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PREFÁCIO 

 

 

Tenho a enorme alegria em apresentar o trabalho de Ely Quintela. 

Trata-se de um ser humano exemplar e de uma profissional e educadora 

da educação que sabe de forma ímpar relacionar fecundamente teoria e 

prática.  

O trabalho de Ely Quintela intitulado – Educação, Psicologia e 

Aprendizagem: dilemas, desafios e perspectivas é um trabalho que segue 

uma linha teórica muito interessante. O livro se estrutura em três grandes 

partes.  A primeira parte discute a partir de grandes teóricos da Psicologia 

como Piaget, Vygotsky e Jung alguns conceitos centrais da teoria do 

desenvolvimento e da aprendizagem em educação. 

A segunda parte do livro ocupa-se das relações estabelecidas 

entre Ensino-Aprendizagem a partir de três grandes teóricos – Luckesi, 

Lefrançois e Perrenoud que de forma muito contundente de diferentes 

formas trataram de questão tão ampla e profunda para os dias atuais. 

A terceira parte do livro trata-se das relações entre docentes e 

discentes, ou seja, como estas relações se constroem no âmbito da prática 

contemporânea. 

De fato, o livro tem algumas perspectivas epistemológicas de 

fundo a partir de algumas sutilezas metodológicas e pedagógicas que 

servirão para futuros debates no âmbito da educação do século XXI. 

Trata de questões cruciais para a Educação no mundo Plural. O livro tem 

um caráter transdisciplinar, cujo intuito é de trazer para a análise da 

Educação a contribuição de psicólogos, sociólogos e pedagogos que 

diversas formas e modos contribuíram para o avanço da área 

educacional. 

Em síntese, apresento aos educadores contemporâneos uma obra 

que se servirá de fundamentação das questões ligadas ao 

Desenvolvimento e a questões da Aprendizagem que perpassam as 

relações Ensino-Aprendizagem e as relações Docentes e Discentes a 

partir de uma ótica construtivista e interacionista. 
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Desejo aos leitores desta obra, o desejo de aprofundar e 

descortinar questões tão centrais para a Formação Humana e 

Educacional. 

Meus cumprimentos cordiais, 

 

Prof. Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Professor e Pesquisador do Centro de Educação da Universidade 

Federal de Alagoas - Professor do Programa de Mestrado e Doutorado 

em Educação (PPGE/ CEDU/UFAL)  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A relação psicologia e educação vêm crivando pontos 

elementares ao ensino e aprendizagem, no âmbito educacional. 

Entrelaçado em conhecimento e comportamento humano, se pode dizer 

que, não convém separá-las sem antes analisar seu contexto como um 

todo. 

Entretanto, considerando que a Psicologia nasce e se desenvolve 

em uma sociedade capitalista, por meio de um embate ideológico de 

paradigmas inconciliáveis (FIGUEIREDO, 1993), é preciso entender 

como esta relação ocorre no cotidiano de cada um para diferenciar seu 

espaço. 

Analisando a educação de hoje, torna-se importante perceber em 

que ponto a psicologia pode contribuir com seu papel e seu 

conhecimento ao longo da história. E, por consequência, verificar se o 

comportamento sob o princípio da inteligência interfere no 

desenvolvimento psicológico do ser. 

Piaget (2013, p.30) discorre que “qualquer conduta, tratando-se 

seja de um ato executado exteriormente, ou interiorizado no pensamento, 

apresenta-se como adaptação ou, melhor dizendo, como uma 

readaptação”. Neste sentido, reflete o pensamento do ser, e nessa 

circunstância o papel do ensinante na relação ao comportamento do 

aprendiz no decorrer da história.  

Pontuando a história da educação na intencionalidade do 

comportamento humano visando um esclarecimento para aplicabilidade 

desse comportamento, a psicologia pode ser vista como fator importante 

nessa correlação. Colaborando com este fator Albuquerque (2014, p. 17) 

apresenta importantes pontos no seu livro Agulha e Linha e na relação 

Psicologia e Educação, menciona que, “a escola é o instrumento criado 

para otimizar o sistema produtivo e a sociedade a que ele serve”. 

Partindo desta idéia, o estudo procura conceituar a concepção de 

educação atual no âmbito do conhecimento da psicologia que tem por 
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importância a concepção em que a psicologia acarreta mudança na visão 

do ensino e aprendizagem, no seu desenvolvimento psicoemocional, 

cognitivo e cultural, e com isso abrange aspecto fundamental no sistema 

social da família. 

Com esta mudança e visão de conteúdos, a psicologia entra na 

escola. Apesar de algumas mudanças na relação Psicologia e Educação 

ao longo da história (ALMEIDA & GUZZO, 1992), a intervenção da 

Psicologia Educacional tem muito a contribuir no contexto, Professor e 

Aluno, Ensino e Aprendizagem, Respeito e Valorização do 

comportamento humano.  

A escola deve ultrapassar a habilidade e classificar a criança 

quanto à capacidade de aprender, estendendo sua atuação, no sentido de 

diagnosticar a eficiência de adaptação da criança. 

Desse modo, os pontos que norteiam este estudo perguntam-se: 

como o educador pode lidar com este processo em seu fazer pedagógico? 

O conhecimento do entendimento entre professor e aluno contribui para 

o ensino e aprendizagem? A psicologia pode contribuir para a 

transformação do conhecimento, no reconhecimento do comportamento 

disciplinar do homem?  A psicologia do educador interfere na psicologia 

do educando? 

Para analisar as questões acima será lavada em consideração a 

argumentação de alguns autores que contribuem para o entendimento da 

Psicologia da Educação, ressaltando tanto a relação professor e aluno 

quanto a relação ensino e aprendizagem. Segue alguns dos referidos 

autores: Albuquerque (2014), Luckesi (2013), Lefrançois (2009), Piaget 

(2013), dentre outros que serão citados no decorrer deste estudo. 

Decerto, avaliando o sistema concedido ao direito e dever do 

cidadão, cujo conhecimento resulta no desenvolvimento psicológico do 

ser, é que a dinâmica deste estudo tratará em seus pormenores uma 

psicologia que transforme, dinamize e esclareça toda razão deste ser. 

Sendo a psicologia o estudo do comportamento humano, incide nesta 

ciência a responsabilidade de manter-se no meio social, vislumbrando as 

questões morais que se incorporam a esse meio, bem como dos princípios 

que estabelecem um respeito mútuo. 
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Portanto, o estudo tem por objetivo mostrar a necessidade de 

fazer da educação uma intervenção psicológica, em que a compreensão 

transite de forma a tratar todos de forma isonômica e igualitária, 

buscando discorrer sobre o conceito psicológico da educação, 

identificando o problema psicológico no âmbito educacional na 

correlação professor/aluno, apontando a psicologia como transformadora 

na ação do ser e analisando a psicologia na relação ensino 

/aprendizagem. 

A metodologia aplicada neste estudo foi realizada mediante 

revisão de literatura de caráter descritivo, através de um levantamento 

bibliográfico em livros, artigos, dissertações e teses disponíveis no meio 

eletrônico. Serão utilizados como critérios de inclusão: material 

bibliográfico sobre a psicologia da educação, o ensino e aprendizagem, 

relação professor e aluno, conceitos psicológicos no âmbito educacional 

e os benefícios oferecidos mediante uma educação de qualidade, e a 

viabilidade da satisfação de uma sociedade cuja cultura dinamize o 

ensino em seu conhecimento intelectual. Como marco teórico, serão 

abordados os autores Albuquerque (2014), Luckesi (2013), Lefrançois 

(2009), Piaget (2013), Jung (1991), dentre outros que referenciarão a 

pesquisa aqui apresentada. 

Sendo assim, esta dissertação está dividida em 3 capítulos. No 

capítulo 2 deste estudo são abordados fundamentos teóricos da 

psicologia da educação, que tem como contextualização a teoria de 

Piaget que trata esta dinâmica do pensamento psicológico da criança em 

sua coordenação motora. Também temos o aprendizado da criança no 

pensamento afetivo, além de complementar este capítulo com a visão de 

Jung que relaciona o pensamento com o meio em que a criança vive que 

seu objetivo é diferenciar cada pensamento, ou seja, cada um tem uma 

forma de pesar diferente e Jung define este fator um ponto importante 

para vida da criança no momento de aprendizado. Ainda enfatiza o 

pensamento de Vygotsky ressalta o assunto refletindo sobre o 

pensamento que veem do meio, pois as informações que chega são 

determinantes para associar o conhecimento da criança em sua 

psicologia do pensamento humano. 
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No capítulo 3 deste estudo temos os conceitos da relação 

professor e aluno, sobre esta temática citamos o conceito na visão de 

Luckesi que compreende a relação do ensino e aprendizagem da criança, 

ademais o autor definir pontos relevantes da avaliação do professor em 

uma perspectiva significativa deste ensino e aprendizagem da criança na 

educação.  Contribui também como pensamento de outros que compõe e 

esclarece a relação professor e aluno no ato de ensinar e aprender da 

criança. 

No capítulo 4 deste estudo esta voltado para temática maior em 

que corresponde à problemática na relação professor e aluno, justo neste 

capítulo que enfatizamos esta relação professor e aluno no ato da 

aprendizagem da criança. Onde se contextualiza a educação como base 

da teoria do conhecimento humano, onde são discutidos todos os pontos 

relevantes das questões relação professores e aluno. Na visão de Arroyo, 

Luckesi, Saviani e outros apontam como se concretiza na prática esta 

relação até os tempos atuais, pois, sua temática mostra também a 

realidade destes conceitos que ultrapassa o pensamento e ação 

psicológica de cada um como ser humano e ser pensante de uma 

comunidade conhecida como escola. 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

1.1 Conceito da psicologia na visão de Piaget 

 

Ao fazer uma abordagem sobre a visão de Piaget na psicologia, é 

necessário iniciar um estudo pela ciência e fundamentos da psicologia da 

educação e ter uma compreensão do homem no meio social. 

Desde os primórdios o homem já era considerado um ser 

pensante. No entanto, havia um cuidado maior de demonstrar a sociedade 

este pensamento, visto que a vivência daquela época ainda era 

considerada grosseira para um homem expor seu pensamento. Não 

obstante, os grandes pensadores da história da educação no ensino e 

aprendizagem da criança foram de forma paulatina elucidando e 

aprimorando o conhecimento do pensamento inteligente do ser humano. 

Tais fatores, somados ao poder do raciocínio humano, vêm se mostrando 

cada vez mais exigentes no seu comportando moral.  

Contudo, os ensinos ditados por Piaget passam por um crivo de 

conhecimento em que refletem a inteligência humana que se inicia desde 

que o bebê nasce e começa a observar tudo que está ao seu redor. Logo, 

a psicologia difunde ideias de que somos dotados de um conhecimento 

que, ao ser aprimorado, dá curso à personalidade humana: um ser que 

pensa que assimila e que busca o equilíbrio humano no meio social. 

Porém, a educação sobre este pensamento dá ao homem suporte para 

buscar este conhecimento sob uma ação raciocinada em que as opiniões 

convergem à personalidade em sua plenitude de uma conduta moral mais 

educada. 

Assim sendo, ao indiciar que a educação transforma o homem e 

que a teoria de Piaget elucida até os tempos de agora, pode-se inferir que 

a inteligência humana nasce a partir de uma ação do pensamento, 

podendo ser uma readaptação de um novo comportamento, ou seja, o 
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homem já nasce com esta inteligência; o que precisa é adaptá-la aos 

tempos atuais sob uma educação social. 

A ideia da psicologia nos tempos atuais restabelece mudança no 

tocante ao processo educacional e busca através do conhecimento do 

comportamento do ser humano desenvolver o ensino e aprendizagem no 

âmbito educação. 

Piaget (2013, p. 30), enfatiza que “qualquer conduta, tratando-se 

seja de um ato executado exteriormente, ou interiorizado no pensamento, 

apresenta-se como adaptação ou, melhor dizendo, como uma 

readaptação”. Neste sentido, reflete o pensamento do ser e nessa 

circunstância, o papel do ensinante na relação ao comportamento do 

aprendiz no decorrer da história.  

Ainda neste sentido, a psicologia da inteligência citada por Piaget 

(2013, p. 31), diz que “as relações entre a afetividade e o conhecimento 

tem sido objeto de um grande número de debates”. Esta relação permite 

e garante o dispêndio das energias interiores disponível.  

A afetividade humana, muitas vezes, confunde seu pensamento 

ao mesmo tempo em que ocorre o que determina a ação primária que 

efetivamente é a energética ou a economia interna da conduta deste 

comportamento. Assim, transfere esta afetividade para outro sentido do 

comportamento humano. 

Analisando ainda a profundidade do conhecimento humano 

percebe-se também que Piaget correlaciona sobre suas teorias do 

conhecimento que a inteligência já está pré-formada no recém-nascido.  

Também não aceita que ela seria “adquirida”, como defendiam 

os empiristas. Sua teoria se apresenta como uma ultrapassagem da 

oposição inato-adquirido. Ele não aceita a tese de que uma parte das 

competências humanas seria inata e outra adquirida. Para ele, o 

indivíduo, em confronto com a realidade, transforma seus esquemas de 

ação ou de cognição (conhecimentos) e, assim fazendo, inventa novos 

conhecimentos que aumentam seu potencial intelectual anterior. 

Logo, o efeito desta inteligência advém da compreensão de que a 

inteligência não é uma faculdade. Tal negação implica uma continuidade 

funcional radical entre as formas superiores do pensamento e o conjunto 
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dos tipos inferiores de adaptação cognitiva ou motora. (Piaget, 2013, 

p.33). 

O autor ainda menciona que,  

 

Segundo o nível de desenvolvimento do indivíduo, os 

intercâmbios estabelecidos por ele com meio social são de 

natureza bastante diversa, além de modificarem, por 

conseguinte, em ricochete, a estrutura mental individual de 

maneira igualmente diferente. (PIAGET 2013, p. 223). 

 

Lembrando esta concepção, o autor remete ao conceito 

direcionado à coordenação motora da criança, visto que é na infância que 

lhe acende a curiosidade de tudo que lhe rodeia. 

Sendo a inteligência inata no ser, sua adaptação pode ser definida 

como o aprimoramento dessa inteligência, que ao se destacar mostra a 

dificuldade da linguagem finalista. Portanto, a adaptação deve 

caracterizar como equilíbrio entre ações do organismo sobre o meio e as 

ações inversas.  

É possível, segundo o autor, designar por “assimilação”. 

Tomando este termo no sentido mais amplo, a ação do organismo sobre 

o objeto que está em sua volta, no pressuposto de que a ação dependa das 

condutas anteriores incidindo sobre os mesmos objetos ou outros 

análogos. 

Neste mesmo sentido, Piaget (2013) aponta que os 

conhecimentos se constroem através das interações do sujeito com o 

objeto (ou o meio físico e/ou social). 

Encenando este momento vale notar como surgi, na visão 

Piagetiana, o processo desta inteligência humana. Inicialmente o bebê 

reage por reflexos aos estímulos. Desde os primeiros meses de vida, 

esses reflexos hereditários se transformam em esquemas de assimilação, 

no sentido de que essas ações elementares (sugar, olhar, ver, etc.) 

funcionam como procedimentos para conhecer o mundo dos objetos. 

Esses objetos não são vistos como tais, mas explorados pelos esquemas 

que o bebê dispõe.  



18 

Um lenço, um chocalho, uma bola, etc., são, antes de tudo, 

objetos que podem ser vistos, chupados, presos na mão, etc. Existe 

assimilação cada vez que o indivíduo incorpora o dado sensível aos seus 

quadros pessoais. Assimilar um objeto (ou uma situação) é agir sobre ele, 

tentando inseri-lo em sua própria forma de agir ou de pensar. Ex: 

assimilar um bife é ingeri-lo e processá-lo, usando seu aparelho 

digestivo, já existente. O bebê assimila um objeto pegando-o e 

balançando-o e sugando-o, usando seus reflexos.  

Nesta dimensão, Piaget distingue três tipos de assimilação: 

 

1. Assimilação reprodutora: corresponde à repetição 

simples de uma ação ou de um raciocínio e assegura sua 

fixação ou sua estabilização. Ex: sugar tudo o que pega, no 

caso do bebê; ou copiar todas as palavras que vê, no caso 

da criança pequena; ler diversos textos (adulto) juntar 

todas as frutas; jogar muitas vezes a bola, cuidando para 

não cometer erros.  

2. Assimilação recognitiva: o sujeito reconhece, por 

discriminação, os objetos que podem ser assimilados a um 

esquema particular. Ex: alguém que nunca viu uma 

determinada fruta, ao vê-la reconhece que se trata de uma 

fruta, ainda que não saiba seu nome, seu grau de acidez, 

etc.; reconhecer que no voleibol podem existir muitos tipos 

de toques que são permitidos reconhecerem que se trata de 

uma poesia sem nunca a ter lido.  

3. Assimilação generalizadora: o indivíduo tenta estender a 

aplicação de um esquema a um máximo de objetos. Assim 

fazendo ele se esforça para alargar o domínio de um 

esquema dado a um máximo de situações. Ex: descobre 

que o tomate também é fruta apesar de não ser adocicado 

nem comido como sobremesa; joga voleibol adequando o 

toque ao recebimento da bola; define diferentes poesias 

pela métrica, época, etc. (PIAGET, 1996, p.13). 

 

Entretanto, duas características próprias ao funcionamento 

assimilador levam a um conhecimento superior: de um lado, a criança 

(ou adulto) introduz espontaneamente variações nas repetições; do outro, 
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ela tende a generalizar a aplicação de toda ação a novos objetos. 

Diversificando a aplicação desses esquemas, geram-se novas condutas 

por diferenciação progressiva das precedentes; esses esquemas novos 

podem ser muito úteis e se mostrarem adaptados a algumas situações. 

Ex: o bebê puxa o cobertor para pegar um objeto distante; essa conduta 

pode se transformar em pegar uma vara para buscar outro objeto distante 

que não está sobre um cobertor, etc. Acontece também que, tentando seus 

esquemas numa diversidade de objetos, o sujeito (bebê ou adulto) 

encontre obstáculos que o obriguem a inventar novas formas de agir e de 

pensar. 

Este entendimento leva a criança ao conhecimento que, ao ser 

percebido pelo adulto, reconhece como um ser inteligente, que pensa, 

assimila, e busca adequar este conhecimento à ação do seu 

comportamento. Porém, é compreensível analisar este comportamento 

para desmistificar que cada assimilação tem seu significado mediante a 

ação e a conduta da criança. 

Por consequência, o objeto, ou seja, o mundo exterior, não se 

impõe a um sujeito passivo; é o sujeito que vai ao seu encontro e se 

esforça para integrá-lo, para assimilá-lo a seus esquemas (de ação ou de 

pensamento) privilegiados. Quando há sucesso, por feedback positivo, o 

esquema é reforçado. Quando não, o sujeito é obrigado a um reajuste em 

seus esquemas. Neste caso temos o que Piaget chama de acomodação.  

Vale lembrar que, só há acomodação quando ocorre um reajuste 

de um esquema. Se houver apenas desinteresse, ou se o sujeito nem 

sequer se der conta de que seu esquema não funciona numa situação 

dada, há manutenção do pensamento anterior, portanto, não há 

acomodação. Acomodar é sentir um desafio: descobrir que seu esquema 

é inoperante diante de uma situação dada e que deve ser substituído por 

outro melhor.  

Assimilação e acomodação formam uma dupla dialética. 

Tomados isoladamente, cada um conduz às deformações. Se apenas 

houvesse assimilação, o pensamento seria estático, não evoluiria. O 

adulto come para manter seu corpo funcionando, não para mudar a 

estrutura de seus órgãos, ou para engordar ou emagrecer. Se ocorresse 



20 

apenas acomodação, o pensamento teria que mudar a cada 

acontecimento; os conhecimentos anteriores não valeriam nada. O 

equilíbrio dinâmico entre assimilação e acomodação é indispensável à 

atividade cognitiva; a primeira assegura à coerência do pensamento e a 

segunda a adequação ao real. Para pegar algo eu estendo a mão e faço o 

movimento de preensão – assimilação; fecho mais a mão se o objeto for 

pequeno- acomodação. 

Piaget (2013) distingue três formas de equilibração: 

De tipo I – ocorre quando há assimilação dos esquemas de ação 

e sua acomodação em função das reações do objeto: Ex. Numa certa 

idade as crianças pensam que todos os objetos servem ou como 

recipientes ou como conteúdos dos recipientes. Nesta fase, ao 

encontrarem um funil, ou um cano, procuram tratá-los como recipientes. 

Querem enchê-los de água. Constatam então que a água sempre escapa 

pelo outro lado. Isso as incomoda um pouco, até que acabam por se 

interessar pelo escoamento da água. Pode-se então falar de acomodação 

ao objeto; adaptar o toque de bola ao tipo de bola e tipo de jogo, por 

exemplo, entre voleibol e basquetebol. 

De tipo II – é a que ocorre entre os diferentes subsistemas 

cognitivos (práticos- como as ações ou representativos- como os 

conceituais): Ex: Uma criança descobre que existem dois trajetos para ir 

até a escola. Muito rapidamente ela se dará conta que pode ir por um 

deles e voltar pelo outro, ou vice-versa. Ela coordenou dois subsistemas 

de ação; no voleibol, adaptar o toque à velocidade, ângulo, força, etc., de 

recebimento da bola. 

