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RESUMO  
 

Este trabalho apresenta uma investigação que visa discutir as 

possibilidades de elaboração conceitual a partir da análise das interações 

discursivas com vistas à aprendizagem em um grupo de estudos entre 

alunos do Instituto de Química da Universidade Feder al  de Goiás. 

Buscamos nos fundamentar teoricamente em pressupostos da abordagem 

sócio-histórica, em que L. S. Vigotski foi o principal aporte.  

Metodologicamente,  este trabalhado se configura como uma pesquisa 

qualitativa de cunho etnográfico. Para a anális e do fenômeno investigado 

adotamos o método da decomposição em unidades complexas, 

apresentado por Vigotski (2001), de modo que adotamos a palavra em 

movimento nas interações discursivas como unidade elementar de 

análise. A partir disso, produzimos conside rações a respeito da relação 

entre os sujeitos e a abordagem dos conteúdos, bem como, os modos de 

ações dos participantes e as possibilidades e limites de elaboração 

conceitual que deles decorrem. Evidenciamos que os veteranos 

estabeleceram como padrão dominante de interação a dialogicidade, por 

vezes construída a partir de um esforço de minimização das assimetrias 

na relação. Tal esforço por ora beneficiou os processos de aprendizagem 

exigindo um novo aluno ativo e participativo, por outra,  esteve 

relacionado com problemas metodológicos apresentados pelos veteranos.  

Notamos que ações deliberadas de ensino a partir  de uma abordagem 

sistêmica dos conceitos científicos são condições necessárias para a 

aprendizagem e que nem sempre tal abordagem esteve presente  no grupo 

de estudos. Consideramos que tal grupo apresenta um vastíssimo rol de 

potencialidades formativas do ponto de vista acadêmico, político e 

cognitivo, demonstrando indícios de elaboração conceitual, no entanto, 

necessita de algumas reformulações met odológicas e de maior diálogo 

com as demais atividades acadêmicas para que assim contribua ainda 

mais com a construção de outra cultura de estudos na academia, que 

vislumbre a produção de conhecimento, mas, sobretudo, a formação 

humana em sua totalidade.  
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