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O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por 
educação entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, 
o trato), a disciplina e a instrução com a formação, [...]. Por 
cuidados entendem-se as precauções que os pais tomam para 
impedir que as crianças façam uso nocivo de suas forças. 
(KANT, 2006, p. 11). 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente portfólio apresenta as vivências das disciplinas cursadas ao longo do 

curso, mostrando uma reflexão sobre o processo de construção de aprendizagem. 

Abordando o dia-a-dia realizado nas disciplinas passadas através de pesquisa, de busca, 

produção e expressão do conhecimento contextualizado.    

As disciplinas, as quais me chamaram mais atenção por seu conteúdo e conter 

informações importantes para o trabalho que desempenho nas escolas onde leciono, 

apresentadas neste estão separadas por capítulos. Quais sejam: Tendências Pedagógicas 

à Prática Pedagógica - Professora Liandra, Pluralismo Cultural nos Processos 

Educacionais – Professor Ray, Metodologia da Pesquisa em Educação Professora 

Neide, Planejamento Educacional – Professora Socorro Guerreiro e Teorias Cognitivas 

da aprendizagem – Professora Andreza Fabricia.          

Com o conteúdo, não só destas disciplinas, mas de todo curso, vivenciado e 

aprendido, procurarei cada vez mais buscar conhecimento, vendo todo curso como uma 

ponte que leva a novas descobertas, para formar cidadãos críticos e formadores de 

opinião. 
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2. Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática Pedagógica 

 

Esta primeira disciplina estudada, por nós, no curso mostra aos futuros 

especialistas as principais teorias e tendências pedagógicas que servirão como base a 

toda ação futura na sala de aula, trazendo-as ao cotidiano escolar. Ainda aos já 

educadores atualiza-os, mostrando em que tendência este aplica em classe e as novas 

discussões sobre o assunto. 

2.1. Das tendências 

Com um texto de Delcio Barros da Silva1 foi trabalhado as tendências 

pedagógicas principais. No texto a divisão é feita, a partir da teoria de José Carlos 

Libâneo2, da seguinte forma: 

2.1.1. Liberais divididas em, “tradicional”, “renovada progressivista”, 

“renovada não diretiva”, e “tecnicista”; 

2.1.2. Progressistas divididas em, “libertadora”, “libertária”, “crítico-social 

dos conteúdos”.        

2.2. Tendências Pedagógicas Liberais 

 Baseando-se nas idéias de LIBÂNEO (1990) vemos que a escola tem a função 

de preparar os indivíduos para desempenhar papeis sociais, observando as aptidões 

individuais. Fazendo-se necessário uma adaptação por parte do individuo aos valores e 

normas impostas na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura 

individual. Nesse sentido a escola não deve levar em consideração as diferenças de 

classe social entre os indivíduos, pois, a ênfase e dada ao aspecto cultural, onde as 

oportunidades são iguais a todos, em contra partida, não se leva em consideração as 

desigualdades de condições. 

 2.2.1. Tradicional 

  Continuando o raciocínio, esta tendência é caracterizada pelo foco humanístico 

de cultura geral que é dado ao ensino. O aluno é direcionado a atingir a plena realização 
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a partir de seu próprio esforço. Com isso não faz necessário diferenças de classe social 

nem o ensino é voltado ao cotidiano do aluno. 

Os pressupostos dessa forma de ensinar é que a idade também não é considerada 

levando-se em conta o poder de assimilação da criança e adulto seja o mesmo. Por 

conseguinte a criança é vista como um “adulto em miniatura” menos desenvolvida que 

o adulto.  

Os conteúdos, organizados pelo professor, são dados ao aluno numa sequência 

lógica com avaliações através de exercícios para casa e provas escritas.       

2.2.2. Progressivista 

Segundo Libâneo esta tendência liberal renovada a ênfase é dada a cultura como 

desenvolvimento das aptidões individuais. O foco sai do professor, onde era na 

tradicional e volta-se ao aluno com a idéia do “aprender fazendo”, valorizando as 

experiências, a busca, descoberta etc., tudo voltado ao interesse do aluno. 

Seus pressupostos são os que buscam a aprendizagem como uma descoberta, o 

ambiente apenas estimula o aluno a buscar essa auto-aprendizagem.  