De tipo III – consiste em encontrar uma coerência a todos os 

sistemas cognitivos próprios a um setor do real, uma meta-estrutura que 

deve estar de acordo com cada um dos diferentes subsistemas. Ex: 

Quando transformamos uma bola de massa de modelar em salsicha, uma 

criança pode pensar que na salsicha tem mais massa, porque é mais 

comprida. Se continuarmos encompridando a salsicha, até que ela se 

transforme numa espécie de cobra, muito fina, a criança poderá pensar 

que esta última tem menos massa porque é mais fina. Finalmente ela 
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ligará os dois subsistemas concluindo que continua a mesma quantidade 

de massa. 

Teorias como a mecânica newtoniana, que reuniu múltiplas 

explicações, muitas vezes contraditórias, num todo coerente é também 

uma equilibração do tipo III. Adaptar seu jogo às estratégias usadas pelo 

adversário e sua própria equipe também é uma equilibração de tipo III. 

Nos estudos de Piaget (2013), a teoria da equilibração, de uma 

maneira geral, trata de um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. Assim, é considerada como um mecanismo autorregulador, 

necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o 

meio-ambiente. Piaget (2013) postula que todo esquema de assimilação 

tende a alimentar-se, isto é, a incorporar elementos que lhe são exteriores 

e compatíveis com a sua natureza. Postula também que todo esquema de 

assimilação é obrigado a se acomodar aos elementos que assimila, isto é, 

a se modificar em função de suas particularidades, mas sem com isso 

perder sua continuidade (portanto, seu fechamento enquanto ciclo de 

processos interdependentes), nem seus poderes anteriores de 

assimilação. 

Em outras palavras, Piaget (2013) define que o equilíbrio 

cognitivo implica em afirmar a presença necessária de acomodações nas 

estruturas, bem como a conservação de tais estruturas em caso de 

acomodações bem sucedidas. Esta equilibração é necessária porque se 

uma pessoa só assimilasse, desenvolveria apenas alguns esquemas 

cognitivos, esses muito amplos, comprometendo sua capacidade de 

diferenciação; em contrapartida, se uma pessoa só acomodasse, 

desenvolveria uma grande quantidade de esquemas cognitivos, porém 

muito pequenos, comprometendo seu esquema de generalização de tal 

forma que a maioria das coisas seria vista sempre como diferente, mesmo 

pertencendo à mesma classe. Essa noção de equilibração foi à base para 

o conceito desenvolvido por Paín sobre as modalidades de 

aprendizagem, que se servem dos conceitos de assimilação e 

acomodação, na descrição de sua estrutura processual.  

Segundo Wadsworth (1996), se a criança não consegue assimilar 

o estímulo, ela tenta então fazer uma acomodação, modificando um 
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esquema ou criando um esquema novo. Quando isso é feito, ocorre a 

assimilação do estímulo e, nesse momento, o equilíbrio é alcançado. De 

acordo com a teoria da equilibração, a integração pode ser vista como 

uma tarefa de assimilação, enquanto que a diferenciação seria uma tarefa 

de acomodação; contudo, há conservação mútua do todo e das partes. 

É de Piaget (1975) o postulado de que o pleno desenvolvimento 

da personalidade sob seus aspectos mais intelectuais é indissociável do 

conjunto das relações afetivas, sociais e morais que constituem a vida da 

instituição educacional.  

À primeira vista, o desabrochamento da personalidade parece 

depender dos fatores afetivos. Na realidade, a educação forma um todo 

indissociável e não é possível formar personalidades autônomas no 

domínio moral se o indivíduo estiver submetido à uma coerção 

intelectual, ou seja, se ele é passivo intelectualmente não será livre 

moralmente.  

Mas, reciprocamente, se sua moral consiste exclusivamente numa 

submissão à vontade adulta e se as únicas relações sociais que constituem 

as relações de aprendizagem são as que ligam cada estudante 

individualmente a um professor que detém todos os poderes, ele não 

pode tampouco ser ativo intelectualmente.  

 

[...] adquirida à linguagem, a socialização do pensamento 

manifesta-se pela elaboração de conceitos e relações e pela 

constituição de regras. É justamente na medida, até, que o 

pensamento verbo-conceptual é transformado pela sua 

natureza coletiva que ele se torna capaz de comprovar e 

investigar a verdade, em contraste com os atos práticos dos 

atos da inteligência sensório-motora e à sua busca de êxito 

ou satisfação. (PIAGET, 1975, p.115) 

 

A Epistemologia Genética defende que o indivíduo passa por 

várias etapas de desenvolvimento ao longo da sua vida. Para Piaget, a 

aprendizagem é um processo que começa no nascimento e acaba na 

morte.  

A aprendizagem dá-se através do equilíbrio entre a assimilação e 

a acomodação, resultando em adaptação. Segundo este esquema, o ser 
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humano assimila os dados que obtém do exterior, mas uma vez que já 

tem uma estrutura mental que não está "vazia", precisa adaptar esses 

dados à estrutura mental já existente. Quando os dados são adaptados a 

si, dá-se a acomodação.  

Este esquema revela que nenhum conhecimento nos chega do 

exterior sem que sofra alguma alteração da nossa parte, ou seja, tudo o 

que aprendemos é influenciado por aquilo que já tínhamos aprendido. 

Através de várias observações com seus filhos, e principalmente 

com outras crianças, Piaget deu origem à Teoria Cognitiva, onde 

demonstra que existem quatro estágios de desenvolvimento cognitivo no 

ser humano: sensório-motor, pré-operacional, operatório concreto e 

operatório formal. 

Para Piaget (2013, p. 223), o desenvolvimento humano obedece 

a certos estágios hierárquicos, que ocorrem do nascimento até se 

consolidarem por volta dos 16 anos. A ordem destes estádios (ou 

estágios) seria invariável a todos os indivíduos, embora a faixa etária 

possa variar de pessoa para pessoa. 

Estágio sensório-motor (do nascimento aos 2/3 anos) – a criança 

busca adquirir controle motor e aprender sobre os objetos físicos que a 

rodeiam. Desenvolve um conjunto de "esquemas de ação" sobre os 

objetos, que lhe permitem construir um conhecimento físico da 

realidade. Nesta etapa desenvolve o conceito de permanência do objeto, 

constrói esquemas sensório-motor e é capaz de fazer imitações, iniciando 

as representações mentais. Esse estágio se chama assim porque o bebê 

adquire o conhecimento por meio de suas próprias ações que são 

controladas por informações sensoriais imediatas. Ele subdivide-se em 

até 6 subestágios nos quais o bebê apresenta desde reflexos impensados 

até uma capacidade representacional do uso de símbolos. As principais 

características observáveis durante essa fase que vai até os dois anos de 

idade da criança são: 

 

A exploração manual e visual do ambiente; 

A experiência obtida com ações, a imitação; 

A inteligência prática (através de ações); 
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Ações como agarrar, sugar, atirar bater e chutar; 

As ações ocorrem antes do pensamento; 

A centralização no próprio corpo; 

E, finalmente, a noção de permanência do objeto. 

 

Estágio pré-operatório (ou intuitivo) (dos 2/3 aos 6/7) – 

coincidente com a fase pré-escolar, é o estagio no qual a criança inicia a 

construção da relação causa e efeito, bem como das simbolizações. É a 

chamada idade dos porquês e do faz de conta. As maiores limitações 

desse período são a centração, a irreversibilidade, o egocentrismo, a 

transdução e a confusão aparência/realidade. Nesse período, as 

características observáveis mais importantes são: 

 

Inteligência simbólica; 

O pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico; 

A contração (apenas um aspecto de determinada situação é 

considerado); 

A confusão entre aparência e realidade; 

A noção de irreversibilidade; 

O raciocínio transdutivo (aplicação de uma mesma explicação a 

situações parecidas); 

A característica do animismo (Cida a seres inanimados). 

 

Estágio operatório-concreto (dos 6/7 aos 10/11 anos) - a criança 

começa a lidar com conceitos abstratos como os números e 

relacionamentos; começa a construir conceitos, através de estruturas 

lógicas, consolida a conservação de quantidade e constrói o conceito de 

número. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está preso aos 

conceitos concretos, não fazendo ainda operações com proposições 

puramente verbais. Esse estágio é caracterizado por uma lógica interna 

consistente e pela habilidade de solucionar problemas concretos. 

Por volta dos 7 anos, o equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação torna-se mais estável: surge a capacidade de se fazer 



25 

análises lógicas. A criança ultrapassa o egocentrismo, ou seja, dá-se um 

aumento da empatia com os sentimentos e as atitudes dos outros. 

Mesmo antes deste estágio, a criança já é capaz de ordenar uma 

série de objetos por tamanhos e de comparar dois objetos indicando qual 

é o maior, mas ainda não é capaz de compreender a propriedade transitiva 

(A é maior que B, B é maior que C, logo A é maior que C). No início 

deste estágio a criança já é capaz de compreender a propriedade 

transitiva, desde que aplicada a objetos concretos que ela tenha visto; 

começa a perceber a conservação do volume, a massa e o comprimento. 

Estágio operatório-formal (dos 10/11 em diante) - fase em que o 

adolescente constrói o pensamento abstrato, conceitual, conseguindo 

levar em conta as hipóteses possíveis, os diferentes pontos de vista e 

sendo capaz de pensar cientificamente. Começa a raciocinar lógica e 

sistematicamente. Esse estágio é definido pela habilidade de engajar-se 

no raciocínio abstrato. As deduções lógicas podem ser feitas sem o apoio 

de objetos concretos. 

O pensamento hipotético dedutivo é o mais importante aspecto 

apresentado nessa fase de desenvolvimento, pois o ser humano passa a 

criar hipóteses para tentar explicar e sanar problemas, o foco desvia-se 

do "é" para o "poderia ser". A metodologia científica e os conceitos 

abstratos aparecem nessa etapa do desenvolvimento. 

 

1.1.1 O processo de aprendizagem Pós-Piagetiano 

 

É de suma importância enfatizar, neste contexto, o que significou 

no âmbito acadêmico os postulados de Piaget, todos os autores da 

atualidade referenciam sua proposta que é até hoje lembrada para sua 

prática pedagógica. 

No processo de aprendizagem na linha de pensamento era a 

inteligência apresentada pelo autor, que valoriza o pensamento deste 

ensino, pois, acreditava que a inteligência verbal era fundamentada para 

explorar as atividades no espaço escolar. Nesta visão foi averiguado o 

importante empenho da linguagem mediante essa inteligência verbal. 
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No momento desta descoberta queria o autor provar e sobre sua 

observação esclarecer que a inteligência se concernia sobre um 

seguimento biológico. E explica em sua autobiografia, publicada em 

1971, de modo a revelar que ele a respeito de quando era jovem, como 

se deu sua descoberta através da leitura, em sua reflexão, tocou seu 

íntimo levando a compreender que precisava explicar a consagração da 

vida sobre a biológica do conhecimento. 

Admite-se, portanto, que toda essa descoberta refletiu na 

concepção que levou o autor a desenvolver suas obras em que destaca 

sua inspiração para o socioconstrutivismo. 

Nos últimos anos em que décadas se passaram, inúmeros 

conhecimentos vêm surgindo para enriquecer nosso olhar sobre o 

desenvolvimento da criança. Muitas investigações no campo das 

relações humanas, principalmente no campo das mães e bebês, assunto 

que para Piaget não despertou interesse, e assim trouxe para outros 

pesquisadores novos dados sobre uma reflexão psicológica e pedagógica, 

mostrando assim a grande capacidade do relacionamento dos bebês com 

o mundo. 

Pode-se considerar Vygotsky e Wallon como os fundadores da 

psicologia do desenvolvimento, junto ao pensamento de Piaget, em razão 

de haver uma preocupação em observar o desenvolvimento infantil e 

criar modelos de como ocorre o processo. 

Todavia, os pós-Piagetianos, inspirados pelos três gênios, são 

psicólogos que reconhecem que a linguagem e as relações interpessoais 

possuem uma relevância superior ainda que a visão de Piaget fosse capaz 

de pensar. 

Admitindo-se todo esse processo de mudança com relação ao 

pensamento e a prática de ensino o construtivismo pós – piagetianismo, 

acelerou de maneira significativa no campo da educação.  

Desta maneira o construtivismo considera hoje uma teoria em que 

sua construção de aprendizagem esta voltada a uma construção mental, 

sobre uma relação do sujeito com o mundo através de sua interação com 

outros (LIBÂNEO, 2005). 



27 

 Lembrando que o homem tem sua potencialidade, para discernir 

seu pensamento, na medida em que aprende a pensar desenvolve esta 

capacidade, posto que, a faculdade de pensar, não é inata e nem é munido 

de fora. Portanto, o construtivismo pós-Piagetianos inclui contribuições 

de outras origens tais como o espaço do desejo e do outro na 

aprendizagem.    

Porém, a aprendizagem consiste no conhecimento aprendido e 

desenvolvido através do pensar, na relação deste com o outo, e assim 

desenvolve a construção do saber. Nesta mesma perspectiva nos 

deparamos com o socioconstrutivismo que se ocupa em exercer o papel 

da ação e da experiência do individuo no adiantamento cognitivo, porém, 

adiciona o componente social na aprendizagem, mostrando claramente o 

papel determinante das significações sociais nas interações sociais na 

construção de conhecimentos (LIBÂNEO, 2005). 

Na aprendizagem pós – Piagetiana nos apresenta Paín (1989) 

umas modalidades de aprendizagem significativa, tomando por eixo a 

premissa Piagetiana.  E neste sentido explica a assimilação e a 

acomodação intervém como o individuo assimila e de que forma pode 

ser prevenido, tendo em vista, atributo especifico de um excesso ou 

indigência desses de um desses movimentos, acometendo o fim d o 

resultado. Não obstante, na visão de Piaget, o individuo se encontra em 

contínuo equilibração.  

Ainda o autor inicia deste pressuposto e admiti a dificuldade 

encontrada no aprendizado da criança estão pertencentes de uma 

hiperatuação de uma das formas, que no somatório a hipoatuação da 

outra, gerando as modalidades de forma sintomática. 

Pode-se entender como hiperassimiaçao, a movimentação do 

método da adaptação em que o sujeito elementar, é modificado e inclusos 

pelo o individuo, pois, em uma sintomatizarção possa ocorrer uma 

exacerbação desse movimento, de maneira que o aprendiz não se resigna 

ao aprender. Contudo, essa sintomatizarção se inscreve na dominância 

dos aspectos subjetivos sobre o objetivo, estamos falando de uma 

hipoacomodação. 
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Em relação à hipoacomodação, se corresponde à adaptação para 

que desperte a parte interna do individuo. Considera, portanto, 

acomodação pode acontece devido à resistência em acomodar, vista 

também, pela dificuldade de internalizar os objetos. 

Já em relação à hiperacomodação, a acomodação é vista de 

maneira ajeitar-se para ser eternizada. Sendo que o excesso deste pode 

levar a uma dificuldade de contato com a subjetividade, levando à 

submissão e à obediência acrítica.  

Ainda nessa abordagem, é possível considerar hipoassimilição, 

sendo uma sintomalização em que a aquisição do conhecimento decai 

em seu contato, o que os resultados ocorram em baixo nível em relação 

ao objeto, de forma a não conseguir transforma-la, não compreender e 

terminar acomodando. No pressuposto da normalidade é entendida a 

aprendizagem dos movimentos, uma vez que que depende deste 

movimento que se assimila e acomodação estejam de acordo para existir 

o equilíbrio entre as ambas. 

Dado a importância da característica da sintomatizarção da 

aprendizagem é sua predominância de um movimento sobe o outro.  Em 

que existe uma dominância na assimilação, e que as dificuldades se 

apresenta de forma a não se resignar, o que leva o individuo a apreciar 

os objetos de maneira subjetiva, não internalizando as qualidades do 

objeto.  

Porém, à medida que a acomodação envolve o indivíduo jamais 

emprega sentido subjetivo aos objetos; antes, transige-se sem criticidade.  

Todavia o sistema educativo é capaz de gerar sujeitos bastante 

acomodados, se a reprodução dos padrões for mais considerada que o 

desenvolvimento da autonomia e da criatividade.  

 

1.1.2 Afetividade na teoria Piagetiana (construção do conhecimento) 

 

É importante evidenciar que segundo Bringuier (1977), a teoria 

de Piaget era respeitável, não obstante, por considera no âmbito da 

psicologia da infância, reconhecido, portanto, o filósofo das ciências que 

viu na criança um instrumento de conhecimento. 
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Seu histórico de caminhada se deu sobre uma observação de 60 

anos, de esforço em observação e trabalho para detectar em seu projeto 

um conhecimento no desenvolvimento infantil. Assim sendo, sua técnica 

transformou sua observação em um cuidado maior, para o 

desenvolvimento cognitivo da criança (PIAGET, 1996). 

O importante do conhecimento em desenvolvimento é reconhecer 

no homem, as expectativas que a ação humana lhe reproduz na mente, 

todo esse aspecto estar ligado ao conhecimento comportamental que 

desde a infância começa ser apresentada pela criança. Todavia, o convite 

direcionado a criança no aspecto moral, se inicia pela percepção de sua 

assimilação mediante os deveres que são impostos a ela no âmbito de sua 

convivência tendo como principal os pais, os adultos em total. 

No campo da afetividade Piaget (1977) descreve existir dois tipos 

de sanções: as sanções expiatórias, que são aquelas em que a qualidade 

do castigo é suspeita á do delito e as por reciprocidade, que são aqueles 

em que comete um ato censurado, como fabular contra o outro sobre o 

que de fato nunca existiu, perde então a confiança mútua. Segundo 

afirma o autor que quanto menor a idade, mas a criança opta pelas 

sanções expiatórias. 

Sob este prisma Piaget (1977) nos aponta que o individualismo 

da criança esta voltada nas relações em que faz parte, contudo, afirma ser 

a relação interinviduais em duas categorias: a coação e cooperação. E faz 

distinção entre as duas, quando diz que uma trata-se de maneira 

assimétrica (que impõe suas verdades) e outra simétrica (que imporá 

acordo de maneira mútua).  

Portanto, a afetividade em sua visão trata-se de uma energia que 

impulsiona/move as ações e a razão, pois, nos possibilita a identificação 

dos sentimentos e êxito nas ações.  

O entendimento que nos traz Piaget a respeito da construção do 

conhecimento é de suma importância para compreender o 

desenvolvimento da criança, embora seja um pouco estranha, segundo o 

autor, nos informa que sua construção é iniciada desde a infância, a 

criança já traz consigo o conhecimento inato, que são inerentes a sua 

sobrevivência. Ademais, esses conhecimentos são visto como os reflexos 
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de apreensão e sucção (pegar e sugar), o da audição e visão (ouvir) a 

visão e o tato (olhar e pega), são através destes conhecimentos que a 

criança constrói os novos conhecimentos, ou seja, este possibilita a 

criança dar os primeiros passos partindo de um princípio inteligente. 

Dado este conhecimento tudo que for direcionado a esta compreensão, a 

criança vai modificando-o para o seu bem estar (OSLI, 2009).  

Subtende então, que o conhecimento que o autor nos traz é 

construído sob outro conhecimento que já existe assim que a criança 

nasce, lembrando, ainda que ao analisar bem sua teoria, desde em que 

estar dentro da barriga o bebê já apresenta este conhecimento. Ressalta 

neste meandro que todo o sentimento emitido durante a gestação a 

criança absorve no intimo emocional a percepção de tudo que senti. 

No tocante, deste conhecimento que já nos foi revelada, que se 

inicia desde a infância, pois, é hereditário, o autor nos mostra que, a 

sistemática do cognitivo da criança, passa por um aprimoramento ao 

longo do tempo, que mesmo trazendo estes já citados anteriormente, o 

mesmo vai se transformando à medida que a criança vai crescendo. 

Todavia, o estudo Piagetianos (2001) indica que a criança é o 

autor de seu respectivo conhecimento, que são construídos a partir de 

quatro elementares básicos, a saber; maturação do sistema nervoso 

central, a estimulação do ambiente físico, a aprendizagem social e por 

fim, tendência ao equilíbrio.   Toda essa sequência será vivenciada por 

todas as crianças, pois, o desenvolvimento ocorrerá a medida que elas 

vão crescendo. 

Após todo esse momento a construção do conhecimento na teoria 

Piagetiana, é centrada na estrutura lógica, depois de passar por todo o 

processo que vai da infância até se equilibrar totalmente. Dai a criança 

começa exercer sobre o mundo que habita de maneira diferente, e mais 

ágil, complexa e cometida. 

Desta feita, a teoria Piagetiana em sua abordagem sobre o 

cognitivo da criança, nos mostrou que esse conhecimento vem desde a 

tenra idade, ou seja, já nasce com ela, mas que ao longo dos anos, vai 

amadurecendo se posicionando no padrão moral desta criança. Mas 

aprofundando este conceito, no amago de seu conhecimento Piaget nos 
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mostra em sua teoria que o equilíbrio faz parte do desenvolvimento 

cognitivo da criança, sendo uma particularidade especifica do ser, e 

constitutiva da vida orgânica e mental, por quanto à aprendizagem faz 

parte do desenvolvimento e se destaca pela modificação (equilibrada) do 

comportamento, que são resposta das experiências adquiridas ao longo 

dos anos, mediante suas conquistas. 

Vale lembrar que neste sentido o autor destaca quatro etapas do 

desenvolvimento que são necessárias para o aprendizado da criança, são 

elas: período sensório-motor; pré-operatório; operatório concreto; 

operatório-formal. Neste último a criança já passa ter doze anos de idade, 

e neste começa a questionar seus anseios, discutir, e argumentar o 

comportamento do outro constituindo os seus. 

Na construção da afetividade do conhecimento da criança, 

mediante ao desenvolvimento cognitivo é mostrada por Piaget através 

das observações analisada a partir do comportamento da criança 

(PIAGET, 2013). 

