTO, Maria de Lourdes Bara; MOROZ, Melania; GIÓIA, 
Paula Suzana. Behaviorismo Radical e Educação. Revista da APG, 
São Paulo, setembro, 2000.