2.2.3. Renovada Não-Diretiva 

Esta tendência foca na mudança psicológica do individuo para que este se adapte 

as solicitações do ambiente. Visando uma formação de atitudes. 

O aprender é uma mudança de percepções, prega esta tendência. A relação com 

essas percepções é fundamental para a aprendizagem. O professor aqui é apenas um 

facilitador, pois tudo é voltado ao “eu” do aluno não sendo necessária a avaliação 

daquele, e é aqui onde a auto-avaliação ganha seu espaço. 

2.2.4. Tecnicista 

Voltada diretamente ao sistema econômico vigente, Capitalismo, o foco é a 

formação de indivíduos capacitados a entrar no marcado de trabalho, sem nenhum 

interesse a mudanças sociais que o conhecimento possa promover ao aluno. 
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Essa forma de ensino baseia-se no behaviorismo de Skinner, onde o aluno é 

apenas um deposito de informações técnicas acumuladas na mente através de 

associações. Condicionando o aluno a uma aprendizagem do aprendeu ganha 

recompensa. 

2.3. Tendências Pedagógicas Progressistas 

Tendo ainda Libâneo como norteador, toma-se como foco da discussão em sala 
desta tendência pedagógica é uma análise critica das realidades sociais. Tudo e voltado 
às finalidades sociopolíticas da educação. 

2.3.1. Libertadora 

Aqui o grande pensador dessa forma de pensar é Paulo Freire que com sua 

escola libertadora permite uma autogestão pedagógica e o antiautoritarismo. Com o 

indivíduo tendo consciência de sua condição de oprimido através do saber abre-se uma 

oportunidade para uma libertação da exploração econômica, com a formulação de uma 

consciência critica aos poucos com sua organização de classe. 

O pressuposto de aprendizagem, através de uma situação-problema, envolvendo 

o exercício da abstração, surge uma força motivadora para uma análise critica do 

mesmo e buscar a causa do problema. 

2.3.2. Libertária     

A vivência prática é a forma mais relevante nesta tendência, barrando, muitas 

vezes, o saber sistemático, pois este não sendo possível a sua prática esse não pode ser 

ensinado. O foco é na aprendizagem informal, através de grupos, também há uma 

negação de toda forma de repressão. 

2.3.3. Crítico-Social dos Conteúdos 

Para Libâneo essa forma de educar faz um confronto entre os conteúdos das 

disciplinas e as realidades sociais.  A Função da escola é preparar o aluno para o mundo 

e suas contradições, dando-lhe um aparato de informações, visando o individuo crítico, 

para saber agir com o confronto com a realidade. 

O conhecimento parte do aluno, ou seja, é levado em conta o que ou até onde o 

aluno já sabe. Assim Delcio conclui: “A transferência da aprendizagem só se realiza no 
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momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire 

uma visão mais clara e unificadora”. 
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3. Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais 

 

A segunda disciplina foi o pluralismo Cultural nos processos educacionais. 

Nessa disciplina o conceito de pluralidade Cultural e sua relevância na educação. 

Origens, sentido e abordagens do Pluralismo Cultural. Experiências pedagógicas em 

Educação e Formação de Professores na perspectiva pluricultural.  

As aulas buscavam a participação dos alunos levando o aluno a ser capaz de 

analisar e compreender as temáticas abordadas. Tivemos oficinas práticas: 

documentários, debates e textos. 

3.1. O multiculturalismo e a formação de professores 

A partir do texto Pluralismo Cultural e Multiculturalismo na Formação de 

Professores: Espaço para Discussões Étnicas de Alteridade, da Doutora Maria Elena 

Viana Souza3 – UNIRIO, abordamos a parte onde mostra a formação dos professores 

envolvendo o multiculturalismo brasileiro. A discussão e feita a partir de uma pesquisa 

feita por Gatti, Esposito & Silva4 (1994) que com professores do 1° grau dos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Maranhão relatam suas deficiências nos seguintes assuntos: 

“a relação teórica-prática, a compreensão dos aspectos psicológicos das crianças, a 

elaboração de materiais didáticos e o preparo para lidar com a relação escola-

comunidade” (p. 252). 