No sentido do construtivismo sobre o termo usado por Piaget 

(1964) a sua teoria foi aplicada, de forma a compreender dentro do seu 

contexto os novos níveis que apresenta o conhecimento que muita vez 

são indefinidamente incorporados por meio de interações entre do 

individuo e o meio. 

Considerando ao mesmo tempo os princípios da lógica e a 

construção da inteligência na criança, Piaget define que a aquisição dos 

conhecimentos se faz segundo dois métodos suplementares: assimilação 

e acomodação. 

Sobre assimilação compreende-se sendo um processo cognitivo 

por meio do qual o sujeito complementa novos conhecimentos às 

estruturas cognitivas já existentes (WADSWORTH, 1996), ou seja, é a 

adaptação de novos estímulos e experiências às estruturas cognitivas que 

o sujeito já possui. Pode-se definir a assimilação como: 

 

[...] uma integração às estruturas prévias, que podem 

permanecer invariáveis ou são mais ou menos modificadas 

por esta própria integração, mas sem descontinuidade com 
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o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas 

simplesmente acomodando-se à nova situação. (PIAGET, 

1996, p.13) 

 

No processo da acomodação há uma alteração no comportamento 

cognitivo do individuo, em que compreende o objeto que o leva ao 

desiquilíbrio, fazendo assim com que ajuste seus conflitos. 

 

A acomodação explica o desenvolvimento (uma mudança 

qualitativa), e a assimilação explica o crescimento (uma 

mudança quantitativa); juntos eles explicam a adaptação 

intelectual e o desenvolvimento das estruturas cognitivas. 

(WADSWORTH, 1996, p. 7). 

 

Piaget (1996) enfatizar as ideias da assimilação e da acomodação, 

deixando evidente que da mesma maneira que não há assimilação sem 

que não haja acomodações.  

Ainda na visão de Piaget (1977, p.16) o afeto exerce um papel 

imprescindível no funcionamento da inteligência, segundo o autor: “vida 

afetiva e vida cognitiva são inseparáveis, embora distintas.” Sendo 

assim, inerentes, pois, toda troca com o meio inferi ao mesmo tempo na 

elaboração e valorização. Neste sentido, faz menção que a lógica do 

sentimento não pode ser raciocinada, se não estiverem vivenciados certos 

sentimentos, que, por conseguinte, não existe apreço sem um mínimo de 

compreensão. Desta maneira considera-se, portanto, que o ato inteligente 

presumiu de uma organização de energia interna, que são despesa através 

do interesse, esforço, facilidade. 

Sem esse sentimento, não existe encanto, e complementando este, 

não tem motivação para o aprendizado, como também não existem os 

argumentos, que sem eles, não se desenvolve mentalmente.  

Considerando um sentimento que um não vive sem o outro, dando-se 

suporte em seu desenvolvimento. 

A concentração cognitiva deste conhecimento em 

desenvolvimento passa de um estágio inicial centralizada na própria ação 

para a construção de um universo objetal e descentrada. Tal qual se 
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apresenta o cognitivo tão quanto afetivo progridem; a princípio está 

centrado no sujeito com outro sujeito. 

De toda forma o afeto pode apressar ou atrasar a formação da 

organização cognitiva. Todavia é necessário, só o afeto não é condição 

suficiente para a formação da mesma. (PESSOA, 2000). Há, portanto, 

toda uma afetação na relação dos interesses do sujeito, mesmo que este 

se apresente estranho diante da situação, e a necessidade, do individuo, 

como dito anteriormente é necessário haver, dentro desta afetividade um 

compromisso em ambas a parte para que se julgue necessário o 

conhecimento e a demonstração desse cognitivo da criança segundo 

Piaget (1977). 

A efetividade não esclarece a edificação inteligente, no entanto, 

as construções mentais são permeadas pela caracterização do afetivo. 

Toda atuação tem um aspecto cognitivo e afetivo, e um precisa do outro, 

no mais, não funcionaria. (PESSOA, 2000). Logo, é importante 

compreender esta relação, tendo em vista que os corpos neste sentido se 

atraem, mas que seu funcionamento só se torna eficaz quando estão 

interligados pelo mesmo sentimento, como exemplo, eu quero, eu posso, 

e mais adiante, conceitua esta dinâmica do aprender com racionalidade 

de pensamento afetivo.  

Desta forma, a dificuldade apresentada pela criança interfere 

nessa inversão de valores, enquanto seu afetivo estiver abalado no 

sentimento, é possível reconhecer esse desinteresse na prática do 

aprendizado da criança.  

Para Piaget, é inegável que o afeto tem um papel indispensável 

no desempenho da inteligência. Sem o afeto não existirá nem interesses, 

nem motivação, nem necessidade; sendo assim, as interrogações ou 

dificuldades não poderiam ser planejadas, dessa forma não poderia haver 

inteligência. O afeto é uma condição imprescindível para formação da 

inteligência (PIAGET, 1962/1994. p.129, apud SOUZA. 201, p.252). 
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1.2 A educação psicológica na visão de Jung 

 

A visão da consciência psicológica apontada por Jung defini que 

na apresentação da psicologia analítica a maneira que a psique humana 

se envolve com o mundo objetivo e/ou subjetivo vincula-se ao seu tipo 

psicológico. Os seres humanos não são idênticos, e sim diferentes. 

Jung (1991), em seu livro Tipos Psicológicos, faz uma alusão das 

funções da consciência que compõem a psique humana. Segundo a sua 

abordagem, todas as funções da consciência (pensamento, sentimento, 

sensação e intuição) necessitam ser trabalhadas para que o indivíduo se 

concatene melhor com os outros e consigo mesmo.  

Ainda a este sentido, colabora o autor, mencionando a respeito de 

função principal, apresenta também a função secundária, que se mostra 

“de menor diferenciação na consciência e relativamente determinante” 

(JUNG, 1991).  Mas afirma que as quatro funções da consciência devem 

ser avançados para que se ative a consciência do individuo, e assim se 

integrar cada vez mais.  

Uma vez que, a psicologia da educação, que tende priorizar o 

desenvolvimento da criança, a psicologia analítica, contextualiza seu 

conceito no seguimento individual, compreende o docente e o discente 

como sujeitos em regime de formação e transformação, tornando-os 

seres humanos melhores. 

Desta forma, Jung (1991) aponta em sua obra que a instituição 

escolar vai além do ler e escrever em seu ensino.  Considera ele que a 

escola tem o papel de desligar o aluno de seu estado de interação 

exclusiva com os pais, desenvolvendo a formação de uma personalidade 

própria, singular.  

 

A consciência introvertida vê as condições externas, mas 

escolhe as determinantes subjetivas como decisivas. Por 

isso, este tipo se orienta por aquele fator da percepção e 

conhecimento representativo da disposição subjetiva que 

acolhe a excitação sensorial. (JUNG, 1991, p. 692). 
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A percepção introvertida compreende melhor os planos do 

universo no mundo físico do que o da superfície. Pois, noticia uma 

imagem que não retrata com tal força o objeto, não obstante, cobre com 

sedimento de antiquíssima e futura experiência subjetiva. Todavia, na 

normalidade dos casos, o objeto em tempo algum é desvalorizado 

conscientemente, porém, é recôndito de sua atração ao ser rapidamente 

substituído por uma reação subjetiva dado que diz respeito à veracidade 

do objeto (JUNG, 1991,373). 

Dado o entendimento da percepção instintiva, apresenta não ser 

tão simples assim, somente contemplação, porém, um método ativo e de 

criação (JUNG, 1991). Detecta aquilo que foi descoberto, sem precisar 

revelar a sua formação.   

Dentro do estabelecimento de ensino o tipo psicológico mais 

reverenciado é o tipo pensamento. Que têm grandes cooperadores, como 

por exemplo, Piaget, que nos apresenta um educandário que privilegia a 

habilidade do desenvolvimento logico matemático, uma vez que, admite 

que tais aptidões exijam um maior grau de concentração por parte do 

educando, além de proporcionar uma virtude intelectual mais profunda. 

Todavia, a expressão é valorosa, contundo, ao se praticar, percebe que o 

pensamento acaba por distanciar daqueles que não se adequa-se ao 

modelo proposto.   

No pressuposto o autor acredita que ao longo dos tempos as 

funções (pensamento, sentimento, sensação e intuição), quando bem 

compreendidas, chegarão ao um ponto comum do relacionamento 

humano, porém, é de se precisar que sempre haverá um que se destacará 

mais, que se assim não for, pode se considerar uma anormalidade 

psíquica, muito embora, considera-se que sempre haverá uma que se 

desenvolva mais que a outra, o que para ele é muito natural. O que não 

implica que as outras funções tem que estar sempre nas sombras (JUNG, 

1991).  

Na afirmativa do autor esclarece, portanto, que a psicologia 

analítica, é provável, desde que se respeite a categoria de cada função na 

ordem em que se apresentam na psique. Havendo assim, uma 

conscientização que se integre de forma consciente em sua prática. Haja 
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vista, aponta como primeiro passo o reconhecimento da existência dos 

tipos psicológicos que são apresentados no espaço escolar e sua 

relevância de serem integradas as outas funções que são similares e 

complementares.  

 

1.3 Conceito de psicologia na visão de Vygotsky 

 

O pensamento humano é uma constante ação que edifica para 

posicionar no meio social. Contudo, é preciso levar em conta que a 

psicologia dá ao homem um pensamento raciocinado, muito embora não 

se associe todos os fatos às questões psicológicas do individuo. Logo, as 

teorias psicológicas levam as ponderações da interação do guri com seu 

meio. É seguramente o caso dos behavioristas, que consideram que as 

contingências do reforço modelam o comportamento. É também o caso 

do construtivismo piagetiano que se declara explicitamente 

interacionista. 

É o conhecimento ao o caso do cognitivismo que trata as 

informações vindas do meio. Mesmo diversas essas correntes partilham 

um traço comum: o meio é concebido numa perspectiva fisicista e 

universalista, que negligencia as variações histórico-culturais do 

contexto social.  

Tudo se passa como se existisse um meio natural, fixo desde as 

origens e imutável a despeito da evolução da humanidade. É verdade que 

quase todos os lugares alguns eventos são gratificantes e outros 

aversivos. Em sua universalidade, a criança é confrontada com 

fenômenos físicos cujas dimensões, espaços-temporais e causais são as 

mesmas (todos os objetos caem para baixo). 

Porém, em qualquer lugar o individuo é assaltado por 

informação. O que repetidamente acontece é que esta informação não 

chega a seu raciocínio lógico e psicológico atentos para as respostas. 

Entretanto, além dessas propriedades gerais (provavelmente 

universalmente válidas), existem fatos que variam no tempo e no espaço. 

Nem sempre as crianças estiveram imersas num mundo escrito, 

televisivo e informatizado.  
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Para Vygotsky (2001) sendo a instituição escolar histórico-

cultural, esses produtos específicos da prática humana não podem ser 

considerados como aspectos secundários do meio psicológico. 

Em uma visão marxista não dogmática, Vygotsky (2001) roga 

que o trabalho cria o homem.  Para agir sobre o mundo, este inventa sem 

cessar uma série de ferramentas que mediatiza sua relação universal. 

Quando a criancinha manuseia esses objetos artificiais (martelo, arco e 

flecha, linguagem, informática, cinema, etc.) ela descobre uma maneira 

de agir sobre o real, que é marcada pela geração que a precedeu. 

 Descobre ainda que é possível colocar um intermediário entre 

sua ação e a realidade que deseja modificar, e que essa maneira 

instrumentalizada de agir é eficaz. Além deste, ela deve se conduzir de 

modo a reencontrar o uso social desse objeto. Um lápis é uma ferramenta 

que serve para escrever, cujo uso, deve ser usado entre o indicador e o 

polegar, preso bem próximo à sua ponta. O emprego dessas ferramentas 

não pode ser concebido sem a interação social. 

Neste sentido, Vygotsky (2001) em seus estudos entendeu o 

homem sendo um ser biológico, histórico e cultural e estes três pilares 

acabam por construir o psiquismo humano.  

Sua inquietude com o progresso do homem está presente em toda 

sua obra, buscando compreender a origem e o desenvolvimento dos 

processos psicológicos por toda a extensão da história da espécie humana 

e da história individual. Por isso, esta abordagem, que enfatiza o método 

de desenvolvimento, é chamada de abordagem genética. 

Contudo, esta abordagem genética mencionada pelo o autor 

dividiu-se em planos que se complementam. Um plano é a filogênese, 

que é a história da espécie. Assim, você teria que olhar para trás na 

história da espécie para entender como os processos que hoje são 

tipicamente humanos se originaram desde os hominídeos anteriores aos 

homo sapiens até os dias de hoje. 

Haja vista, colocando um olhar reflexivo nas palavras de Martha 

Kohl (1992), Vygotsky (2001) menciona que a mente humana não possui 

estruturas que desde o nascimento contém conhecimento. É por meio da 

vivência na sociedade e nas relações com outros seres humanos que a 
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pessoa construirá novos conhecimentos e novas relações entre os objetos 

de estudo. 

Neste pensamento, o conhecimento é construído através do 

ensinamento transmitido pelo educador; julga não nascer com ele, pois 

precisa associá-lo às ideias conjuntas de cada ser pensante para debater 

e discuti-las. 

De acordo com sua obra, Vygotsky (2001), também menciona a 

importância dos conhecimentos construídos a partir da vivência do 

aluno, no sentido de que as experiências pelas quais ele passa no seu 

cotidiano, não somente o fará lembrar de determinados conceitos na hora 

dos estudos, mas também entenderá a origem do conceito, entenderá a 

justificativa de existir aquele conceito. 

Piaget (2013) e Vygotsky (2001) constroem duas vertentes, que 

refletem na construção do pensamento humano. De acordo com Piaget 

(2013), o pensamento do ser já é trazido consigo, o que se precisa analisar 

é a sua estrutura. Já Vygotsky (2001) detalha que o conhecimento é 

construído através da transmissão desta ideia, ou seja, quando há o 

debate imposto pelo educador. Neste sentido, se constrói através do 

cotidiano do pensamento humano. 

Como descreve Kohl (1992), Vygotsky (2002) menciona a 

linguagem como instrumento fundamental para a socialização entre os 

indivíduos e os objetos de estudo. Possui duas funções básicas: a de 

intercâmbio social e a de pensamento generalizante. 

A função de intercâmbio social, como o próprio nome sugere, é 

a função da comunicação de indivíduo para indivíduo de forma a 

estabelecer contato e transmitir o conhecimento. 

Por outro lado, a função do pensamento generalizante, é 

mencionada por Vygotsky (2002) como sendo uma função que 

generaliza os conceitos aprendidos durante a experiência vivida pela 

pessoa, de forma a simplificar o conteúdo e fixar somente o que é 

importante. 

Vygotsky (2006) explicita a ideia evidenciando que a linguagem 

possui um papel muito importante na comunicação entre os seres 

humanos, cujo componente principal é a palavra. De acordo com o autor, 
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a palavra não somente serve como um símbolo que identifica algo com 

o que o individuo tem uma interação; ela é algo inerente e possui um 

significado imutável. A criança, em determinada fase de seu 

desenvolvimento, elabora significados para as palavras que mudam 

conforme ela se desenvolve, por receber novos conhecimentos ao 

decorrer de sua vida. 

Logo, Vygotsky denomina “funções mentais elementares” como: 

“atenção involuntária”. (1992 p.76), e “funções mentais superiores”, 

como sendo: “atenção voluntária e memória lógica” (1992 p.76). 

Reafirmando a importância do meio sócio-histórico na formação 

da criança, Vygotsky esclarece que as funções mentais superiores são 

internalizadas a partir de dois níveis: o inter-psicológico e o intra-

psicológico. O primeiro tem a ver com as práticas humanas inerentes ao 

contexto cultural da criança, sendo, portanto, produzidas coletivamente.  

  

Inicialmente outras pessoas agem sobre a criança, depois 

ela mesma entra em relação de interação com aqueles que 

circundam, em seguida começa por sua vez agir sobre os 

outros e, no fim e somente no fim, começa a agir sobre si 

mesma. (MANACORDA,1989 apud OLIVEIRA, 1995, 

p.326) 

 

Portanto, é a partir dessa interação sujeito – grupo - social, 

mediada por membros mais experientes, que a criança particulariza o uso 

específico das funções superiores, sendo este um momento individual.  
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CAPÍTULO 2 
 

A RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

2.1 Conceitos de ensino-aprendizagem na visão de Luckesi 

 

A educação em seus tempos históricos evoluiu de maneira 

compassada. Porém, há uma imprecisão cronológica em seu processo 

histórico com relação aos pensadores daquela época.  

Com o avanço do conhecimento sob uma ciência de 

conhecimento pode-se dizer que o ensino e aprendizagem perpassaram o 

ensinante na nova era. Não obstante, as ideias de Luckesi (2011), formam 

um sistema de ensino e compreender a sua filosofia é imprescindível para 

todos os educadores, porque os modelos que norteiam nossas ações são, 

em parte, originados de uma reação (positiva ou negativa) ao sistema de 

ensino e aprendizagem. 

Para Luckesi (2011, p. 21), “construir e esperar são duas condutas 

totalmente diferentes entre si que produzem resultados completamente 

distintos”. A esse respeito, viabiliza que o conhecimento é a fonte do 

saber. 

Há uma simbiose que comparado ao ensino e aprendizagem, o 

conhecimento contribui para este processo de construção simultânea do 

ser. Luckesi (2011) em suas abordagens coloca como ponto de 

observação os campos de avaliação que a seu ver, interpreta como 

caminho para se chegar ao campo da educação o crescimento da criança 

sobre o conhecimento que adquire aos longos dos anos. 

Neste pensamento Luckesi (2011, p. 20) esclarece que “o 

planejamento define aonde se deseja chegar com a ação, assim como os 

meios para chegar aos resultados desejados”. Verifica, neste momento, 

que a visão do autor prossegue no caminho daqueles que ao avaliar seu 

aluno projeta o seu pensamento ao raciocínio da lógica e do 

conhecimento. 
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Logo, pensa que, o objetivo de se desenvolver a avaliação na 

escola tem o pensamento de Luckesi (2006), ressaltando que o objetivo 

da avaliação é intervir para obter uma resposta eficaz do ensino-

aprendizagem e aperfeiçoar a prática pedagógica. Outro conceito citado 

por Luckesi (1995) correlaciona a avaliação ao sentimento amoroso, no 

sentido de que ela, por si só, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. 

Para entender isso, basta separar avaliação de julgamento. O julgamento 

é um ato, que separa o certo do errado, envolvendo o primeiro e tirando 

o segundo. 

Portanto, Luckesi (1995) diz que, infelizmente, genericamente 

falando, ou seja, sem mencionar esta ou aquela escola, este ou aquele 

professor, a escola hoje ainda não avalia a aprendizagem do educando, 

mas sim examina ainda dentro da modalidade jesuíta-comeniana. Esse é 

o “pecado”? 

A observação do autor requer de cada educador a atenção 

necessária para agir mediante a qualquer situação em que se encontra o 

aluno, muito embora não convenha pressionar para obter resultados 

gratificantes na avaliação em sala de aula. 

Vale lembrar que Luckesi (2011) menciona em seu pensamento 

um conceito significativo no mundo do conhecimento humano quando 

destrinça a avaliação sob o foco fundamental do ensino e aprendizagem 

da criança como um todo. 

Neste sentido, o autor expõe o assunto dizendo que a avaliação é 

importante por ser inclusiva, trazendo para si a responsabilidade de ser 

um ato amoroso, o qual é dinâmico e construtivo, diferentemente da 

diversidade de exames que são excludentes e classificatórios, dizendo 

ainda que “o objetivo da avaliação é interferir para melhorar”. 

(LUCKESI, 2006, p.18) 

Hoje, considerada um sistema renovado no campo da escola, a 

avaliação é uma premissa que permeia o contexto maior do 

conhecimento humano em que se busca através deste envolver o 

ensinante e contemplar o educador. 

Desta feita, ainda Luckesi (2000) diz que a avaliação 

essencialmente está a serviço da obtenção de resultados melhores, que 
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venham corroborar na disposição de acolher a pessoa a quem se educa 

independente da forma que seja ou esteja, para só então decidir o que 

fazer e como fazer. O diagnóstico é constatar o objetivo a ser avaliado. 

No caso, a aprendizagem decorrente do processo de ensino que se aplica. 

E a decisão é a posição, o ponto de partida ou de chegada de acordo com 

a decisão do que fazer a partir da constatação resultante do processo. 

Logo, o importante no ponto de vista do autor é voltar o olhar 

reflexivo para compreender que a avaliação é um ato de amor, muito 

embora, a razão de se ensinar hoje, é levar ao ser humano o conhecimento 

de uma cultura consciente. Entretanto, muito se é dado e muito se 

questionam, como já mencionado no capítulo anterior deste estudo sobre 

a psicologia humana. Compreendeu-se que a ação do pensamento 

humano recorre à postura em que se encontra o seu papel perante a 

sociedade, e assim questiono, pode-se difundir que os dois sentidos do 

pensamento humano, pensar e avaliar caminhe junto?  

Sobre essa questão Luckesi (2011, p. 22) diz que “a educação tem 

como finalidade subsidiar o desenvolvimento do ser humano, que se 

configuram por definições filosóficas, políticas, pedagógicas e 

didáticas”.  

Portanto, subtende-se que, para atuar com avaliação de 

acompanhamento da aprendizagem em educação, temos necessidade de 

um projeto que delimite o que desejamos com a nossa ação e 

consequentemente nos oriente na sua consecução. 

De acordo com Luckesi (2005), é importante conceber que a 

avaliação da educação de forma geral, e em particular a avaliação da 

aprendizagem, não são fins em si mesmos, e sim meios, os quais são 

empregados de acordo com a teoria, sendo por esta delimitada, e pela 

prática que é circunstancial. 

 

O bom senso representa uma das máximas em avaliação, 

uma vez que cabe ao professor responsabilizar-se não pelo 

aluno como pessoa, mas pelo conhecimento que ele 

oportuniza, bem como pela reação e pela mudança 

comportamental que provoca nele como ser social. 

Também deve imperar o bom senso do professor no que se 
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refere à necessidade de que essa mudança comportamental 

ocorra a seu tempo e em ritmo adequado. (BOTH, 2008, 

p.30) 

 

Atenta-se então, para Luckesi (2001), quando aponta que a 

avaliação educacional escolar, como também as outras práticas do 

profissional de educação, são dirigidas por um modelo teórico de mundo 

e de educação, através da prática pedagógica, tenha o professor 

consciência ou não deste evento. Para ele, suas atitudes têm 

consequências na relação com os alunos, e na relação de ambos com o 

conhecimento. 

Em contrapartida, outro ponto também considerado importante 

mencionar neste estudo refere-se a olhar para avaliação no que diz 

respeito ao seu conceito e importância. Nesse sentido, Hoffmann (2001) 

enfatiza que a avaliação deve ser uma reflexão que se transforma em 

ação, impulsionando o professor a reflexões permanentes sobre sua 

realidade, acompanhando o desenvolvimento do educando na sua 

construção do conhecimento pelo desvelamento de novos saberes. 

Conforme descreve Esteban (2002), é preciso aprofundar a 

compreensão sobre avaliação e usá-la como meio para criar espaços 

heterogêneos, onde o aluno possa se expressar potencializando-se em um 

movimento simultâneo, interno e externo, singular e plural.  

O avaliador deve estar atento em realizar uma avaliação feita não 

através de procedimentos que partem da ideia de homogeneidade, que 

produzem conclusões e soluções insensíveis às diferentes dinâmicas e 

características individuais que tecem o processo coletivo de ensinar e de 

aprender, mas sim aperfeiçoar a dinâmica do ato de avaliar. 

Dessa forma, Luckesi (2005) compreende que a avaliação pode 

ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto 

avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, 

para aceitá-lo ou para transformá-lo. 

Luckesi (2005) afirma ainda que, por ser a avaliação um ato 

acolhedor, que integra e inclui, permite a compreensão que distingue 

avaliação de julgamento. Sendo o julgamento quem faz a distinção entre 
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o certo e o errado. Enquanto que a avaliação tem como fundamento 

acolher, para só assim, fazer juízo da sua qualidade, tendo em mente 

oferecer-lhe substrato de mudança, caso seja necessário. 

 

A avaliação é reflexão transformada em ação. Ação essa, 

que nos impulsiona a novas reflexões, reflexão permanente 

do educador sobre sua realidade, e acompanhamento passo 

a passo, do educando na sua construção do conhecimento. 

(HOFFMANN, 2000, p.17) 

 

Conseguinte, há no âmbito do ensino um ponto que colabora com 

o funcionamento deste conhecimento, cujo uso pode formalizar o ensino 

e aprendizagem. Neste sentido, de acordo com a teoria de Luckesi (2005, 

p.165), “[...] planejamento e avaliação são atos que estão a serviço da 

construção satisfatória”. Isso porque enquanto o planejamento vai 

delineando as ações a serem desenvolvidos, os caminhos a percorrer 

durante o processo de aprendizagem, a avaliação recria meios que 

venham atender as necessidades surgidas no trajeto da ação. 

Porém, na visão de Hoffmann (2000), o educador necessita ter 

em mente, que planejar e avaliar são ações diárias, indissociáveis e 

permanentes, que visam formar cidadãos conscientes dos processos 

sociais nos quais estão inseridos e oportunizar aos seus educandos 

tornarem-se parceiros no planejamento das aulas, construindo o 

conhecimento a partir do saber já concebido, sistematizando e 

reconstruindo-os, quando necessário for. Conforme Vasconcelos (apud 

Rede Pitágoras, 2002, p.20) “o processo avaliativo é, antes de tudo, uma 

questão política, uma vez que reflete determinada concepção de homem, 

educação e sociedade”. 

Segundo Freire (2000), o homem sendo um ser em constante 

mudança, passa por processos de aprendizagem que se alteram as formas 

e as considerações a respeito dela, priorizando as necessidades do ser 

educando. Hoffmann (2003), atenta para o fato de que a avaliação está 

muito mais voltada para a investigação “a natureza do desentendimento”. 

Ou seja, prioriza saber o que o aluno deixou de aprender para poder 



45 

planejar de forma a analisar e atender estas necessidades no dia-a-dia da 

escola. 

Avaliando este processo que encoraja o pensamento humano, 

compreende nesta mansuetude que o planejamento é a virtude do 

conhecimento humano na lógica de suas ações recorrente as mudanças 

em que segundo Freire (2000), eleva o aprendizado do ser humano. 

Vagula et al. confirma a importância do planejamento na 

elaboração das intervenções da realidade do processo ensino-

aprendizagem. Segundo o autor, clarifica a função da avaliação neste 

processo, pois ela pode apontar para novos pensares e conceber a 

possibilidade do professor utilizá-la como meio para reelaborar seu 

planejamento visando à transformação da escola e do escolar.  

 

O planejamento de ensino é um guia da ação de 

transformação do cotidiano escolar. Reflete sobre a 

dimensão relativa ao processo de elaboração do 

encaminhamento da intervenção na realidade, viabilizando 

as finalidades que orientarão a construção do planejamento 

de ensino, enfatizando a avaliação como momento 

privilegiado desse processo. (VAGULA et al. 2009, p.22) 

 

Segundo Vagula (2009), não existe ainda por parte de muitos 

professores a noção do que venha a ser avaliação. E não podemos sequer 

pensar em educação sem uma ação reflexiva diária do fazer (práxis), 

porque se assim agirmos podemos cair no vazio do ensino mecânico. A 

prática pela prática, sem consequências (resultados palpáveis) nem 

desafios (incentivo à superação de limites). 

Continuando a exploração sobre planejamento, Padilha (2001, 

p.33), afirma que “o planejamento de ensino é o processo de decisão 

sobre a situação concreta dos professores, no cotidiano de seu trabalho 

pedagógico, envolvendo as ações em constantes interações entre 

professor e alunos e entre os próprios alunos”. Ao fazer neste 

planejamento uma avaliação adequada, serão consolidados os objetivos 

propostos. 
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Aquilo que foi planejado necessita ser executado com as 

mesmas habilidades: conhecimento entrega ato coletivo. 

Os conhecimentos utilizados no planejamento são os 

mesmos que devem, no cotidiano, traduzir-se em prática; 

caso contrário, serão letras mortas. Não basta usar a 

filosofia, a história, a sociologia, a psicologia e a ciência 

específica só no planejar. Importa que, no cotidiano se 

verifique o verdadeiro auxílio desses conhecimentos nos 

atos de ensinar e de aprender. (LUCKESI, 2005, p.164) 

 

O autor entende que para acontecer um planejamento com 

qualidade é necessário uma entrega de desejo, apaixonado pela ação, 

uma vez que o planejamento de ensino é entendido como prática coletiva, 

centrada em um objetivo comum. Só a parceria dos que fazem educação, 

é que possibilitará a execução do planejamento, com resultados 

satisfatórios para o autodesenvolvimento da escola e do escolar. 

Não fugindo do conhecimento abordado neste contexto, a visão 

de Luckesi (2011) na correlação do ensino e aprendizagem aborda que o 

planejamento é um instrumento fundamental para o desenvolvimento da 

criança, bem como, para o parecer do educador ao avaliar seu 

comportamento sob uma postura de repassar seus conhecimentos dentro 

e fora da escola. Por isso, a importância do ensino psicológico de ambas 

as partes nesta construção de uma sociedade diversificada, de uma 

cultura multinacional. 

Luckesi (2011, p. 28), “as metas da prática educativa na escola 

são os parâmetros para a prática de atribuição de qualidade á 

aprendizagem”. Contudo, a avaliação, tendo por base esse parâmetro, 

retratar-nos-á se nossos atos educativos estão ou não nos conduzindo 

para as metas que escolhemos. 

Percebe-se que o pensamento do autor não foge ao conhecimento 

de ser pensante, que busca em seu conhecimento manter sua 

individualidade. Entretanto, vive-se em uma sociedade, onde somos 

sujeito a ela, no que condiz à ética e à moral do ser, e este sentimento é 

conquistado através da educação básica. Daí nos questionamos quanta 

responsabilidade diante de cada um, educador e educando?  A 

responsabilidade está nos dois: educador e educando. Isto porque se vive 
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em um país em que a educação é a base da transformação do homem de 

bem. 

 

O ser humano está da mesma forma, inserido no meio que 

o cerca e com ele vive e convive, contudo também o 

transcende por meio de sua capacidade de agir e de 

compreender “como” age e a razão pela qual age. Em sua 

ação, manifesta a intencionalidade, o que o difere de todos 

os outros seres com os quais vive e convive no planeta 

Terra. (LUCKESI, 2011, p.31) 

 

Porém, ainda neste mesmo pensamento, o autor faz menção a um 

sentido significativo ao se referir ao sujeito – cidadão. 

 

O sujeito-cidadão precisa ser formado desde cedo, para 

que possa, ao mesmo tempo, ser cuidadoso consigo mesmo 

e com o outro, constituindo-se como um sujeito ético 

comprometido com o “serviço a vida”. (LUCKESI, 2011, 

p.44) 

 

É enriquecedor quando o autor coloca com precisão que o ser se 

comporta de maneira a compreender seu papel. Tal fator implica a 

maneira em que se insere no meio social como um todo. Vale lembrar 

também que este pensamento reporta o homem a um ato avaliativo: à 

medida que começa a pensar ele se remota ao conhecimento e busca 

desde então, manter sua cultura e coloca em prática perante todos que 

estar ao seu redor.  

 

[...] a expressão “socialmente estabelecida” pode referir-se 

tanto aos pactos que cada um realiza com outra pessoa de 

forma particular quanto aos pactos juridicamente 

instituídos pela legislação de determinado país, nação ou 

Estado. (LUCKESI, 2011, p.42) 

 

Não muda o sentido quando o autor coloca a posição em que cada 

um se encontra no que tange à representação do ser social, em que 

estabelece princípio ético e moral do cidadão. 
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Libâneo (1982) juntamente com a mesma ideia de Santos e 

Gasparin (2003) proporcionam um estudo, das propostas pedagógicas 

vista por dois grupos. O grupo A e o grupo B. 

Vejamos: no grupo A temos a pedagogia liberal: tradicional; 

renovada progressista; renovada não diretiva; e tecnicista. 

Neste grupo o autor aponta que surgiu através do capitalista, que 

defende a predominância da liberdade e dos interesses individuais da 

sociedade. Porém, esta pedagogia apresentou-se de uma manifestação 

própria desse tipo de sociedade, em que as classes são formas de 

organização social baseadas na propriedade privada dos meios de 

produção, também denominada saciedade de classes.  

Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os 

indivíduos para o desempenho de papeis sociais, de acordo com as 

aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a 

adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, 

através do desenvolvimento da cultura individual. 

Diz o autor que tudo se se originou pela pedagogia tradicional se 

caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral, no qual 

aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização 

como pessoa. Neste sentido, a pedagogia tornar-se humana em seu 

conceito, porém sem nenhum contato aparente. 

Já a tendência liberal renovada acentua, igualmente, o sentido da 

cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. O individuo é 

visto para acompanhar e para compreender o que mais lhe convém. 

Todavia, a tendência liberal tecnicista subordina a educação à 

sociedade, tendo como função a preparação de "recursos humanos" 

(mão-de-obra para indústria). A sociedade industrial e tecnológica 

estabelece (cientificamente) as metas econômicas, sociais e políticas; a 

educação treina (também cientificamente) nos alunos os 

comportamentos de ajustamento a essas metas. Acredita-se nesta 

tendência para criar suas próprias leis, podendo apenas descobrir e 

aplicar. 

No grupo “B” temos as tendências: libertadora, libertária e a 

crítico social dos conteúdos. Ambas diferentes das pedagogias liberais. 
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O conceito do autor aponta que a pedagogia progressista tem-se 

manifestado em três tendências: a libertadora, mais conhecida como 

pedagogia de Paulo Freire; a libertária, que reúne os defensores da 

autogestão pedagógica; a crítico-social dos conteúdos que, 

diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu 

confronto com as realidades sociais. 

A pedagogia de Paulo Freire leva o educador a refletir em suas 

ações pedagógicas, humaniza e dá a cada indivíduo um processo 

dinâmico de pensar. Liberta as ideia do novo e do construir. 

Portanto, ainda menciona o autor que, as versões libertadora e 

libertária têm em comum o antiautoritaríssimo, a valorização da 

experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de 

autogestão pedagógica. 

Já a tendência da pedagogia critica social de conteúdos propõe 

uma síntese superadora da pedagogia tradicional e renovada, valorizando 

a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. 

Salvo o que descreve Gasparin (2011), professor e alunos 

precisam, portanto, descobrir para que servem os conteúdos científico-

culturais propostos pela escola, “O trabalho de todo o processo ensino-

aprendizagem apresenta-se como um grande instrumento na 

transformação de um aluno-cidadão em um cidadão mais autônomo” 

(GASPARIN, 2011, p.122). 

Ao professor cabe organizar suas ideias, construir e formar uma 

didática que favoreça o ensino e aprendizagem da criança e adolescente, 

em uma pedagogia libertadora. 

 

2.2 Conceitos de ensino-aprendizagem na visão de Lefrançois 
  

O ato de ensinar se dá através das concepções que carregamos 

dentro de nós. Formar homens de bem é transformar em nós tudo que 

desejamos para nós mesmo. Transferir conhecimento não é o suficiente 

para educar, mas sim, diversificar o diferente sobre o respeito de uma 

cultura transformadora. As tendências pedagógicas do tradicional e dos 
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tempos atuais são mecanismos para que a educação seja a base de uma 

nova transformação humana. 

Neste enunciado a visão da educação para o ensino e 

aprendizagem segundo Lefrançois (2013, p. 05) em seu livro cita que 

“aprendizagem é o termo mais complexo do que implica uma definição 

restrita ao ato de adquirir informação”. Sua observação deixa claro que 

a informação que chega muitas vezes não é verdadeira, porém, a 

informação chega. Ao mencionar este ponto o autor aponta que, apesar 

da informação ser dada, algo foi aprendido por esta informação. Em suas 

palavras cita que, “aparentemente, aprenderam alguma coisa, mas a 

aprendizagem não envolveu regurgitar a informação; mesmo assim, o 

comportamento também mudou”. (LEFRANÇOIS, 2013, p.05) 

Dado o sentido na visão do autor, a aprendizagem é um caminho. 

No entanto, a classificação precisa ser revista por todos que a compõe; é 

importante compreender que a aprendizagem é uma informação dada, 

entretanto, é necessário buscar através do conhecimento o verdadeiro 

sentido desta prática. 

Ao contrário de Luckesi (2011) que demonstra identificar o 

ensino através da avaliação, Lefrançois (2011) apresenta a aprendizagem 

como uma informação psicológica do ser no âmbito social. Esta 

referência contribuiu para dinamizar o ensino e aprendizagem de forma 

a integrar o sentido que a educação partiu de princípios que eleva, acima 

de tudo, um condicionamento moral do homem. 

Nas palavras de Lefrançois (2011, p. 5), “os Psicólogos buscam 

evidência da aprendizagem nas alterações que ocorrem no 

comportamento das pessoas, como resultado da experiência”. Contudo, 

alerta que nem todas as mudanças comportamentais são exemplos de 

aprendizagem. 

Supostamente, a ideia do autor é significativa primordial para que 

o educador reflita em detalhes sua postura ao educar e perceber que as 

mudanças podem sim mudar, mas há muito mais ao indicar e transferir 

este ensinamento. 

Há outro autor que menciona um questionamento que requer 

também atenção do ensinante. Ao colocar à prova sua ideia sobre o 
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pensamento de uma educação programada Skinner (2008, p.06) 

“acreditava nos padrões de estímulo-resposta de uma conduta 

condicionada”. Sua história está relacionada com as mudanças 

observáveis de conduta, ignorando a possibilidade de qualquer processo 

que possa ocorrer na mente das pessoas. 

Portanto, sua proposta está totalmente baseada no 

condicionamento operante, onde o organismo está em processo de 

“operar” sobre o ambiente. Durante esta “operatividade”, o organismo se 

encontra com um determinado tipo de estímulo, chamado de estímulo 

“reforçador”, ou simplesmente reforçador. 

Verifica-se no contexto de Skinner (2008) uma proposta bem 

provocadora, porque faz pensar, que o estímulo pode, de alguma 

maneira, ser correlacionado ao propósito do ensino e aprendizagem do 

ser, desde que este seja feito de forma operante e aproveitadora. 

Não obstante, as teorias da aprendizagem veem sendo estudas por 

grandes teóricos, que a princípio reconhecem o conhecimento humano 

através de seus comportamentos, em que tudo é visto por um ponto 

consensual, muito embora este consenso individualize um pouco da 

proposta do ensino e aprendizagem. 

 

[...] as teorias da aprendizagem (ou teorias 

comportamentais) resultam das tentativas feitas pela 

psicologia de organizar observações, hipóteses, palpites, 

leis, princípios e conjecturas feitos acerca do 

comportamento humano. (LEFRANÇOIS, 2011, p.22) 

 

Logo, em outro contexto, o processo de aprendizagem pode ser 

definido de forma sintética como o modo como os seres adquirem novos 

conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o comportamento. 

Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um processo 

integrado que provoca uma transformação qualitativa na estrutura mental 

daquele que aprende. Essa transformação se dá através da alteração de 

conduta de um indivíduo, seja por condicionamento operante, 

experiência ou ambos, de uma forma razoavelmente permanente. As 

informações podem ser absorvidas através de técnicas de ensino ou até 
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pela simples aquisição de hábitos. O ato ou vontade de aprender é uma 

característica essencial do psiquismo humano, pois somente este possui 

o caráter intencional, ou a intenção de aprender; dinâmico, por estar 

sempre em mutação e procurar informações para a aprendizagem; 

criador, por buscar novos métodos visando à melhora da própria 

aprendizagem, por exemplo, pela tentativa e erro. 

Outro conceito de aprendizagem é uma mudança relativamente 

durável do comportamento de uma forma mais ou menos sistemática, ou 

não adquirida pela experiência, pela observação e pela prática motivada. 

Na verdade, a motivação tem um papel fundamental na aprendizagem: 

ninguém aprende se não estiver motivado, se não desejar aprender. 

O ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, 

necessitando de estímulos externos e internos (motivação, necessidade) 

para o aprendizado. Há aprendizados que podem ser considerados natos, 

como o ato de aprender a falar, a andar, necessitando apenas que ele 

passe pelo processo de maturação física, psicológica e social. Na maioria 

dos casos, a aprendizagem se dá no meio social e temporal em que o 

indivíduo convive; sua conduta muda, normalmente, por esses fatores, e 

por predisposições genéticas. 

Percorrendo por um fator histórico do ensino e aprendizagem faz 

ressalva que cada tempo é importante para acrescentar a evolução 

histórica deste ensino. Portanto, a aprendizagem vem sendo estudada e 

sistematizada desde os povos da antiguidade oriental. No Egito, na China 

e na Índia a finalidade era transmitir as tradições e os costumes. 

Gadotti (2003), em sua análise da história da ideia pedagógica, 

faz menção que a educação ocorreu em cada época da história humana. 

Portanto, no pensamento pedagógico ocidental, a educação Hebraica era 

vista pelo ensino do idealismo religioso em todas as escolas, que visava 

os ensinamentos TORA - também conhecido como o Pentateuco, porque 

reunia os cincos livros de Moisés. Entretanto, o ensino era, sobretudo 

oral. Logo, pode-se se concluir que não havia avaliação de conteúdos. 

Já no pensamento pedagógico Grego, a educação era vista pelo 

filosófico Sócrates (469 – 399 a.c), que buscava o ensinamento do 

pensamento interior, não se preocupando em fazer adaptações, mas sim, 
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despertar e estimular o impulso para busca pessoal à verdade interior. 

Porém, em seu pensamento não deixou nada escrito; apenas fez sua 

expressão e é o que registrar-se até os tempos atuais o pensamento do 

grande filósofo Sócrates “Conhece-te a te mesmo”, tendo como seu 

grande seguidor Platão.  

Ainda no pensamento Grego, citamos também a pedagogia de 

Platão (427 – 347 a.C.), onde a educação era voltada para que o homem 

vivesse à luz do verdadeiro ser. Em sua utopia, todas as mulheres 

deveriam ser comuns a todos os homens. Sua contribuição não consegue 

obscurecer para a concepção do homem ocidental e da educação. 

No pensamento Renascentista temos grandes pensadores que são 

apontados por Gadotti (2003). O Montaigne foi um dos fundadores da 

pedagogia moderna. Desenvolveu bastante a memória, deixando vazias 

as razões da consciência. Contudo, Lutero outro pensador Renascentista, 

só fez razão ao pensamento de Michel sobre a consciência humana. Por 

outro lado, os Jesuítas tiveram uma grande influência em quase todo o 

mundo, incluindo o Brasil. Com eles fundiu-se o plano de estudos, de 

métodos e a base filosófica, tendo-se então o primeiro sistema 

organizado da educação. 