A grande reclamação dos professores é a falta de preparo profissional para lidar 

com situações diversas. Na universidade forma-se uma idéia sobre a sala de aula, mas 

quando se deparam com a realidade vêem que o teórico não os dá suporte numa situação 

problema. Segundo Giroux & McLaren (1994):  

Para muitos professores que se vêem lecionando para alunos de 

classe operária ou integrantes de minorias, a falta de uma estrutura bem 

articulada para o entendimento das dimensões de classe, cultura, ideologia e 

gênero, presentes na prática pedagógica, favorece a formação de uma 

alienada postura defensiva e de uma couraça pessoal e pedagógica que 

frequentemente se traduz na distância cultural entre “nós” e “eles”. (p. 134)    
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Ainda para Doutora Maria Elena Viana Souza, “Para trabalhar a questão racial, 

portanto, o professor, além de conhecer o assunto deverá estar comprometido 

politicamente com as questões que estão colocadas, mas não estão sendo suficientes 

discutidas dentro do espaço escolar. O grande desafio é como provocar no professor a 

vontade, a curiosidade por novos saberes? O que fazer para que o professor entenda que 

colocar a culpa do fracasso escolar no aluno e na família é adotar uma postura 

individualista e liberal de que ele mesmo é vitima? 

Ainda segundo a Doutora: “Nos PCNs postula-se a idéia de que há uma 

necessidade imperiosa de se inserir o tema Pluralismo Cultural na formação dos 

professores e que ‘provocar essa demanda específica na formação docente é exercício 

de cidadania. É investimento importante e precisa ser um compromisso político-

pedagógico de qualquer planejamento educacional/escolar para formação e ou 

desenvolvimento profissional dos professores (p. 123)’.”  

3.2. Pluralismo no Ceará 

No dia 24/10/09 a primeira equipe a se apresentar falou sobre o Pluralismo 

Cultural, que diz respeito do conhecimento e da valorização das características étnicas 

dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades 

socioeconômicas e a crítica. 

A equipe trouxe os índios Tapebas onde apresentaram uma dança típica do seu 

povo. Segundo a equipe: Os tapebas são um grupo indígena que habita os limites do 

município cearense de Caucaia na Micro-região de Fortaleza, mais precisamente na área 

indígena Tapeba.   

Origem: A tribo Tapeba é produto de frações de diversas sociedades indígenas 

reunidas na aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia, que deu origem ao 

município de Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Os potiguares, 

os Tremembés e os cariris, são as três principais etnias que deram origem aos Tapebas, 

que habitavam terras as margens do rio Ceará. O nome da tribo deriva do tupi-guarani, e 

representa uma vantagem fonética de Itapeva (ita = pedra e peva = piano ou chato, ou 

seja, pedra chata ou pedra polida). Hoje a tribo Tapeba é formada por cerca de 5.000 

índios, distribuídos em aproximadamente 17 comunidades, sob a proteção jurídica e 
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social da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Eles sobrevivem basicamente da 

agricultura, pesca e de venda de frutas e produtos artesanais fabricados na própria 

comunidade.   

A segunda equipe trouxe-nos o tema Direitos Humanos com slides no Data show 

segundo a equipe: “A declaração Universal dos Direitos Humanos das Organizações das 

Nações Unidas afirma: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Dotados de razões e de consciência, devem agir uns para com outros em 

espírito de fraternidade.”          

A terceira equipe apresentou músicas para reflexão e um cordel envolvendo o 

tema Multiculturalismo e a formação dos Professores.  Montagens de quebra-cabeças 

sobre racismo foi a atividade desenvolvida pelo grupo em classe. 

A quarta equipe abordou o assunto A Cultura Brasileira como Problema Político. 

Músicas e DVDs Foi o material utilizado pelo grupo.  

Segundo a equipe: “A cultura brasileira reflete os vários povos que constituem a 

demografia desse país americano: indígenas, europeus, africanos, asiáticos, árabes etc. 

Como resultado da intensa miscigenação e convivência dos povos que participaram da 

formação do Brasil surgiu uma realidade cultural peculiar, que inclui aspectos das várias 

culturas. A cultura pode ser definida como um conjunto formado pela linguagem, crenas 

hábitos, pensamentos e arte de um povo. Outra definição da cultura se refere mais 

estritamente às artes de caráter mais erudito: literatura, pintura, escultura, arquitetura e 

artes decorativas.” 