No pensamento Moderno destacou-se Comênio, que retrata a 

superação do pensamento anterior do progresso educacional, 

fortalecendo a ideia de que o homem é capaz de aprender e pode ser 

educado. Dito isso, as teorias educacionais de Comênio surpreendem 

pela atualidade. Defendeu-se nelas uma educação que interpretasse e 

alargasse a experiência de cada dia e utilizasse os meios clássicos, como 

ensino da religião e da ética. Por fim, foi pioneiro na aplicação de 

métodos que despertassem o crescente interesse do aluno. 

Já na antiguidade clássica, na Grécia e em Roma, a aprendizagem 

passou a seguir duas linhas opostas, porém complementares: a pedagogia 

da personalidade e a pedagogia humanista. A primeira visava à formação 

individual. Enquanto que a segunda, desenvolvia os indivíduos numa 

linha onde o sistema de ensino/sistema educacional era representativo da 

realidade social e dava ênfase à aprendizagem universal. 
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Desta feita, na Idade Média, a aprendizagem e consequentemente 

o ensino (aqui ambos seguem o mesmo rumo) passaram a ser 

determinados pela religião e seus dogmas. Por exemplo, uma criança 

aprendia a não ser canhota, ou sinistra, embora neurologicamente o 

fosse. 

No final daquele período, iniciou-se a separação entre as teorias 

da aprendizagem e do ensino com a independência em relação ao clero. 

Devido às modificações que ocorreram com o advento do humanismo e 

da Reforma, no século XVI, e sua ampliação a partir da revolução 

francesa, as teorias do ensino-aprendizagem continuaram a seguir seu 

rumo natural. 

Do século XVII até o início do século XX a doutrina central sobre 

a aprendizagem era demonstrar cientificamente que determinados 

processos universais regiam os princípios da aprendizagem, tentando 

explicar as causas e formas de seu funcionamento, forçando uma 

metodologia que visava enquadrar o comportamento de todos os 

organismos num sistema unificado de leis. Como exemplo tem-se a 

sistematização efetuada pelos cientistas para a explicação dos demais 

fenômenos das ciências naturais. 

Muitos acreditavam que a aprendizagem estava intimamente 

ligada somente ao condicionamento. Um exemplo de experiência sobre 

o condicionamento foi realizado pelo fisiólogo russo, Ivan Pavlov, que 

condicionou cães para salivarem ao som de campainhas. 

Na década de 30 os cientistas Edwin R. Guthrie, Clark L. Hull e 

Edward C. Tolman pesquisaram sobre as leis que regem a aprendizagem. 

Guthrie acreditava que as respostas, ao invés das percepções ou os 

estados mentais, poderiam formar os componentes da aprendizagem. 

Tolman (2006) seguia a linha de raciocínio de que o princípio 

objetivo visado pelo sujeito era a base comportamental para a 

aprendizagem. Percebendo o individuo na sociedade em que está 

inserido, se faz necessária uma maior observação de seu estado 

emocional. 

Propôs uma nova imagem behaviorista, baseando-se em alguns 

princípios dissonantes perante a teoria watsoriana. Essa imagem era vista 
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de forma representativa pela sigla S-O-R (estímulo-organismo-resposta) 

onde, entre a resposta e o estímulo, o organismo passa por organização 

mediacionais, que Tolman chama de versáteis intervenientes, ou seja, 

objeção ao independente correlacionado ao estímulo e os dependentes 

correlacionado a objeção às respostas.  Toda essa correlação das 

intervenientes seriam, então, um componente do processo de conduta 

que ligaria os estímulos e as respostas, sendo os acontecimentos 

mediacionais dos processos internos. 

Tolman (2007) mostra uma ideia do método de aprendizagem 

amparada pelos princípios de gráficos cognitivos, isto é, relações 

estímulo-estímulo, ou S-S, formadas nos cérebros dos organismos. Essas 

relações S-S gerariam expectativas no organismo, fazendo com que ele 

aplique comportamentos diferentes pelo menos prováveis para diversos 

conjuntos de estímulos. Esse mapeamento seria erigido durante o 

relacionamento do organismo com o meio, quando observa a relação 

entre várias motivações. 

Tolman (2007) acatava os procedimentos mentais e os utilizava 

no estudo do comportamento. Como Também confiava no caráter 

intencional do comportamento, pois que, o comportamento demonstra 

ter um objetivo orgânico, em que o mesmo é insistente na atuação do 

comportamento, onde tem uma visão de alcançar o objetivo.  

Hull (2007) enfatizava que a rigidez do costume, que os 

incentivos, ordenado pelo valor da recompensa, constituem o aspecto 

principal da aprendizagem, que de forma gradual chega-se na 

aprendizagem.  

Entre a ideia defendida por Tolman (2007), sobre a análise do 

comportamento de forma mediacionais, Hull, contextualiza que essa 

forma mediacionais é personalizada na intra-organísmicas, ou seja, nas 

neurofisiológicas. Dado o sentido essa afirmação citada pelo os dois 

autores, contrai uma discordância de pensamento, neste meandro um diz 

sobre o conceito metalista da memória e da cognição, Hull desrespeitava 

os conceitos cognitivista, por acreditar que a rigidez da proposta 

alcançava a aprendizagem da criança de forma gradual.  
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As observações citadas acima verificam o histórico percorrido 

pela história dos filósofos, que de alguma forma contribuíram para o 

ensino e aprendizagem do ser humano. Vale lembrar também, que neste 

mesmo período, cresce o sentido e ação humana para o aprendizado 

acontecer. 

Desta feita Lefrançois (2011, p. 23) ao mencionar classificações 

das teorias da aprendizagem cita que, “devido às rejeições dos temas 

difíceis e subjetivos como mente e pensamento, em vez disso escolheram 

concentrar-se nos aspectos mais objetivos do comportamento”.  E 

complementa afirmando que esta orientação ficou conhecida como 

behaviorismo e deu origem às teorias da aprendizagem envolvidas 

principalmente com eventos objetivos, como estímulos, respostas e 

recompensas. 

Esta menção contribui para entender que o pensamento humano 

está sempre agindo sobre uma troca; você dar e recebe, pois, trata do 

natural ao comportamento do homem. 

Subtendendo outras concepções da aprendizagem, há diversos 

autores que dão sua contribuição para mostrar que o mecanismo do 

ensino e aprendizagem acontece de várias formas, ângulos, e espaço. 

Neste sentido cita Hamze (2009), aprendizagem é um processo de 

mudança de comportamento obtido através da experiência construída por 

fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o 

resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. De 

acordo com a nova ênfase educacional, centrada na aprendizagem, o 

professor é coautor do processo de aprendizagem dos alunos. Nesse 

enfoque, centrado na aprendizagem, o conhecimento é construído e 

reconstruído continuamente. 

Quando a educação é construída pelo sujeito da aprendizagem, 

no cenário escolar prevalecem a ressignificação dos sujeitos, novas 

coreografias, novas formas de comunicação e a construção de novas 

habilidades, caracterizando competências e atitudes significativas. Nos 

bastidores da aprendizagem há a participação, mediação e interatividade, 

porque há um novo ambiente de aprendizagem, remodelização dos 

papéis dos atores e coautores do processo, desarticulação de incertezas e 
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novas formas de interação mediadas pela orientação, condução e 

facilitação dos caminhos a serem seguidos. 

A educação como interatividade contempla tempos e espaços 

novos, diálogo, problematização e produção própria dos educandos. O 

professor exerce a sua habilidade de mediador das construções de 

aprendizagem. E mediar é intervir para promover mudanças. Como 

mediador, o docente passa a ser comunicador, colaborador e exerce a 

criatividade do seu papel de coautor do processo de aprender dos alunos. 

Na relação desse novo encontro pedagógico, professores e alunos 

interagem usando a corresponsabilidade, a confiança, a dialogicidade 

fazendo a autoavaliação de suas funções. Isso é fundamental, pois nesse 

encontro, professor e alunos vão construindo novos modos de se praticar 

a educação. É necessário que o trabalho escolar seja competente para 

abdicar a cidadania tutelada, ultrapassar a cidadania assistida, para 

chegar à cidadania emancipada, que exige sujeitos capazes de fazer 

história própria. Saber pensar é uma das estratégias mais decisivas. O ser 

humano precisa saber fazer e, principalmente, saber fazer-se 

oportunidade. (DEMO, 2000). 

Os objetivos da aprendizagem são assim classificados: domínio 

cognitivo (ligados a conhecimentos, informações ou capacidades 

intelectuais); domínio afetivo, (relacionados a sentimentos, emoções, 

gostos ou atitudes); domínio psicomotor (que ressaltam o uso e a 

coordenação dos músculos). 

No domínio cognitivo têm-se as habilidades de memorização, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e a avaliação. Já no domínio 

afetivo aparecem habilidades de receptividade, resposta, valorização, 

organização e caracterização. E, por fim, no domínio psicomotor, 

apresentam-se habilidades relacionadas a movimentos básicos 

fundamentais, movimentos reflexos, habilidades perceptivas e físicas e a 

comunicação não discursiva. 

A educação vista sobre o prisma da aprendizagem representa a 

voz, o resgate da vez e a oportunidade de ser levado em consideração. O 

conhecimento como cooperação, criatividade e criticidade, fomenta a 

liberdade e a coragem para transformar, sendo que o aprendiz se torna 
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no sujeito ator como protagonista da sua aprendizagem. “Porque nós 

estamos na educação formando o sujeito capaz de ter história própria, e 

não história copiada, reproduzida, na sombra dos outros, parasitária. 

Uma história que permita ao sujeito participar da sociedade”. (DEMO, 

2000). 

Todo este processo, de alguma forma, é visto pelo educador como 

uma fonte, um caminho e uma estratégia para agregar em seu quadro 

curricular a segurança do conhecimento que está sendo repassado para 

seu alunado. 

Na concepção behaviorista o processo de aprendizagem se dá 

pelo condicionamento, baseado na relação estímulo-resposta. Tendência 

teórica também conhecida como comportamentalismo, teoria do 

comportamento ou análise experimental do comportamento humano e 

suas manifestações em diferentes condições e diferentes sujeitos. Estuda 

a relação entre os aspectos do comportamento e os aspectos do meio 

acreditando que só desta forma é possível fazer uma psicologia 

científica. Nesta linha teórica, o homem é estudado como produto da 

aprendizagem pela qual passa desde a infância. O ponto de partida para 

uma ciência do comportamento é o uso de estímulo e resposta. 

A visão behaviorista acredita que adquirimos uma língua por 

meio de imitação e formação de hábitos, desde que o indivíduo receba 

grande quantidade de linguagem correta, imite-a e pratique-a 

constantemente; sendo reforçado pelos outros, aprenderá bem a língua-

alvo. 

Thorndike (1992) afirma que o comportamento de todo animal, 

inclusive o homem, tende a se repetir, se for recompensado (reforço 

positivo) ou se for capaz de eliminar um estímulo aversivo (reforço 

negativo) assim que emitir o comportamento. Por outro lado, o 

comportamento tenderá a não acontecer, se o organismo for castigado 

(punição) após sua ocorrência. Pela lei do reforço, o ser irá associar essas 

situações com outras semelhantes, generalizando essa aprendizagem 

para um contexto mais amplo. Watson limitou-se a considerar apenas 

eventos observáveis e físicos para análise, descartando comportamentos 

encobertos, dentro do paradigma Estímulo-Resposta (S -> R). Apesar de 
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ser dualista e considerar a existência da mente, atacava a psicologia como 

a ciência desta, dizendo que não produzia resultados confiáveis. 

Acreditava que a psicologia só atingiria um patamar de confiabilidade se 

sua área se limitasse apenas ao estudo do comportamento visível. 

No entendimento da época que já não se pensava mais no modelo 

em que a psicologia é vista como uma disciplina intuitiva e muito 

subjuntiva, sua discussão de inicio se deu através das ideias de Wundt, 

que já o via como uma disciplina cujos métodos principais eram a 

indagação, a contemplação e a especulação, em que as questões mais 

importantes estavam ligadas a consciência. Todo esse momento 

vivenciado no inicio do século XX, sob a ótica do behaviorismo a visão 

descrita de Watson (1878). (LEFRANÇOIS, 2013 p.45). Em suas 

palavras acrescentou o autor que, “um estudo da ciência dos fenômenos 

da consciência” (WATSON, 1914, p.1). 

Para o autor, quando faz uma análise do trabalho desenvolvido 

pelo o behaviorismo, ele mostra que o estudo tinha uma ideia equivocada 

pelos psicólogos quando o mesmo acreditava que o estudo da psicologia 

volta-se apenas para os “fenômenos da consciência”. Surgi neste 

instantes os conceitos apontados por Watson que foi reconhecido em 

1913, quando escreveu um artigo intitulado “A psicologia como o 

behaviorista a vê”, neste cenário literário nos apresenta um rumo 

puramente experimental da ciência natural. Que tem por objetivo teórico 

a previsão e o controle do comportamento. E afirma “A introspecção não 

faz parte dos seus métodos” (p. 158). 

Watson (1930) admitia que a consciência fosse um conceito 

insignificante, posto que as ações humanas pudessem ser compreendidas 

por meio do comportamento concreto, podendo ser facilmente observado 

e analisado. Quando apontou essa ideologia, fez acreditar que a 

psicologia não podia se limitar apenas no comportamento humano, 

insistia, pois, acabaria com muitas dubiezes que existem nela 

(LEFRANÇOIS, 2013, p.45).  

Finaliza o autor que o conhecimento teórico do behaviorismo 

tende a preocupação pelos seus observáveis do comportamento após, a 

hipótese levantada por Watson, o que também mostrou coerência em 
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suas ideias. Todavia, o estudo passou a ser analisado de forma a observar 

e relacionar a outros eventos, que condicione ao comportamento 

humano, e assim complementa afirmando que, “O behaviorismo é o 

estudo cientifico do comportamento humano” escreveu Watson (1928, 

p.2). Acrescenta ainda, “Seu objetivo é oferecer condições para prever e 

controlar os seres humanos: numa dada situação, dizer o que o ser 

humano fará; [...]” (LEFRANÇOIS, 2013, p.46).  

Sobre um estado condicionado o behaviorismo clássico mostra 

uma psicologia condicional, em que aprendizagem é vista pelo modelo 

de Pavlov, que registrou como o condicionamento clássico. E diante 

desta afirmação a ideia básica do condicionamento clássico consiste em 

que algumas respostas comportamentais são reflexos incondicionados, 

ou seja, são inatas em vez de aprendidas, enquanto que outras são 

reflexos condicionados, aprendidos através do emparelhamento com 

situações agradáveis ou aversivas simultâneas ou imediatamente 

posteriores. Através da repetição consistente desses emparelhamentos é 

possível criar ou remover respostas fisiológicas e psicológicas em seres 

humanos e animais. Essa descoberta abriu caminho para o 

desenvolvimento da psicologia comportamental e mostrou ter ampla 

aplicação prática, inclusive no tratamento de fobias e nos anúncios 

publicitários. 

Vale ressaltar que na visão de Watson (2009) não há negação 

sobre a existência humana nos procedimentos mentais. Ainda 

complementa sobre a questão levantada que o uso destes conceitos por 

si só, mas a impossibilidade de, à época, poder analisar os processos 

mentais de maneira objetiva. De acordo com o seu pensamento sua 

proposta não de proibir que se se analisa o os processos mental, como se 

pronunciou Skinner, porém, que seu estudo fosse banido, mesmo que de 

forma temporária, para favorecer o estudo do comportamento 

observável. Posto que, segundo Watson (2009), já argumentava que esse 

método não direcionava o objetivo da proposta do comportamento 

humano.  

B. F. Skinner foi o fundador de uma das filosofias que embasam 

a análise experimental do comportamento, o behaviorismo radical. 
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Skinner dizia que o organismo teria em seu comportamento três tipos 

deles: P.D. F (padrão fixo de ação); comportamento respondente (100% 

inatos) e operante (100% aprendidos). Fala que o homem será 

influenciado por fatores filogenéticos, ontogenéticos e culturais, tendo 

como parâmetro teórico o selecionismo de Charles Darwin. A unidade 

básica para se estudar um comportamento, para ele, era a tríplice 

contingência representada por Sant − R − Sconsq". Pragmático ao 

assumir os fatores culturais como modificadores do comportamento, fala 

de uma relação funcional do indivíduo com o ambiente através do 

comportamento falado. 

No Behaviorismo Radical foi apresentado no âmbito de uma 

pesquisa em que seu campo estar voltada para um pensamento filosófico, 

não abordava uma pesquisa experimental conforme nos apresentou 

Watson (2009), sobre o comportamento humano. Ainda Skinner (1979), 

o comportamento seria, sobre tudo, uma filosofia da ciência do 

comportalista. Considerado ainda um anti-mentalista Skinner, era adepto 

da filosofia, mais tinha como proposta um comportamento operante, 

acreditava ele que o comportamento humano era inerente a um 

comportamento que envolve as pessoas, portanto, operante. Seu estudo 

o levou a posicionar, o que era o oposto à visão watsoniana do 

behaviorismo, pela qual a principal razão para não se estudar fenômenos 

não fisiológicos seria apenas a limitação do esquema, não a efetiva 

inexistência de tais fenômenos. Ademais, sua proposta também era 

contrária ao neobehaviorismos mediacionais conforme afirma Tolman e 

Hull, negando a importância científica de variáveis mediacionais. Para 

Skinner, o homem é uma entidade única, uniforme, em oposição ao 

homem "composto" de corpo e mente. Segundo ele, o behaviorismo 

radical seria um caso especial da filosofia da ciência: não é a ciência do 

comportamento humano, é a filosofia dessa ciência. 

Percebe-se que o condicionamento operante é diferente do 

condicionamento respondente de Pavlov e Watson visto que, no 

comportamento operante, o comportamento é condicionado não por 

associação, mas por um reflexo entre estímulo e resposta, mas sim pela 

perspectiva de um estímulo acompanha à resposta condicionada. Quando 
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um comportamento é seguido da apresentação de um reforço positivo ou 

negativo, aquela resposta tem maior probabilidade de se repetir com a 

mesma função. Do mesmo modo, quando o comportamento é seguido 

por uma punição, a resposta tem menor possibilidade de ocorrer 

posteriormente. O behaviorismo radical se propõe a explicar o 

comportamento animal através do modelo de seleção por consequências.  

Assim, a proposta do behaviorismo radical apresenta um modelo 

de condicionamento não sequenciado e probabilístico, em oposição ao 

modelo linear e reflexo das teorias precedentes do comportamentalismo. 

Para Skinner, a maior parte dos comportamentos humanos é 

condicionada dessa maneira operante. 

Um filósofo behaviorista radical defende que as diferentes 

explicações sobre o comportamento humano deveriam ser resolvidas na 

base de evidências refutáveis e não de abstratas especulações. O 

behaviorismo radical foi concebido em experimentos realizados sob o 

rigor da produção de conhecimento científico (cuja característica 

principal é o uso de um método passível de reaplicação), ou seja, foi 

desenvolvido dentro de um laboratório, sob condições controladas. O 

behaviorismo radical, entendido como pensamento filosófico, não deve 

ser confundido com a análise do comportamento por alguns motivos: 

enquanto o behaviorismo radical teve sua origem cientifica em ambiente 

controlado (laboratório), a análise do comportamento é a aplicação 

prática das técnicas desenvolvidas a partir do behaviorismo radical e, 

obviamente, em se tratando de ciência do comportamento, sua aplicação 

prática não se dá em ambiente sob condições controladas, e sim, no 

ambiente comum a todos os homens e mulheres: o planeta que 

habitamos. O termo behaviorismo tem sua origem no termo inglês 

behavior (comportamento) e ilustra bem o objeto de estudo do 

behaviorismo radical: o comportamento, sendo esse entendido como a 

relação entre o indivíduo e seu ambiente, físico-químico ou social. O 

"radical" do behaviorismo se deve ao fato de que as técnicas ali descritas 

não apelam para estados mentais como causa iniciadora do 

comportamento, mas sim, vê os estados mentais como estágio inicial do 

próprio comportamento, adquirindo assim o status técnico de resposta 
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emitida, encoberta ou não, e não de causa autônoma ou mental do 

comportamento, se diferenciando fundamentalmente das outras 

correntes de pensamento dentro da psicologia. O behaviorismo radical 

também é conhecido como skinneriano, pois foi B. F. Skinner quem 

desenvolveu sua teoria, com base em seus estudos de laboratório. Por ser 

uma ciência natural, a análise do comportamento procura entender a 

relação entre indivíduo/ambiente em termos de comportamentos que 

podem ter sua probabilidade de emissão diminuída ou aumentada, 

conforme a história de condicionamento do indivíduo e a apresentação 

ou retirada de estímulos ambientais. 

Os comportamentalistas apresentam várias razões pelas quais 

seria razoável adotar uma postura behaviorista. Uma das razões mais 

comuns é epistêmica: afirmações sobre estados internos dos organismos 

feitos por observadores são baseadas no comportamento do organismo. 

Por exemplo, a afirmação de que um rato sabe o caminho para o alimento 

em uma caixa de Skinner é baseada na observação do fato de que o 

animal chegou até o alimento, o que é um comportamento. Para um 

behaviorista, os chamados fenômenos mentais poderiam muito bem ser 

apenas padrões de comportamento. 