Ainda de acordo com essa equipe “O substrato básico da cultura brasileira 

formou-se durante os séculos de colonização quando ocorre a fusão primordial entre 

culturas dos indígenas, dos europeus, especialmente portugueses, e dos escravos 

trazidos da África subhariana. A partir do século XIX, a imigração de europeus, 

especialmente portugueses e povos de outras culturas, como árabes e asiáticos, 

adicionou novos traços ao panorama cultural brasileiro. Também foi grande a influencia 

dos grandes centros culturais do planeta, como a França, a Inglaterra, e, mais 

recentemente, dos Estados Unidos da America, países que exportam hábitos e produtos 

culturais para o resto do globo. 
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Por último a quinta equipe falou sobre a Democracia Social do Discurso à 

Realidade terminando com uma roda de capoeira.   
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4. Metodologia da Pesquisa em Educação 

 

A terceira disciplina aqui apresentada é a Metodologia da Pesquisa em educação, 

com o objetivo de gerar idéias aos alunos, propostas e experiências para melhorar as 

instituições escolares no sentido de oferecer condições de inclusão aos alunos com 

necessidades especiais.  

Aulas do tipo expositivas: apresentação de vídeos, debates etc. Com construir 

um portfólio foi o assunto teórico. A classe foi reunida em equipes e responsabilizada 

por um portfólio de três disciplinas já estudadas no curso. 

4.1. O que é o Portfólio?  

Na apostila que serviu como base para a disciplina nos dá a definição de 

Portfólio da seguinte forma: “O termo portfólio tem suas origens no campo das artes, 

onde significa o conjunto das obras mais significativas selecionadas por um artista para 

serem conhecidas, apreciadas e avaliadas. Neste contexto, o portfólio é uma construção 

pessoal, singular e original, tendo como objetivo evidenciar o percurso profissional do 

artista, para que o mesmo possa ser conhecido e valorizado.” Assim: “No portfólio a 

reflexão é uma conversa aberta e ampla, consigo mesmo, a respeito de cada uma das 

situações de estudo, prática educativa ou vivência da disciplina, tornando-se consciência 

do seu aprendizado. Nesse sentido, o ato de refletir faz com o aluno questione, analise, 

atribua sentido às ações realizadas no processo da formação, estabelecendo conexões 

entre teorias e práticas, crenças e posturas apontando possibilidades para a vida 

profissional.” 

4.2. Objetivos do Portfólio. 

 De acordo com a apostila o Portfólio como forma avaliativa do processo de 

aprendizagem tem como objetivos: Organizar o saber do aluno; Desenvolver 

competências de leitura e escrita; Aprimorar habilidade de observação; Propiciar ao 

estudante o desenvolvimento de competências para avaliação de seu próprio de seu 

trabalho; Possibilitar ao aluno e ao professor uma prática reflexiva; Facilitar uma 

elaboração ordenada de conceitos. 
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4.3. Como fazer o portfólio. 

Essa forma de avaliação deve conter: As produções do ensino-aprendizagem; as 

reflexões sobre as produções do ensino; Produções outras. Distribuídas em elementos 

Pré-textuais (capa; folha de rosto; folha de aprovação; dedicatória; agradecimento; 

epigrafe;), Textuais (considerações iniciais; capítulos; considerações finais) e Pós-

textuais (Referências Bibliográficas). 

Todo trabalho deve ser regido pelas normas da ABNT (Associações Brasileira 

de Normas Técnicas), com numero mínimo de 25(vinte e cinco) laudas a partir da 

introdução. 

Regras da ABNT:    
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4.4. Dicas para um bom Portfólio 

As professoras, organizadoras da apostila, deram 10 dicas para um bom trabalho 

aqui citarei algumas: 

 O portfólio no seu todo, deverá ser impresso em papel branco e ou 

colorido, papel peso 40, reciclado, tamanho (formato) A4, em apenas um 

lado, com tinta preta e ou colorida e também poderá ser escrito à mão, 

para aquelas pessoas que tem caligrafia legível. 

 Tamanho, corpo ou alturas de letras: 

Variável de acordo com a folha, com ou sem negrito; 

Corpo 16 e negrito, para todos os títulos internos do trabalho; 

Corpo 14 e negrito, para todos os títulos internos do trabalho; 

Corpo 12 e sem negrito, para o texto; 

 Título das folhas sempre em corpo 16, negrito, centralizado, horizontal 

no alto da folha. 