Comportamentalistas também fazem notar o caráter anti-inatista 

típico do behaviorismo. Muito embora o inatismo não seja inerente ao 

mentalismo, é bastante comum que tais teorias assumam que existam 

procedimentos mentais inatos. Behavioristas, por crerem que todo 

comportamento é consequência de condicionamento, geralmente 

rejeitam a ideia de habilidades inatas aos organismos. Todo 

comportamento seria aprendido através de condicionamento. 

Outro argumento muito popular a favor do behaviorismo é a ideia 

de que estados internos não provêm explicações para comportamentos 

externos por eles mesmos serem comportamentos. Explicar o 

comportamento animal exigiria uma apresentação do problema em 

termos diferentes do conceito sendo apresentado (isto é, 

comportamento). Para um comportamentalista (especialmente um 

comportamentalista radical), estados mentais são, em si, 

comportamentos, de modo que utilizá-los como estímulos resultariam 
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em uma referência circular. Para o behaviorista, estados internos só 

seriam válidos como comportamentos a serem explicados. Uma teoria 

que seguisse tal princípio, porém, seria comportamentalista. 

Para Skinner, em especial, utilizar estados internos como 

elementos essencialmente diferentes dos comportamentos abriria 

possibilidades para uso de conceitos anticientíficos na argumentação 

psicológica, como substâncias imateriais ou homúnculos que 

controlassem o comportamento. Entretanto, é importante notar que, para 

Skinner, não havia nada de inadequado em se discutir estados mentais 

no Behaviorismo; o erro seria discuti-los como se não fossem 

comportamentos. 

O behaviorismo, embora ainda muito influente, não é mais um 

modelo dominante na psicologia. Seus críticos apontam inúmeras 

prováveis razões para tal fato. Uma das razões comumente apontadas é 

o desenvolvimento das neurociências. Essas disciplinas jogaram nova 

luz sobre o funcionamento interno do cérebro, abrindo margens para 

paradigmas mais modernos na psicologia. Por seu compromisso com a 

ideia de que todo comportamento pode ser explicado sem apelar para 

conceitos cognitivos, o behaviorismo, em especial o behaviorismo 

radical, leva a uma postura por vezes desinteressada em relação às novas 

descobertas das neurociências. Os behavioristas afirmam, porém, que as 

descobertas neurológicas apenas definem os fenômenos físicos e 

químicos que servem de base ao comportamento, pois o organismo não 

poderia exercer comportamentos independentes do ambiente por causas 

neurológicas. 

Outra crítica ao behaviorismo afirma que o comportamento não 

depende tanto mais dos estímulos quanto da história de aprendizagem ou 

da representação do ambiente do indivíduo. Por exemplo, 

independentemente de quanto se estimule uma criança para que informe 

quem quebrasse um objeto, a criança pode simplesmente não responder, 

por estar interessada em ocultar a identidade de quem o fizera. Do mesmo 

modo, estímulos para que um indivíduo coma algum prato exótico 

podem ser de pouca valia se o indivíduo não vir o prato exótico como 

um estímulo em si. 
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Vários críticos apontam para o fato de que um comportamento 

não precisa ser necessariamente, consequência de um estímulo 

postulado. Uma pessoa pode se comportar como se sentisse cócegas, dor 

ou qualquer outra sensação mesmo se não estiver sentindo nada. 

Algumas propriedades mentais, como a dor, possuem uma espécie de 

“qualidade intrínseca" que não pode ser descrita em termos 

comportamentalistas. 

Um dos mais sérios problemas do behaviorismo é que a 

aprendizagem humana não funciona pela associação mecânica entre 

pares de itens arbitrariamente escolhidos. Esse procedimento não 

passaria de simples memorização. O sujeito educado pelo método 

behaviorista recebe informações e não reflete sobre elas, ou seja, o seu 

comportamento é condicionado. Este conhecimento passa a ser nulo no 

momento em que os estímulos cessam. 

Portanto, pertinente ao pensamento do homem o autor Lefrançois 

(2008 p. 29) afirma que “são úteis para explicar, prever e controlar o 

comportamento e podem gerar novas informações”. 

 

2.3 Conceitos de ensino-aprendizagem na visão de Perrenoud 

 

As reflexões a respeito dos objetivos da educação e, 

especificamente da educação escolar, delineiam novas e inúmeras 

proposições do processo ensino – aprendizagem no contexto da sala de 

aula. 

Entre essas preposições Perrenoud (2004) junto ao pensamento 

de Luckesi (2011), aborda a avaliação como um processo evolutivo da 

formação do pensamento humano. 

Perrenoud (2004, p. 17) ao mencionar os cinco ciclos da 

aprendizagem aponta que, “a progressão de aprendizagem, concentra no 

maior e mais contínuo tempo de aprendizagem”. O autor afirma que o 

ensino deva ser menos focado em conteúdos particulares ou no 

enciclopedismo (associados à escola tradicional, seriada) e mais voltado 

para a construção de competências ou objetivos de alto nível (aprender a 

aprender, saber documentar-se e se informar, ou, como em muitas 
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propostas de ciclos, uma formação cidadã). Dentre outros ciclos 

apontados pelo autor, é significativo para o ensino e aprendizagem do 

aluno. 

Mas adiante Perrenoud (1999) cita que, uma avaliação formativa 

é toda prática de avaliação que pretende contribuir para melhorar as 

aprendizagens em curso. Nas palavras de Fernandes e Freitas (2008) a 

avaliação formativa ocorre ao longo do processo pedagógico com o 

intuito de reorientá-lo. Em contraponto, a avaliação somativa, onde a 

avaliação ocorre ao final de um processo pedagógico, apenas tem o 

objetivo de verificar o resultado atingindo. 

Porém, ressalva Perrenoud (2004), que a ideia da avaliação 

expressa que seu objetivo de avaliar não é unicamente medir a 

quantidade de conhecimento absorvido após a exposição a um 

determinado conteúdo, sem alterar a prática pedagógica 

independentemente do resultado, mas sim que se use a avaliação para 

detectar as necessidades e as falhas de cada aluno. 

No supracitado, o mecanismo apontado para o entendimento 

deste ensino e aprendizagem vai além do pressuposto correlacionado ao 

que se pensa da avaliação. Entretanto, a este entendimento compreende 

então, que avaliação passa a ser vista com bons olhos, pois hoje, avaliar 

é compreender o aluno pelo certo e errado e não entender sua analogia 

de compreensão pelo conhecimento recebido. 

Neste mesmo sentido o autor ainda faz menção a um ciclo de 

aprendizagem que desmistifique o conceito de avaliação. Assim sendo, 

Perrenoud (2004) argumenta que se espere que o tempo disponível não 

seja dividido entre diferentes disciplinas, mas que se estabeleçam 

maiores espaços para abordagens interdisciplinares. Para tanto, é 

fundamental a formação de uma equipe que trabalhe cooperativamente. 

Entretanto, além deste pensamento que o autor utiliza para 

expressar seu sentido na correlação à formação de uma equipe que 

trabalhe e coopere, é importante também compreender que o trabalho 

coletivo auxilia no desenvolvimento cognitivo da criança, já que a 

educação hoje inicia-se desde a tenra idade.  



67 

Outro ponto visto sobre o entendimento do ensino-aprendizagem 

é quando o autor Perrenoud (1993) descreve que a avaliação não é um 

fenômeno recente; existe desde a antiguidade. Porém, aspectos 

marcantes estão vivos nos dias atuais, como as questões de dominações 

que criam verdadeiros paradigmas sociais. Através de aspectos 

classificatórios ainda se perpetuam algumas classes. 

Não obstante, ainda o autor esclarece que nós vivemos uma época 

de crise de valores, cultura e perda do sentido da escola. A avaliação está 

no centro de todas as situações que subjugam as pessoas e as classificam 

em ganhadoras ou perdedoras. 

Neste limiar o autor aponta uma realidade do cotidiano do 

educador, muito embora, tanto ainda busca através de novos 

conhecimentos reavaliar a sua postura mediante os ocorridos dos fatos 

sobre o ensino e aprendizagem da educação. 

Decerto, a avaliação exige mudanças nas relações familiares, 

escolares individuais, organizacionais, didáticas, metódicas, 

pedagógicas, relacionais, políticas, documentais, sistemáticas, pessoais, 

psicológicas, profissionais e outras tantas práticas. (PERRENOUD, 

1993) 

Para que isto aconteça, Masetto (1996) ressalta ser necessária a 

participação de todos, isto é, que todos os níveis da escola se envolvam 

e sejam acompanhados por um processo de avaliação. 

Vale lembrar que todos julguem o que é importante para o 

andamento de uma escola, sem esquecer-se do planejamento do 

calendário escolar, das atividades interdisciplinares, das atividades 

extraclasses, das palestras com visitantes, do envolvimento com a 

comunidade na resolução de trabalhos escolares que visem o bem 

comum e o desenvolvimento da grade curricular escolar. 

A educação é o princípio da igualdade embutida no âmbito social 

em que ambas as partes estão conscientes de seu papel na sociedade 

como um todo. Portanto, elementos e pessoas, professores, pais e 

familiares, amigos de bairro, clubes de atividades esportivas, parques de 

diversões, praças, prédios de instituições públicas, bibliotecas, salas de 

atividades, de aulas, residências de equipes de alunos, todos devem e 
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podem ser envolvidos no buscar entendimento para se atingir um nível 

de ensino e aprendizagem. 

Ainda nas palavras de Perrenoud (1999), as relações advindas e 

geradas a partir da escola nos dias atuais tem causado verdadeiros 

desmandos sociais e desarranjos nas formas de transformação das 

sociedades. Os nossos jovens não têm evoluído adequadamente e, em 

muitos casos, a escola deixa de formar, abandonando seus objetivos 

principais e sua missão. 

Esta crítica forte do autor nos remete aos primórdios em que o 

ensino era privilégio dos quem tinha. Entretanto, a educação hoje é dada, 

e mesmo assim não reconhece naqueles que educam a responsabilidade 

de educar. Seria esta questão que o autor coloca ao refletir sobre os 

papéis que cada um tem perante a sociedade?  

Perrenoud (1999) esclarece que o professor atualmente defende 

erroneamente esse status de educador que não forma ninguém com 

maestria, possuidor de um diploma e com poder para atribuir a nota que 

deseja sem ser molestado, pois tem medo das mudanças; isso é 

comodismo, tem medo de não conseguir mais reprovar ou aprovar 

ninguém, pois outras formas de avaliações podem ser permitidas, entre 

tantos outros medos. 

Subtende-se, na observação do autor, que a educação cresce de 

forma a compreender que todos são possuidores de um poder. Entretanto, 

ressalta um engano existente neste poder, muito embora não seja esta a 

linha aqui apresentada para o conhecimento de todos, mas devemos 

convir que hoje não só a educação como todo o poder do setor 

organizacional de um Estado vem sofrendo calúnias por formação 

errônea de um pensamento de educação. 

Sabe-se que a educação é a base do conhecimento humano já 

trazido por grandes estudiosos assistido na área educacional.  Contudo, 

há um propósito citado pelo autor que interfere neste entendimento 

quando diz que “[...] um problema deve surgir, que não possa ser 

solucionado a não ser que pela formação de um novo conceito”. 

(VYGOTSKY, 1962, p.55) 
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Daí a importância da avaliação citada por Perrenoud (1999). No 

momento, ela é necessária, pois o caos educacional impera a passos 

largos em direção da deformação humana e sócio-política: existe uma 

complexidade a ser vencida, ultrapassar o desencorajamento que é o que 

move o pesquisador, o estudioso, o profissional; o tradicionalismo 

impede a renovação das práticas e contratos. É necessário mudar as 

regras em direção da formação integral do caráter sistêmico, pois não 

existe método pronto. 

Configura-se neste termo a ação da mudança, quebra de 

paradigmas, onde o convencionalismo passa a agir de forma gritante 

dentro das escolas, e a aprendizagem ultrapassa os limites, porque avaliar 

não é apontar erros; é mostrar caminhos através destes erros. Ainda nas 

palavras de Luckesi (2002), a avaliação, diferentemente da verificação, 

envolve um ato que ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, 

exigindo decisão do que fazer com ele. A verificação é uma ação que 

“congela” o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa 

trilha dinâmica da ação. 

Ainda nesse contexto, Luckesi (2002) ressalta que, ao avaliar, o 

professor deve utilizar técnicas diversas e instrumentos variados, para 

que se possa diagnosticar o começo, o durante e o fim de todo o processo 

avaliativo, para que a partir de então possa progredir no processo didático 

e retomar o que foi insatisfatório para o processo de aprendizagem dos 

educandos. 

Na ação do contato e compreensão do pensamento Perrenoud 

(1999) deixa claro que a lógica que permeia as práticas da avaliação da 

aprendizagem consolida a divisão de classes na sociedade; a avaliação 

legitima a hierarquia social. Por isso, ele nos diz que “avaliar é também 

privilegiar um modo de estar em aula e no mundo, valorizar formas e 

normas de excelência, definir um aluno modelo, aplicado e dócil para 

uns, imaginativo e autônomo para outros”. (PERRENOUD, 1999, p.09) 

 

Assim como os pequenos mananciais formam grandes 

rios, as pequenas hierarquias se combinam para formar 

hierarquias globais, em cada disciplina escolar, depois 

sobre o conjunto do programa, para um ano letivo e enfim, 
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para o conjunto de um ciclo de estudo. (PERRENOUD, 

1999, p.12) 

 

É notória a colocação do autor quando remete a uma reflexão de 

que o mundo vive em uma hierarquia, e a escola não comporta-se 

diferente deste pensamento. Daí questiona-se: este pensamento contribui 

para separar os alunos do que acha certo ou errado? Quando o 

aprendizado não chega igual para todos? Ou a observação feita pelo 

autor, não passa apenas de um olhar reflexivo chamando a todos para 

uma realidade oculta do conhecimento hierárquico?  

Correlacionando o pensamento das questões acima, ainda aponta 

que a lógica utilizada na avaliação é limitada. 

 

 [...] uma hierarquia de excelência jamais é o puro e 

simples reflexo da realidade das variações. Elas existem 

realmente, mas a avaliação escolhe, em um momento 

definido, segundo critérios definidos, dar-lhes uma 

imagem pública. (PERRENOUD, 1999, p. 13) 

 

Todo o processo é exaltado pelo autor e minuciosamente explica 

a ação lógica do poder de avaliar, concluindo que: 

 

A avaliação está no âmago [a parte mais íntima ou 

fundamental; a essência] das contradições do sistema 

educativo, constantemente na articulação da seleção e da 

formação, do reconhecimento e da negação das 

desigualdades. (PERRENOUD, 1999, p. 10) 

 

Desta feita, o elemento que contribui para o crescimento da 

formação humana do autor vai além do seu real significado. E assim, 

descreve também a importância deste conhecimento e coloca como 

maior ator o educador para desempenhar bem sua apresentação na 

responsabilidade do ensino e aprendizagem. 

Neste sentido, Perrenoud afirma que esta deve ser formativa em 

uma pedagogia diferenciada, mas “chocam-se com obstáculos materiais 

e instituições numerosas”. (PERRENOUD, 1999, p. 16). Com efeito: 
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1. O efetivo das turmas; 

2. A sobrecarga de programas; 

3. A concepção dos meios de ensino e de didáticas, que quase não 

privilegiam a diferenciação; 

4. O horário escolar; 

5. A divisão do curso em graus; 

6. A ordenação dos espaços “são restrições dissuasivas para quem 

não sente visceralmente a paixão pela igualdade” 

 

Por isso, Perrenoud afirma que quando focalizamos a questão da 

avaliação percebe-se uma situação entre duas lógicas: uma lógica de 

seleção e uma lógica formativa.  

 

Incontestavelmente, a lógica formativa ganhou 

importância. Pouco a pouco, denunciam-se os limites que 

lhe impõem as lógicas de seleção. Esquece-se que elas 

reinaram sozinhas, durante décadas. A democratização do 

ensino e a busca de uma pedagogia mais diferenciada 

fizeram emergir, e depois difundir, a lógica formativa, de 

modo que hoje em dia as forças e a legitimidade de ambas 

estão mais equilibradas. (PERRENOUD, 1999, p.18) 

 

Há forte indício que Perrenoud, quando questiona os critérios de 

avaliação, encontra duas lógicas. Ele afirma que o alvo da avaliação é a 

promoção humana (avaliação formativa). Analogamente ao médico que 

cuida do corpo, o professor cuida do espírito, da razão, da formação dos 

alunos. Ademais, o professor é um artista porque procura a beleza na 

formação dos alunos. Por este motivo, deve-se limitar a quantidade de 

alunos. Em nosso país, podemos propor um máximo de 20 alunos por 

sala de aula. 

Assim, refletindo o status da prática da avaliação com a leitura da 

obra de Perrenoud, surge uma missão social para os professores: não 

perenizar a hierarquia social. 
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CAPÍTULO 3 
 

A PROBLEMÁTICA NA RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNO 

 

 

3.1 Profissão docente: introdução à problemática contemporânea 

 

Grandes são os desafios do professor hoje na atualidade buscando 

aprimorar sua habilidade para atuar dentro e fora da escola. Segundo 

Amaral (2010 p. 28), “o professor deve ser capaz de ensinar, o que 

implicaria na transformação das informações em conhecimento”. 

Sua ideia é que o professor tem que ensinar. Logo, precisa buscar 

caminhos que valorize este processo. Entretanto, os diferentes campos 

da pesquisa em educação e ensino abordam diferentes temáticas - 

inovações curriculares, novas metodologias, formação inicial e 

continuada, desenvolvimento profissional -, mas em sua essência, há um 

desejo comum de se construir cenários melhores para a educação 

nacional, para os sujeitos que interagem nos diferentes espaços 

educativos. 

André (2010) aponta estudos que convergem para essa tendência 

e que têm se preocupado em definir qual é o objeto de estudo do campo. 

É o reconhecimento da importância do papel do professor na formação 

de sujeitos proativos, críticos e com competência técnica. 

Nesta formação, Tardif (2002, p.54) ao analisar em sua pesquisa 

o pensar do professor para compreender seus saberes aponta que, saber 

docente é um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes 

das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e 

da prática cotidiana”. 

Portanto, Tardif (2002) afirma que este saber diversifica a 

formação do conhecimento humano, pois o conhecimento precisa se 

estender para a pluralidade, para a natureza diversa da origem de cada 

um. Este conhecimento é de fundamental importância para a profissão 

do professor nesta dinâmica de ensinar.  
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Tardif (2004) define quatros tipos de saberes implicados na 

atividade docente: os saberes da formação profissional (das ciências da 

educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes 

curriculares e, por fim, os saberes experienciais. 

Mesmo justificando e classificando os saberes citados acima, 

Tardif (2004) faz um alerta ao destacar os saberes experienciais em 

relação aos demais saberes dos professores. Essa posição de destaque se 

justifica principalmente pela relação de exterioridade que o professores 

mantém com os demais saberes, pois não controlam sua produção e sua 

circulação. 

Desta feita, há uma grande questão em relação aos saberes da 

ação pedagógica, uma vez que são saberes que têm origem na relação 

entre todos os saberes que o professor utiliza na atividade de ensinar e 

que ficam guardados, escondidos, condenados a ser uma espécie de 

segredo dividido só entre àqueles que compartilham da mesma atividade. 

Nesta perspectiva, tal condição é ressaltada por Tardif e Lessard 

(2011) que, ao analisarem a escola como lugar de organização do 

trabalho docente, destacam que quanto mais complexa a escola foi se 

tornando ao longo do tempo, mais os professores se tornaram isolados e 

confinados ao espaço de suas salas de aula. 

Tardif e Lessard (2011) e também Gauthier et al. (2006) 

ressaltam que o segredo a respeito do fazer dos professores é colocado 

como um empecilho à profissionalização do ensino. Faz-se necessário, 

então, que o saber dos professores, esse saber que é da prática e 

produzido e resignificado por meio da prática, seja estudado, divulgado 

e validado pelos pesquisadores das ciências da educação e também pelos 

próprios professores. 

 

3.2 Interação professor e aluno na visão de Arroyo 

 

Na menção do conhecimento dinâmico trazido pelo autor, o 

mesmo transforma o pensamento e a construção de um mestre feliz e 

importante e um aluno participativo e conhecedor do seu mundo.  
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Caracterizando a expressão acima, o autor descreve que, “Nos 

alunos a surpresa alegre de serem outros. Nos mestres a surpresa 

inconformada de que não deixamos de ser os mestres que outros foram”. 

(ARROYO, 2000, p.17) 

Diante disso, o autor volta para uma remota lembrança de que 

ensinar é transmitir conhecimento, desfrutar do pensamento do homem 

sobre a ideia de que a educação transforma o homem em cidadão crítico 

e conhecedor da verdade. Traduzindo a questão da interação de professor 

e aluno, o próprio autor elucida sobre o ofício de mestre. 

Apesar de sua dinâmica em descrever sua perspectiva relacionada 

à educação sob o ensino e aprendizagem, ele também enfatiza as 

dificuldades encontradas pelo mestre ao desenvolver em sua amplitude 

o conhecimento proposto para este ensino. Portanto, enfatiza em sua fala 

que “o trabalho e a relação educativa que se dá na sala de aula e no 

convívio entre educadores (as) /educandos (as) traz ainda as marcas da 

especificidade da ação educativa”. (ARROYO, 2000, p. 19) 

O educador muitas vezes busca incessantemente construir fatores 

e situações que valorizem o ensino e aprendizagem do aluno. Contudo, 

esta busca nunca chega ao fim, visto que o crescente número de alunos 

que precisa ser alfabetizado não é conciliado ao espaço que a escola 

dispõe para preencher a lacuna do quadro curricular da educação. 