 Nenhum tipo de cabeçalho ou rodapé deverá ser incluído em qualquer 

folha do trabalho, salvo e exclusivamente a numeração de folhas, que 

deverá ser no alto, lado direito com margem superior de 2,0 cm, com 

mesmo tipo e tamanho da fonte usada no texto.   

    Outras dicas são dadas na apostilas com isso devem-se fazer um trabalho em 

excelência. 
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5. Planejamento Educacional 

 

Essa disciplina teve como objetivo, segundo sua ementa: Caracterizar aspectos 

básicos do planejamento, justificado sua importância no planejamento educacional; 

Analisar a importância do planejamento participativo no desenvolvimento das etapas do 

processo do planejamento nacional; Organizar e elaborar em projeto, tendo em vista o 

diagnóstico realizado na unidade educativa. 

5.1. O planejar como forma de organização:                                                                                                                             

Apesar de uma série de reclamações e dificuldades por parte de alguns 

professores em fazer os planejamentos de aula, esse instrumento é de grande 

importância para organização e orientação do profissional escolar.  

A disciplina mostra os níveis de Planejamento e do que trata cada um: 

5.1.1.   Planejamento do Sistema de Educação – é o de maior abrangência, 

corresponde ao planejamento no âmbito nacional, estadual ou municipal. Ali 

estão reflexões e incorporação de políticas educacionais. 

5.1.2.  Planejamento Escolar – é o chamado planejamento escolar. Aqui onde 

escola é planejada, pedagogicamente (Corpo docente e coordenação), com ajuda 

da comunidade, e com a administração escolar. 

5.1.3. Planejamento Curricular – trata de todo o conteúdo que a escola irá 

oferecer a seus alunos, desde as séries iniciais até as terminais. Muitas vezes 

Estado ou município trata de fazer seu planejamento para toda rede que abrange 

cabendo ao corpo escolar fazer ser cumprido. 

5.1.4. Planejamento de ensino Aprendizagem – é o processo didático ao qual 

o professor irá se basear para passar o conhecimento para os alunos.      

5.2. Plano e planejamento 

O planejamento trata-se do processo reflexivo, de tomada de decisão. 
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O Plano é o produto que pode ser explicado em forma de registro, de documento 

ou não.  

5.3. Projeto Político Pedagógico PPP 
Divisão: 1ª Parte marco Referencial (O que a escola deseja alcançar); 2ª Parte 

Diagnóstico (qual realidade se encontra a escola); 3ª Parte Programação (que ações a 

escola deve tomar para resolver e ou diminuir as distancias entre os problemas. 

Para a montagem de um PPP é necessário alguns movimentos, trabalho que foi 

feito em sala em equipe: 

1° movimento – Como é nossa escola? Aqui se busca ter uma visão geral da 

escola mapeando suas realidades no âmbito pedagógico, administrativo, financeiro e 

jurídico. Percebem-se aqui quais os benefícios que a escola está trazendo a comunidade.  

2° movimento – Que identidade a nossa quer construir? Nesse movimento são 

listadas as concepções que o coletivo da escola expressa em relação à educação, 

sociedade, currículo, gestão, relação escola sociedade, aprendizagem, ensino, relações 

interpessoais etc., ou seja, temos aqui os rumos que “todos os atores entendem ser 

melhor para realizar sua função social.” 

3° movimento – Como executar as ações definidas pelo coletivo? Tendo como 

base os outros movimentos têm se que assegurar que ações efetivas sejam realizadas 

para garantir a vontade do grupo que o planejou “é importante que as estratégias 

escolhidas contem com prazos, formas de avaliação, executores bem definidos, a fim de 

se poder acompanhar sua realização e implantação.          

5.4. O Plano de Aula  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB em seu artigo 13° 

inciso V. prevê como dever do professor o planejamento, ou seja, a elaboração da aula 

promovendo assim, ao aluno, a melhor aprendizagem possível. Visando um trabalho de 

qualidade.     
Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: Componentes: Objetivo; 

Conteúdos; Metodologia; Avaliação. V - ministrar os dias letivos e horas-

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

Componentes: Objetivo; Conteúdos; Metodologia; Avaliação. 