A este respeito Arroyo (2000) discuti que os professores, apesar 

dos obstáculos, devem exercer, junto ao aluno, um papel muito maior do 

que apenas o de transmissores de conteúdos. 

 

A categoria tem colocado todos os seus esforços em 

melhorar as condições materiais e de trabalho nas escolas 

[...] para que cheguem a ser espaços mais humanos. O 

grave das condições materiais e de trabalho das escolas não 

é apenas que é difícil ensinar sem condições, sem 

materiais, sem salários, o grave é que nessas condições nos 

desumanizamos todos. Não apenas torna-se difícil ensinar 

e aprender os conteúdos torna-se impossível ensinar-

aprender a ser gente. (ARROYO, 2000, p.64) 

 



75 

A respeito do que diz o autor, é importante lembrar que esta 

categoria muitas vezes ultrapassa os limites da compreensão de cada 

educador. Enquanto um se preocupa e busca o melhor, outro se acomoda 

e esquece qual o seu papel em sala de aula. Entretanto, o autor se refere 

em uma autonomia exercida através de transgressões políticas e 

pedagógicas cultivadas pelos docentes em busca de inovações para uma 

real melhoria das condições do exercício satisfatório do seu ofício. 

Diante disto, discorre que, “A transgressão inovadora é a 

expressão de que os professores e as professoras não foram capturados 

(as) por uma visão legalista de seu ofício e de sua prática”. (ARROYO, 

2000, p. 144) 

Por conseguinte, destaca também sobre o a questão da relação, 

por vezes tensa, entre os docentes e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Segundo o autor, “Para procurarmos o rosto dos 

mestres nos PCNs temos de assumir que eles não mexem apenas com os 

conteúdos da docência, mas com os docentes, seu saber-fazer, seu ofício, 

sua autoimagem” (ARROYO, 2000, p.95). 

Esta imagem citada pelo o autor é compreender a necessidade de 

que todos precisam estar de acordo com o que condiz os PCNs, por ser 

este o melhor caminho a seguir, ao se tratar de desenvolver em sala 

conteúdos diversos de uma linguagem cultural. 

No sentido de possibilitar uma reflexão mais acurada sobre as 

condições de formação e trabalho do professor, o autor destaca que “a 

infância pode ser a grande educadora dos seus mestres e pedagogos” 

(ARROYO, 2000, p. 251). Complementa ainda que, para haver uma 

compreensão mais clara sobre as imagens e autoimagens referentes à 

condição docente, é necessário também que os professores, nessa busca 

e afirmação de identidade, voltem não apenas para as experiências 

adquiridas em suas próprias infâncias e adolescências, mas que 

acompanhem e compartilhem genuinamente as vivências e experiências 

de seus alunos, tão importantes quanto às do professor no velho binômio 

ensino e aprendizagem. Neste sentido faz notar que “infância e 

adolescência são mais do que as novas gerações que conduzimos. 

Conduzem-nos” (ARROYO, 2000, p. 251). 
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Assim, neste contexto, a prática escolar cumpre funções que lhe 

são dadas pela sociedade concreta que por sua vez, apresenta-se como 

construída por classes sociais com interesses antagônicos, tais como: o 

papel da escola, a relação professor-aluno e as técnicas pedagógicas 

utilizadas. Então, fica claro que o modo como os professores realizam 

seus trabalhos, selecionam e organizam o conteúdo das matérias ou 

escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos 

teóricos- metodológicos, explicita ou explicitamente. 

Entretanto, pode-se observar que a organização dos conteúdos 

não é uma decisão secundária ou um problema de escolha estreitamente 

técnico. Ao contrário, responde à própria essência do que se pretende 

alcançar com a educação obrigatória, ao protagonismo que se atribui ao 

aluno como sujeito ativo na construção do conhecimento e das variáveis 

que intervêm, favorecem ou colocam obstáculos a esta construção. 

 Para tanto, o desafio que se coloca é a busca da identidade como 

escola, de acordo com seu contexto, suas características, clientela, sem 

perder de vista ao mesmo tempo o objetivo mais amplo: formar cidadãos 

que atuem e participem na construção de uma nova ordem social. Para 

eliminar o risco de trocar o contemporâneo pelo cotidiano, a reflexão 

sobre o currículo tem o papel crucial de buscar o significado dos 

conteúdos de ensino e das práticas desenvolvidas. 

Iluminar a compreensão da realidade não é uma tarefa simples: 

exige do professor mais clareza e domínio de sua área específica, assim 

como reflexão constante a respeito dos grandes desafios da prática social 

contemporânea. 

Portanto, esses desafios da prática social e as respostas que 

podemos dar a eles, servirão como principais parâmetros ou eixos 

norteadores para a seleção dos conteúdos curriculares. Assim, dada sua 

importância à complexidade, selecionar os conteúdos de ensino não pode 

ser uma tarefa solitária, sendo então uma responsabilidade de toda a 

equipe de professores, que lhe dará corpo e sustentação, através do 

intercâmbio de conhecimento, muitos estudos e discussão. 

Nesta perspectiva, não se busca um modelo único de escola, mas 

analisar que fatores contribuem e como eles se combinam para tornar 
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possível a existência de uma escola democrática, que garanta para todos 

os seus alunos a aprendizagem do saber socialmente considerado 

relevante (LUCKESI, 2011). 

Em relação à função da escola, pode-se inferir que não 

corresponde apenas à transmissão de “conteúdos”, mas também facilitar 

a construção da subjetividade para as crianças e adolescentes, bem como 

aos adultos que se socorrem nela, de modo que tenham estratégias e 

recursos para interpretar o mundo no qual vivem e chegar a escrever sua 

própria história (HERNÁNDEZ, 1998, p. 21). 

Assim, as capacidades que os professores pretendem que os 

alunos construam na escola concretizam-se mediante os objetivos gerais 

da educação. Tais objetivos nos ajudam a selecionar e a determinar 

critérios de caracterização e organização dos conteúdos escolares no 

currículo.   

O currículo da educação escolar concretiza qual das dimensões 

possíveis do conhecimento conceitual, de procedimento, de atitude pode 

contribuir melhor para que os alunos atinjam os objetivos da educação 

ou desenvolvimento da capacidade. A análise daquilo que acontece nas 

salas de aula, das atividades e tarefas que nelas se desenvolvem, seu 

ambiente e regras de jogo, a partir do conhecimento dos conteúdos que, 

explicita ou implicitamente, são trabalhados, é um instrumento 

notavelmente eficaz para a compreensão dos processos de ensino 

aprendizagem que ocorrem na escola.   

 

O fato de que os conteúdos trabalhados (leitura, cálculos, 

expressão oral, respeito ao meio ambiente) não seja uma 

imposição externa, mas se apresentem como o que é 

preciso conhecer para responder as interrogações pessoais, 

realizar atividades que se considerem interessantes e tomar 

decisões sobre a forma de estudar, supõe incentivo para o 

aluno, o qual dá valor positivo ao trabalho sobre conteúdo 

que lhe são úteis. (ZABALA, 1998, p.160) 

 

Portanto, pode-se deduzir que a organização de conteúdos pode 

ser feita conforme um ou outro modelo, uma vez que o debate não 
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consiste em seguir ao pé da letra um método globalizado ou se inclina 

por um modelo disciplinar. 

De fato, um ou outro serão mais ou menos apropriados de acordo 

com a coerência dos conteúdos trabalhados no que concerne aos projetos 

previstos e a adequação das atividades ao conhecimento que temos a 

respeito dos processos de aprendizagem. Se isto for realmente desse 

modo, a resposta será a opção de ordenar os conteúdos a fim de nos 

assegurar ao máximo, por meio de um enfoque globalizador, de que a 

aprendizagem seja a mais significativa provável para que os alunos 

aprendam e esta lhes ajude a se formar como cidadãos capacitados para 

compreender a sociedade em que vivem e participar dela de forma 

construtiva (ZABALA, 2014). 

 

3.3 Conceito de relação professor-aluno 

 

A postura do professor em torno de quem ensina e de quem se 

aprende é um fator importante no processo aprendizagem. Quanto à 

relação professor/aluno, acredita-se ser ela o eixo principal para a 

construção do conhecimento seja no plano individual, seja no coletivo. 

Além de sua repercussão, recai tanto no fracasso escolar como no 

sucesso, como também por entender a necessidade de um estudo eficaz 

sobre o assunto. Acredita-se que o educador precisa estar consciente da 

necessidade de propiciar ao aluno uma aprendizagem significativa. 

Segundo Saviani (1991), a relação professor - aluno no ensino 

tradicional mostrava um professor que controlava todas as ações, 

exigindo obediência dos alunos e negando-lhes, desta forma, o seu 

pensar ou questionar.  

 

Dessa forma, nessa abordagem de ensino, o professor 

retrata a realidade de forma estática, ou então de um tema 

estranho á experiência existencial dos alunos, enchendo-

lhes de conteúdos alheios a sua realidade, separados da 

totalidade que os gerou e poderia dar-lhes sentido. 

(SAVIANI, 1991, p.18) 

 



79 

Desta feita, situar o ensino direcionado no professor e o ensino 

direcionado no aluno em extremos opostos é quase negar o vínculo 

pedagógico, porque não há um aluno ou um grupo de alunos assimilando 

conteúdos sozinho, nem um professor ensinando para as paredes 

(LIBÂNEO, 2006, p. 44).  

Em síntese, a aprendizagem só acontecerá quando os aspectos 

pedagógicos e psicológicos estiverem em sintonia, ou seja, a relação de 

um depender do outro. 

Assim, o presente estudo tem como finalidade analisar que a 

relação professor/aluno poderá causar interesse ou desinteresse do aluno 

de acordo com a forma como são conduzidas as aulas, uma vez que 

ensino e aprendizagem estão centralizados no aluno e na sua capacidade 

de buscar possibilidades de interação e condições para que aprenda 

(SAVIANI, 1991). 

No entanto, é fundamental que haja interação entre quem ensina 

e quem aprende para que a aprendizagem não corra mecanicamente e sim 

que possa ser significativa.  

 

Aprendizagem significa, seja por percepção, seja por 

descoberta, se põe a um aprendizado mecânico respectivo 

e memorístico. Compreende a aquisição de novos 

significados. A essência da aprendizagem significativa 

está em que as ideias expressas simbolicamente se 

relacionam de maneira não arbitrária, mas substancial com 

que o aluno já sabe. O material que aprende é 

potencialmente significativo para ele. (AUSUBEL, 1963 

apud GOMES, 1963, p.58). 

 

Quando há uma aprendizagem significativa, o educando vai 

construindo a sua cidadania e juntando o que aprendeu com a vida 

cotidiana. Assim, o aluno sente-se agente do processo ensino-

aprendizagem, percebendo a importância de participar ativamente do 

processo, e o espaço sala de aula torna-se prazeroso. 

Nesta perspectiva, o professor tem o papel de orientar a 

construção do conhecimento do aluno, interagindo com ele e com o 

objeto do conhecimento através de uma ação pedagógica participativa, 
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permitindo e oferecendo-lhe condições para que ele se auto-realize e 

progrida em sua aprendizagem. Por essa razão, o conteúdo só humaniza 

se produzir mudança de comportamento. 

Então, é neste sentido que se precisa de educadores que estejam 

comprometidos com uma política educacional séria, de profissionais 

eficientes, capazes e eficazes, pois só com essas qualidades é que o 

professor terá condições de desenvolver, junto com o aluno, um processo 

de ensino-aprendizagem em que possam atuar, transformando e 

construindo conceitos e significados próprios através de uma relação de 

reciprocidade (SOUZA, 2013). Isso irá garantir condições de trabalho 

em sala de aula, para que a aprendizagem seja significativa.  

 

A relação professor X aluno é importante, sim, no processo 

de aprendizagem. De preferência, ela deve ser amistosa e 

afetuosa de ambas as partes. Porém, não pode em hipótese 

alguma, ser confundida com igualdade. A relação 

pedagógica deve embarca-se numa hierarquia (não rígida 

nem autoritária), em que o professor é autoridade de forma 

democrática e participativa, em última análise, o professor 

tem o direito e o dever de manter em classe as condições 

que permeiam ocorrer à aprendizagem. Sejam seus alunos 

crianças ou adolescentes. (ZAGURY, 1999, p.18) 

 

O argumento apontado pela autora descreve uma situação atual 

na educação, visto que diversas mudanças ocorreram até os tempos 

atuais. Entretanto, pode-se reunir fatos que precisam ser reconstruídos na 

educação no que diz respeito à relação professor e aluno, pois sua 

diversidade é comparada a um encanto que, a dado momento, precisa 

ainda ter e manter o respeito. 

Dito isto, é dinâmico entender o processo de relação professor e 

aluno, de uma amplitude que concorre à diversidade existente no campo 

desta construção. Contudo, os autores Comênio, Rousseau, Herbart, 

Dewey Snyders, Paulo Freire e Saviane, dentre outros, afirmam que a 

educação percorreu um longo caminho do ponto de vista de sua teoria e 

prática. 
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A educação organizou o processo de ensino-aprendizagem 

através da relação professor – aluno e sistematizou um conteúdo e uma 

forma de ensinar (transmitir – assimilar): o saber erudito produzido pela 

universidade. Este conteúdo e esta forma garantem diferentes teorias e 

diferentes práticas pedagógicas que enfatizaram diferentes momentos da 

produção da sobrevivência humana. Tais teorias e práticas pedagógicas 

não foram criadas por acaso. Do ponto de vista da produção da 

sobrevivência humana é através das instituições sociais que determinada 

relação social de produção é concretizada.  

Todavia, a escola, a igreja e a família, por exemplo, possuem 

funções específicas que contribuem para estabelecer e desenvolver uma 

sociedade. O trabalho que cada instituição realiza não é restrito; apenas 

a sua prática especifica. Ela possui uma finalidade social determinada 

pela prática que o fundamenta. 

A escola foi instituída socialmente desde a necessidade de se 

metodizar um modo de transmitir o conhecimento que a humanidade 

organizou ao longo da sua existência. Esta deficiência somente ocorreu 

por volta de dois séculos atrás, uma vez que a sociedade antiga com 

instituições públicas de incumbência do Estado de certo modo não 

existiu. (DAMIS In: Veiga, 1996, p. 14).  

Assim, estas sociedades eram constituídas fundamentalmente 

pelo trabalho escravo servil: nobres de um lado, escravos ou servos de 

outro. A educação era privilégio de alguns que cumpriam assim a função 

conservadora da instituição social. Desenvolvendo e transmitindo 

concepções de mundo adequadas à manutenção da realidade, o pouco de 

educação escolar que existia aliada ao desenvolvimento científico e 

tecnológico do momento, dificultaria a comunicação e tecnologia do 

momento, como também a comunicação, a veiculação e a expansão de 

novas ideias e concepções produzidas (FREIRE, 1996). 

Então, no século XVII, em que viveu Comênio e nos séculos 

seguintes, ainda predominaram práticas escolares da Idade Média: 

ensino intelectualista, verbalista e dogmático, memorização e repetição 

mecânica dos ensinamentos do professor. Nessas escolas não havia 
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espaço para ideias próprias dos alunos; o ensino era separado da vida 

porque ainda era grande o poder da religião na vida social. 

Entretanto, ocorreram imensas mudanças na forma de produção 

quando houve um grande desenvolvimento da ciência e da cultura, o que 

fez diminuir o poder da nobreza e do clero e aumentar o da burguesia. 

Na medida em que esta se fortalecia como classe social, disputando o 

poder econômico e político com a nobreza, ia crescendo também a 

necessidade de um ensino que contemplasse o desenvolvimento das 

capacidades e interesses individuais. (LIBÂNEO, 2013) 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que 

procurou interpretar essas aspirações, e propôs uma concepção nova de 

ensino baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança.Suas 

ideias mais importantes de eram as seguintes, tomando como referência 

a sua obra basilar, Emílio,  

 
1.A priorização da criança para a vida futura deve basear-

se no estudo das coisas que correspondam as suas 

necessidades e interesses atuais; enfim, são os interesse e 

necessidades imediatos do aluno que determinam a 

organização do estudo e seu desenvolvimento; 

2.A educação se fundamenta, no desenvolvimento inteiro 

do aluno. As crianças são boas por natureza para se 

desenvolverem. (EMÍLIO, 1995, p.95) 

  

Desta feita, Rousseau (1996) centraliza os interesses pedagógicos 

não mais no professor e sim no aluno, ao enfatizar que a criança não é 

um ser em miniatura. Por isso, costuma-se dizer que Rousseau provocou 

uma revolução na pedagogia, assim como Copérnico inventou o modelo 

astronômico, retirando a terra do centro. Rousseau quer que o homem 

integral seja educado para si mesmo. “Viver é o que eu desejo ensinar-

lhe. Quando sair das minhas mãos, ele não será magistrado, soldado ou 

sacerdote, ele será antes de tudo um homem”. (ROUSSEAU, 1996, p. 

121) 

Nesta perspectiva Navas e Moraes (2013, p. 169) destacam a 

“orientação educacional e a intervenção psicopedagógica como um 

processo contínuo e sistemático dirigido a atender o desenvolvimento 
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das pessoas mediante a intervenção de vários agentes e recursos 

educacionais [...]”.  

Vendo por este prisma, os autores se destacam por verificar em 

seu ponto de vista, a construção desta ação psicológica de forma a 

sistematizar os conteúdos e assim atender às diversas atividades 

específicas e transversais. Trata, portanto, de um processo em que as 

atividades devem propor uma relação que especifique em seu conjunto a 

correlação do seu natural no entendimento de todos. 

Neste sentido, Libâneo (2013, p. 51) aponta que “o campo teórico 

e investigativo da didática convive hoje com tensões entre a exigência 

social e a democrática de provimento de escolarização formal a todas as 

crianças e jovens [...]”. Logo, não deixa de ser uma necessidade das 

escolas desenvolverem, junto ao professor, momentos que propiciem o 

ensino e a aprendizagem da criança de maneira diversa, sendo colocada 

em prática a individualidade de cada um e suas respectivas posições no 

meio social. 

Como a escola se constitui em um espaço de formação social, por 

ser ela responsável de passar conhecimento e transformar o homem em 

cidadão de bem, esta relação acontece mais precisamente em sala de aula. 

Porém, questiona-se o seguinte: sendo este espaço o ponto de partida, de 

que maneira pode ocorrer esta afetividade no campo do ensino-

aprendizagem proporcionando o relacionamento deste ensino?  

Assim, tratar da questão do relacionamento afetivo 

professor/aluno não é das tarefas mais fáceis, principalmente se levarmos 

em consideração que cada professor influencia essa autoimagem com o 

tipo de relação que estabelece e na forma como se costuma rotular aluno 

ou professores de bons/ maus, inteligentes ou não, como forma de 

fundamentar suas atitudes. 

Neste processo, a relação entre os sujeitos tem como razão maior 

a busca do conhecimento, e isto só será alcançado se houver um processo 

de interação entre professor (aprendizagem) com o objetivo de produzir 

mudanças. Toda aprendizagem precisa ser embasada em um bom 

relacionamento entre os elementos que participam do processo, ou seja, 
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aluno, professor ou colegas de turmas, através do diálogo, colaboração, 

participação no grupo e priorizando o respeito mútuo. 

Então, como os professores permanecem um bom tempo junto ao 

aluno, vem daí a importância do estudo das relações afetivas entre 

professor e aluno, relação esta que primitivamente seria dirigida aos pais. 

Não são os conteúdos que vão estabelecer uma ligação entre professor e 

aluno, nem o tipo de relação que se estabelece entre eles que dá 

condições para o desenvolvimento da aprendizagem, independente de 

quais sejam os conteúdos. Na psicanálise, esse tipo de relação é chamado 

de transferência.  

 

[...] o contato quase exclusivo que tem com os pais, ou com 

aqueles que substituem, fazem com que a criança deposite 

neles toda sua ternura, toda sua sensibilidade, toda sua 

agressividade, todo seu respeito e toda sua submissão. 

(MORGADO, 1995, p.60) 

 

Analisa-se que normalmente, aos alunos que consideramos mais 

capazes, o professor oferece, mesmo sem dar conta, mais atenção e 

incentivo. O conflito é gerado pelos alunos considerados problemáticos 

ou indisciplinados, uma vez que o professor intervirá com desconfiança 

e desânimo e, mesmo que queira agir de forma a incentivá-los, há 

dificuldades em fazê-lo. Além deste problema, surge a falta de interesse 

na aprendizagem e de que o aluno está distante das preocupações 

escolares. Agindo dessa forma com o aluno, o professor não lhe facilita 

o envolvimento com a aprendizagem e reforça uma autoimagem negativa 

de quem nunca irá ter sucesso na escola, e talvez, na vida. 

Neste sentido, as relações entre o educador e o educando se 

reorientam. Então, é necessário que o professor lute contra a tendência 

de considerar o aluno como um ser abstrato, negando-lhe a possibilidade 

de mudanças. Cabe ao professor mostrar ao aluno que a escola é um meio 

diferente do familiar, que a escola é um local de trabalho, de esforço e 

de vontade. 

Assim, apesar de toda a interação social, a relação professor- 

aluno é sempre contraditória e quando houver interação com o outro 
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haverá sempre uma dimensão afetiva. No entanto, essa interação é tão 

carregada, emocionalmente que as pessoas que interagem chegam a ser 

vistas como par afetivo. Segundo Dantas (1992, p.90), “[...] a afetividade 

depende, para evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência 

e vice – versa”. 