Objetivos: Geral (atitude); específico (habilidades e competências).     
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6. Teorias Cognitivas da Aprendizagem 

Nessa foi aborda as formas de aprendizagem, teoricamente são estudadas, que o 

ser humano pode adquirir. O material didático traz algumas concepções de 

aprendizagem, quais sejam: 

6.1. Concepção de Aprendizagem Empirista 

Fator que ocorre de fora para dentro, ato de translocação de conhecimento de 

quem sabe para quem não sabe; educação bancária. Aqui o aluno é uma folha em 

branco, onde a partir dos sentidos ele vai adquirindo o conhecimento desejado. O 

professor é o elemento que detém o conhecimento e a responsabilidade de repassá-lo a 

que ainda não o detém, não há criatividade nem reflexão. 

6.2. Concepção de Aprendizagem Racionalista Inatista 

O individuo internamente possui o potencial de aprender, quanto mais maduro o 

individuo maior será o grau de complexidade do assunto abordado. O aluno já nasce 

com a capacidade de aprender, e aquele que tem uma aprendizagem eficiente tem Q.I. 

alto. O professor é um organizador e facilitador para o individuo. 

6.3. Concepção de Aprendizagem Construtivista Interacionista 

O aluno é fruto de uma interação entre o meio e o indivíduo, O conhecimento e 

gerado a partir do estimulo que em contato com a estrutura mental se transforma, 

segundo o seu quadro de experiências. O aluno participa ativamente da aprendizagem e 

não exclusivo a essa. O professor tem o papel de investigar o processo de aprendizagem 

da criança. Este constrói de forma inteligente o conhecimento.    

6.4. Processos básicos para a aprendizagem (Percepção; memória e 

motivação) 

6.4.1. Percepção: “refere-se aos meios pelos quais a informação adquirida do meio 

ambiente através dos órgãos sensoriais é transformada em experiências de objetos, 

eventos, sons, gostos etc.” (Roth, apud Eysenk e Keane, 1990). A partir dela nossos 

sentidos entram em contato com o mundo externo, fazendo em seguida uma relação 
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daquilo que é importante para o organismo. Seu desenvolvimento em relação à 

linguagem é muito rápido. 

Em organismos mais complexos sua importância e determinada pelo código genético 

herdado da filogênese. Já em organismos mais complexos é percebida pela história da 

aprendizagem do indivíduo.  

 6.5. Memória   

É o mecanismo de retenção e recuperação de informações, equivale-se a 

aquisição e compreensão do conhecimento. 

6.6. Motivação 

Partindo da concepção de que as pessoas são passivas implica-se que estas 

responderão um estimulo se o ambiente provocá-la com recompensas ou para evitar 

punições. 

Essa motivação é intrínseca quando o processo pelo qual uma pessoa realiza 

uma atividade motivadora pela relação que estabelece com a atividade em si. 

Peculiaridades: A recompensa está na própria atividade; observamos na criança 

pequena, nela a vontade de aprender é intrinsecamente motivada a aprender; estudos 

mostram que recompensas em dinheiro levam à diminuição dessa forma de motivação; a 

alienação acontece quando se perde o contato com a motivação intrínseca. 

Ela é uma motivação extrínseca quando a motivação em realizar de determinada 

atividade está na recompensa/resultado desta. 

Peculiaridades: foco nos resultados; controle esterno; distanciamento do sujeito 

com experiências revigorantes; testes que avaliam o aprendizado. 

6.7. Dois grandes pensadores da educação Vygotsky e Piaget 

 Aqui mostro um pouco teoria desses dois grandes pensadores da educação que 

desenvolveram sistemas próprios sobre a forma de aprendizagem humana. De Como o 

ser humano percebe, apreende e aprende com os estímulos dados a ele pelo meio 

ambiente. 
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6.7.1. Vygotsky 

 Vygotsky dá maior importância à dimensão social, apesar de levar em conta as 

definições biológicas, a qual fornece signos e instrumento, pois estes são quem 

medeiam a relação individuo – mundo Assim o Aprendizado é definido como “um 

aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.” 

Assim o contato com outros indivíduos é fundamental para o desenvolvimento 

psicológico completo do ser humano, por tanto é o aprendizado que possibilita o 

processo do desenvolvimento: “o aprendizado pressupõe uma natureza social 

especifica e um processo através dos quais as crianças penetram na vida intelectual 

daqueles que a cercam” (Vygotsky, 1984, p.99). Dessa forma o aprendizado torna-se 

necessário e universal, ou seja, “uma garantia do desenvolvimento das características 

psicológicas especificamente humanas e culturalmente organizadas”     

O pensador identifica dois tipos de desenvolvimentos:  

O desenvolvimento real ou efetivo, que trata das conquistas já efetivadas pele o 

indivíduo. Aqui estão todas as conquistas já adquiridas pela criança e que não precisa 

mais de outra pessoa mais experiente para monitorar sua ação. Indica que os processos 

mentais da criança já estão completos. Andar de bicicleta resolver um problema de 

matemática só, cortar com tesoura, são exemplos dessa forma de desenvolvimento, as 

crianças comumente são avaliadas na escola pelas suas habilidades. “supõe-se que 

somente aquilo que ela é capas de fazer, sem a colaboração de outros, é que é 

representativo do seu desenvolvimento”; 

O desenvolvimento potencial, que também trata do que a criança é capaz de 

realizar, no entanto, levam-se em consideração as atividades onde ela é capaz de realizar 

com ajuda de outro indivíduo. O diálogo é fundamental para a resolução de problemas, 

através da imitação, da colaboração, da experiência compartilhada e pistas que lhe são 

dadas. Exemplo, uma criança de quatro anos pode numa primeira vez abrir um cadeado 

sem olhar, somente usando o tato, no entanto ela observando adultos abrindo-o ela 

aprende e desenvolve-se de forma a fazer igualmente o adulto. Para Vygotsky este nível 
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é bem mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que aquilo que já aprendeu 

sozinha. 

A “zona de desenvolvimento potencial ou proximal” para o pensador é a 

distancia entre o que a criança sabe fazer sozinha e aquilo que ela faz com a ajuda de 

outras pessoas “zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 

não amadureceram que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, 

mas que estão presentes em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas 

de “brotos ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos desenvolvidos” 

(Vygotsky, 1984, p. 97). 

O que cria essa zona proximal e o aprendizado, assim ele afirma, “aquilo que é 

zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanha, 

ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de 

fazer sozinha amanhã” (Vygotsky, 1984, p.98). 

6.7.2. Piaget 

Piaget conceitua o desenvolvimento cognitivo como um processo contínuo que 

começa no nascimento. Ele divide o desenvolvimento em quatro períodos amplos: 

1° O sensório motor que vai do nascimento aos dois anos;  

2° O pré-operacional que vai de dois a sete anos; 

3° O estágio das operações concretas que vai de sete a doze anos; 

4° O estágio das operações formais correspondente ao período da adolescência 

que vai dos doze em diante.  

Esses períodos são correlacionados entre si e dependentes um do outro. Dessa 

forma o desenvolvimento tanto pode ser continuo como descontínuo, “continua 

significa que cada desenvolvimento subsequente baseia-se no desenvolvimento anterior 

incorporando-o e transformando-o. Descontinuo neste caso significa que as mudanças 

qualitativas ocorrem de um estágio para outro. Consequentemente, os períodos de 

desenvolvimentos estão funcionalmente relacionados e fazem parte de um processo 

contínuo.”          
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornando aos estudos já vivenciados, na construção do portfólio, pude ver, 

mais uma vez, o quão importante essa Pós-Graduação foi, é e será ao longo de minha 

vida como, acadêmica, docente, e coordenadora de escola. Por conter conteúdos 

fundamentais que servem como estrutura para essas funções que desempenho na 

sociedade.  

Ao rever as cinco disciplinas: Teorias e Tendências Pedagógicas à Prática 

Pedagógica, Pluralismo Cultural nos Processos Educacionais, Metodologia da 

Pesquisa em Educação, Planejamento Educacional, Teorias Cognitivas da 

Aprendizagem, veio-me a memória ótimos momentos de aprendizagem vividos no 

curso com professores e colegas de classe que de forma amiga os levarei na lembrança 

por toda minha vida.   

Pretendo não parar por aqui, pois a carreira da docência requer um esforço 

contínuo de pesquisa e aprendizagem para o aprimoramento da arte de ensinar. Acredito 

que ensinar é: “Um investimento em longo prazo, na grande bolsa da sociedade, onde o 

lucro é a gratidão de cidadãos bem sucedidos socialmente.” (Rael Júnior).        
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