Considerando essa interação, reforçamos que cabe ao professor 

mudar suas atitudes e provocar no aluno a vontade de aperfeiçoar essa 

relação. É preciso um professor aberto para os sentimentos dos alunos, 

criando disposições para ouvi-los, abrindo espaço para a afetividade, os 

orientados e deixando-os fazer suas próprias opções pessoais, ou seja, 

que ensine a criança e o adolescente a lidar com seus impulsos, 

identificar seus sentimentos, saber administrar seus problemas e suas 

raivas, enfim a ajudar a criar uma dignidade melhor, mas nunca fazer por 

eles. 

Segundo Antunes (2013), a indisciplina é a expressão da vontade 

interna do sujeito, e quando ela passa a fazer parte do espaço escolar, o 

sentimento torna-se matéria relevante para o julgamento da moral; seria 

como produzir uma maneira de viver. Neste sentido, o fator afetivo 

interfere na relação professor-aluno, no processo do ensino-

aprendizagem, visto que as emoções e ações seriam influenciadas pelo 

emocional. Portanto, a dimensão afetiva é ponto central na construção da 

pessoa e seu conhecimento. 

Analisamos que, por mais que se possa tentar não poderíamos 

jamais tratar a questão da aprendizagem em sala de aula sem nos 

voltarmos para interação que existe entre o aspecto afetivo do professor 

de ensino contido na relação professor-aluno. Na relação pedagógica o 

que se aprende não é tanto o que se ensina (conteúdo), mas o tipo de 

vínculo educador- educando que se dá na relação (GARCIA, 2004 apud 

SILVA, 1995, p. 69). 

Portanto, se torna perceptível a relevância que a afetividade tem 

para os docentes, de modo a se apresentar de diferentes formas, como 

por exemplo, através da potência motriz das ações, ou por meio das 

emoções, das aspirações, assim como da transmissão. Estes são alguns 
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caminhos para o melhor desenvolvimento da aprendizagem do aluno e, 

consequentemente, para uma melhor relação entre este e o professor.  

Desse modo, expressa que toda prática pedagógica deve, de 

maneira atenta e constante, buscar a importância das suas relações, de 

forma a valorizar os aspectos afetivos, sociais e cognitivos, integrando-

os enquanto partes fundamentais no desenvolvimento da criança na sua 

totalidade (FERREIRA, 2014).  

Embora tudo o que foi mencionado até o momento, há um ponto 

importante que deve ser mencionado neste estudo: a concepção estendida 

à dimensão na relação professor e aluno. Decerto, o comportamento 

criado dentro de sala de aula, muita vezes é visto apenas por um ângulo 

natural deste âmbito.  

Neste conceito, pode-se dizer que, atualmente, o pesadelo 

pedagógico dos professores é com o comportamento dos alunos. O 

desrespeito ao professor e aos colegas, a agitação sem limites, a 

agressividade e o egoísmo são os problemas que mais afligem os 

professores. Então, como esse conflito interfere no processo ensino- 

aprendizagem? 

O professor tem o papel de interferir na prova de 

desenvolvimento proximal, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. Sendo assim, o processo ensino-aprendizagem dessa 

pessoa é uma relação de mão dupla, pois abrange tanto aquele que 

aprende, quanto aquele que ensina. O modo de agir do professor em sala 

de aula fundamenta-se numa determinada concepção do seu papel. 

Santos e Gasparin (2012) afirmam que a construção de seu papel é 

inerente ao que deseja transparecer em seu público.  

 

Assim, o professor vai se tornando um facilitador que, 

aberto à sua própria experiência e a pessoa do aluno, faz 

do diálogo uma força articuladora entre dois mundos 

distantes – sobrevivência e convivência- para por inteiro o 

da Educação, no espaço da sala de aula, onde, de fato, será 

realizado o exercício do aprender. (QUELUZ, 2000, p.58) 
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Ainda para o autor, a indisciplina em sala de aula é um reflexo de 

uma grande indisciplina social. Diante disso, mais do que nunca é 

fundamental uma ação de parceria entre os vários segmentos que estão 

comprometidos com a vida plena de todos. Sabe-se que muitas vezes a 

não participação dos alunos em sala de aula é forma de boicotar o 

trabalho, pois não dão retorno, não ajudam o professor, a saber, se está 

tudo bem, se estão entendendo, se estão achando interessante ou não. No 

entanto, é preciso superar o clima de guerra que, muitas vezes, se instala 

na escola: aluno acusando professor, que acusa a família. Ninguém deve 

estar acima de qualquer suspeita. 

Desta feita, a educação não se desenvolve e não se organiza 

desvinculada do contexto social da qual faz parte. A compreensão da 

natureza e das várias relações que ocorrem entre pessoas, grupos, 

fenômenos e elementos dentro dos sistemas de ensino e entre estes e a 

sociedade com as suas instituições econômicas, políticas e culturais é de 

grande importância para analisar o que de fato ocorre no processo 

educacional. Piaget (1965, p.104) diz que “Do ponto de vista moral e 

racional, o professor deve ser um colaborador e não um mestre 

autoritário”. 

Assim, as teorias sociológicas mais recentes apontam a 

sociologia do conflito como uma explicação para os fenômenos do 

poder, da mudança social e das contradições que caracterizam a 

sociedade humana. 

Nesse sentido, Dantas (1997) traz a concepção de Wallon acerca de um 

erro comum cometida pela escola: 

 
A escola comete erros porque desconhece as 

características do funcionamento da mente humana em 

suas fases de desenvolvimento; erra por não conhecer 

conteúdos culturais que possam contextualizar 

concretamente os alunos, e erra, ainda, por desconhecer as 

histórias de vida de cada um. (DANTAS, 1997). 
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Então, nesta perspectiva, o conflito apresenta-se como oposição, 

contradição e mudança que se manifesta em todos os setores da vida 

humana, desde o indivíduo até a sociedade como um todo. 

Já nas palavras de Santos e Gasparin (2012, p.3) “O papel do 

professor está intimamente ligado à transmissão de certo conteúdo que é 

predefinido e que constitui o próprio fim da existência escolar”. 

Luz (2013) destaca um modelo mais atual da educação quando 

diz que, “a educação pode ser entendida como um processo de 

desenvolvimento do ser humano”.  Observa-se que sua ideia não foge da 

transformação do pensamento humano, ou seja, reflete em que ponto 

pode ser levado em consideração o homem pensante.  

 

Entretanto, muitos trabalhos desenvolvidos no ambiente 

escolar têm comprovado que há uma resistência muito 

grande da escola a inovar suas práticas educacionais. No 

modelo da escola tradicional, é reservado ao aluno apenas 

o papel de expectador passivo que recebe tudo pronto e 

acabado sem questionar e/ou problematizar e, sobretudo, 

perceber qualquer relação entre o que lhe é ensinado e a 

sua realidade. (LUZ, 2013, p.198) 

 

Dito isto, o autor volta a um passado que ainda hoje se vivencia 

nas escolas, pois muitos educadores ainda perseguem e descrevem o 

modelo tradicional, dando a ele a força de coordenar. Entretanto, o que 

se vê hoje é um tradicional embutido na aparência de um ensino 

construtivista, libertador e concentrador do saber. 

Libâneo (2004, p. 21), ao mencionar sobre as tendências 

pedagógicas, ressalta que “Não é próprio da pedagogia libertadora falar 

em ensino escolar, já que sua marca é a atuação ‘não formal’. Porém, 

professores e educadores engajados no ensino escolar vêm adotando 

pressupostos dessa pedagogia”. Isto prova o quanto se diferenciou o 

ensino e aprendizagem do aluno. Esta relação busca comungar do mesmo 

sentido, desde que este possa proporcionar a ambos uma interação 

proveitosa, onde o ensino e aprendizagem seja o complemento desta 

relação. Logo, educador e educandos se posicionam como sujeitos do ato 

de conhecimento. 
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Libâneo (2013, p.52), destaca dois princípios da doutrina liberal 

considerados importantes para justiça social: “a garantia das liberdades 

básicas e oportunidades iguais para todos”. 

O pensamento do autor é de suma importância por alinhar o 

sentido do ensino nas escolas como uma cultura social e múltipla de 

diversidade, cujo sentido transforma e analisa o direito da cada um. 

Porém, questiona esta proposta da diversidade cultural no sentido de 

ampliar nos conhecimentos múltiplos uma relação social que constitui o 

respeito deste direito. 

 

[...] a escola constituída sob o princípio do conhecimento 

estaria dando lugar a uma escola orientada pelo princípio 

da sociabilidade. O termo “sociabilidade” está sendo 

adotado aqui para ressaltar que a escola organizada em 

ciclos se situa como um tempo/espaço destinado à 

convivência dos alunos, à experiência da sociabilidade, 

distinguindo-se dos conceitos de socialização e de 

desenvolvimento da sociabilidade tratados pela sociologia 

e psicologia. (LIBÂNEO, 2013, p.56) 

 

O autor não foge à ideia de valorizar a inclusão de um ensino que 

dê respeito a uma opinião, que valorize o conhecimento e que esclareça 

que estamos formando homens para uma sociedade crítica em seu social, 

pois este conhecimento muda e transforma o ser humano, interagindo 

com a valorização de uma prática sócio- econômica de um país. 

 

3.3.1 Análise sobre os processos de aprendizagem na sala de aula 

  

Como mencionado anteriormente, a escola é um meio social e 

como tal, torna-se ampla e complexa de acordo com a forma como as 

pessoas que a compõem interagem e se organizam, ou seja, da própria 

dinâmica do grupo social educativo. 

Assim, o aluno do ensino fundamental é um ser social e o 

professor também o é. Portanto, a interação professor-aluno deve ser 

vista com a finalidade de uma reflexão sobre o lugar do homem na 

natureza. Então, uma das missões do professor é ajudar o educando a 
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difundir seus valores, levá-lo a se descobrir, a se expressar e se libertar. 

Agindo assim, o professor contribui para a edificação de uma sociedade 

em que o aluno se sinta protagonista, centrado em participar do mundo 

com consciência reflexiva e crítica.  

Ao educador cabe também despertar nos alunos o desejo de saber, 

e mostrar que todos podem ser melhores à medida que adquirem mais 

conhecimentos. Entretanto para isso, é imprescindível que os 

profissionais comprometidos com a melhoria do sistema educacional 

assumam uma postura crítica e tenham o desejo de inovar e transformar 

a sociedade.  

E o educador é essencial nesse quadro de transformação porque 

através de uma atuação dinâmica e fazendo um intercâmbio entre a 

escola, a família e a comunidade, conscientiza a todos de que cada um é 

fundamental no processo de construção do conhecimento. 

Ainda é dever do professor proporcionar um espaço para o 

diálogo e ampliar a perspectiva de análise das questões pedagógicas, 

desenvolvendo um trabalho construtivo, de modo que possa fazer das 

dificuldades surgidas na aprendizagem o referencial para novas 

construções cognitivas e que sirvam para novas construções cognitivas 

cuja finalidade seja a interação que facilite a aprendizagem. 

Desta feita, é possível contribuir para uma aprendizagem mais 

significativa, que considere o aluno como um ser histórico, social, 

coletivo e individual que necessita de um ambiente de aprendizagem 

rodeado de meios que incentivem seu crescimento. Essa não é uma tarefa 

fácil, mas educadores comprometidos devem sempre estar buscando 

caminhos para transpor os obstáculos que aparecem. 

Assim, o processo educativo é, pois, um processo social, de 

reflexões interpessoais, realizado pelos dois sujeitos, professor e aluno e 

midiatizado pela relação com o conhecimento. Se a relação social desse 

processo não se realiza satisfatoriamente “ele não tem condições de ser 

construído equilibradamente e, em consequência, o fracasso escolar 

desses alunos tenderá a perdurar”. (PENIR, 1989, página apud 

KULLOK, 2002, p. 84). 
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O professor, juntamente com a escola, deve levar o aluno a se 

sentir desafiado pelo jogo do conhecimento, cabendo a ele a tarefa de 

levá-lo a adquirir espírito de pesquisa e desenvolver a capacidade de 

raciocínio e autonomia. Além disso, é de responsabilidade também do 

educador levar os alunos a desenvolver estratégias de enfrentamento, 

planejar etapas, estabelecer relações, verificar regularidades, fazendo-os 

perceber os próprios erros cometidos, para com isso buscar novas 

alternativas para consertá-los. Dessa forma, o aluno adquire espírito de 

pesquisa, aprende a consultar, experimentar e desenvolver sua 

capacidade de raciocínio. 

 

Podemos ver a importância de percepção que cada um tem 

de si mesmo para encontrar interesse na aprendizagem.  

Também vemos a necessidade de que meninos e meninas 

sejam participantes do próprio processo de aprendizagem, 

que sejam conscientes, de como se desenvolveu, do papel 

que tem para a aprendizagem. A avaliação que os 

professores fazem de seus alunos e da necessidade de que 

as ajudas que ofereçam sejam adequadas as suas a função 

básica dos professores deve ser incentivar os alunos a 

realizar o esforço que lhes permita continuar progredindo. 

(ZABALA, 1998, p.103) 

 

Conclui o autor que o conhecimento é fruto de acordos e 

circunstâncias que não representam a única possibilidade de 

interpretação da realidade já que, de acordo com a situação, o 

conhecimento pode ser transformado e reconstruído, devendo atender a 

realidade social dos educandos. O ato de aprender deve estar voltado para 

a transformação permanente da prática social de que o aluno é parte. 

Portanto, quando a aprendizagem é significativa, estará sempre a 

serviço do sucesso, considerando a perspectiva de que o aluno deseja 

aprender e está disposto a se mostrar e quer isso sem medo, sem receios 

de ser censurado ou criticado, consciente de que ele é o principal agente 

do processo de aprender do meio social em que vive. 
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3.3.2 A prática educativa e a sociedade atual 

 

Sabe-se que os princípios do ensino são aspectos gerais do 

processo de ensino-aprendizagem que expressam os fundamentos 

teóricos de orientação do trabalho docente. 

Assim, o ensino deve levar em conta a natureza da prática 

educativa escolar numa determinada sociedade. As características do 

processo de conhecimento, as peculiaridades metodológicas das matérias 

e suas manifestações concretas na prática docente, as relações entre 

ensino e desenvolvimento dos alunos, as peculiaridades psicológicas de 

aprendizagem e desenvolvimento, conforme idades, precisam ser 

prioridade na escola. (SUANNO, 2013) 

Então, a escola é uma realidade mais ampla e mais complexa, e 

colabora na função de tornar uma realidade diferente das outras, de 

acordo com a forma de como as pessoas que a compõe, interagem e se 

organizam, ou seja, da própria dinâmica do grupo social escolar 

(SANTOS et al. 2013). 

Entretanto, o ensino como profissão paradoxal parece contrário 

ao senso comum, sendo de todas as profissões, a encarregada da tarefa 

mais difícil de todas. É através desse processo que vai depender o 

desenvolvimento das sociedades para sobreviverem e refazerem seus 

conceitos com êxito na era da informação. Essas mudanças impõem 

novos ritmos na tarefa de aprender e de ensinar. 

Ainda no mesmo pensamento, mesmo nos países menos 

desenvolvidos, os professores questionam e constroem as comunidades 

de aprendizagens e criam a sociedade de inovações, comprometidos com 

mudanças que são importantes para o desenvolvimento econômico no 

século XXI. 

Os professores dispõem de competências que podem ser valiosas 

na prática educativa, mas a questão é se tais práticas são hábeis o 

suficiente para atingir metas. A aprendizagem deve ser organizada e 

orientada de modo sistemático pelo professor, o qual deve prever os 

resultados a alcançar e escolher os meios necessários para obtê-los. 

(SANTOS et.al., 2013, p.84-85). 
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O processo de ensino-aprendizagem revela-se na prática de sala 

de aula e na forma como professores e alunos interagem, isto é, de um 

lado o professor que ensina, transmite informações; de outro lado, o 

aluno que se esforça para aprender. 

 

A experiência, a nossa e a dos outros professores. O 

conhecimento, aquele que provém da investigação, das 

experiências dos outros e de modelos, exemplos e 

propostas. Mas como podemos saber se esta exceção é 

adequada? Quais são os critérios para avaliá-los? Talvez a 

resposta nos seja proporcionada pelos resultados 

educativos obtidos com os meninos e as meninas. Mas isto 

basta? Por que, neste caso, a que resultados nos referiram? 

Aos mesmos para todos os alunos, independentemente do 

ponto de partida? E levando ou não em conta as condições 

em que nos encontramos e os meios de que dispomos? 

(ZABALA, 1998, p.12) 

 

Então, é necessário que o profissional do meio educativo realize 

reflexões mais profundas sobre as novas práticas docentes que surgem a 

cada dia, identificando as fragilidades teórico-operacionais no seu campo 

de atuação. É preciso considerar tudo o que se pode transformar e fazer 

a partir das novas tecnologias de comunicação e informação e com eles 

interagir com os educandos.  

No entanto, é preciso analisar também que só a 

mudança/transformação pessoal do professor em sua melhor 

qualificação não produzirá grandes efeitos se não acompanhada de uma 

mudança das condições de vida e de trabalho do educador.  

 

O professor que modifica alguns aspectos de sua prática 

docente como resposta a algum problema prático, depois 

de comprovar sua eficácia para resolvê-lo. Através da 

avaliação, a compreensão inicial do professor sobre o 

problema de transformar. Portanto, a decisão de adotar 

uma estratégia de mudança precede o desenvolvimento da 

compreensão. A ação inicia a reflexão. (ZABALA, 1998, 

p.15) 
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Compreende-se então, que repensar a escola hoje é, antes de 

qualquer coisa, trazer para o cenário educativo a importância de uma 

participação que não se esgota no nível profissional, nem no plano do 

Estado. É procurar encontrar novas respostas para um velho problema. 

Portanto, no caso da escola, não é mais possível vivenciar o 

passado; é preciso que atenda às necessidades e às características de 

nossas crianças e jovens. 

 

3.4 Relação professor e aluno na visão de Perrenoud 

 

A educação hoje vivencia um dos maiores índices de falência 

causada pela desvalorização humana. Ensinar exige bom senso e tem 

uma importância enorme na avaliação que a todo instante se deve fazer 

durante a prática educativa. Quanto ao bom senso do professor, Freire 

(2005, p.61) diz "para sermos coerentes, diminuindo a distância entre o 

discurso e a prática". Ele é quem pautará se a sua autoridade na sala de 

aula não é autoritarismo e também deixa claro que há algo que precisa 

ser sabido frente a algum problema. 

Desta feita, a ideia do autor é diferenciar a questão pedagógica, 

cujo sentido é transformar o pensamento do aluno em um pensamento 

criativo de revelação individualista. Nas palavras de Perrenoud (2000, p. 

10), “a diferenciação da pedagogia e a individualização das trajetórias de 

formação estão, ou estarão, no centro das políticas da educação dos 

países desenvolvidos”. 

Nota-se que o autor menciona que desde cedo a criança começa 

sua formação, porém há uma política de educação que só se estende aos 

países desenvolvidos. No entanto, não deixa de destacar que a 

individualização do aluno é o principal fator para aguçar a relação de 

professor e aluno. 

Entretanto, quando vivencia uma educação que aborda em sua 

múltipla função uma relação mútua, compreende-se que ambos são 

responsáveis. A este respeito destaca Holanda, Freres e Gonçalves 

(2009) que na transformação da educação surge a competência como 
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tendência atual, logo, esta competência auxilia na formação dos 

professores.  

Em suas palavras afirmam que, “O termo competências ganhou 

força na década de 1990, principalmente a partir das reformas 

educacionais ocorridas no Brasil para atenderem às demandas do 

processo de reestruturação produtiva do capital”. (HOLANDA; 

FRERES; GONÇALVES, 2009, p. 3). Portanto, passa a existir neste 

momento uma nova forma de argumentar uma relação profissional, e, 

por conseguinte, uma relação professor e aluno. 

Perrenoud (2000) sustenta que esta transformação se estende a 

todo o conhecimento lógico desta transformação. O professor no campo 

da educação precisa mostrar produtividade e com isso inserir em seu 

campo todo o conhecimento tecnológico de uma educação que avança 

junto às novas tecnologias, ou seja, que valorize as aptidões pessoais, os 

saberes-fazer gerais (saber dialogar, saber-negociar, saber-utilizar as 

diferentes tecnologias etc.).  

Porém, pode subtender que a educação neste sentido é alargada 

por uma dimensão maior do que educar. Passa por situações que para o 

autor, reconhece sendo o maior momento de ensinar e aprender através 

deste saberes.  Ainda pontua como um ponto favorável, o surgimento 

desta tendência pedagógica um importante fator que contribuiu para o 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

Nesta correlação, Rios (2002, p. 168) defendem quatro 

dimensões da competência na formação de professores: técnica, política, 

ética e estética. 

 

A competência técnica refere-se à capacidade que o 

professor deve ter de lidar com os conteúdos – conceitos, 

comportamentos, atitudes – e habilidades de construí-los 

com os alunos. Já a dimensão política envolve a 

participação coletiva da sociedade no exercício dos 

direitos e deveres. Quanto à competência ética, esta diz 

respeito à orientação da ação, fundada no princípio do 

respeito e da solidariedade na direção da realização de um 

bem coletivo. A estética, por sua vez, trata da presença da 

sensibilidade e da orientação numa perspectiva criadora. A 
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soma dessas competências constitui-se no que a autora 

define como um conjunto de saberes de boa qualidade. 

(RIOS, 2002, p.169) 

 

Todavia, ao se referir da relação da competência no trabalho 

docente, a autora afirma que “Não se trata de uma sensibilidade ou de 

uma criatividade, mas de um movimento em direção à beleza, aqui 

entendida como algo que se aproxima do que se necessita concretamente 

para o bem social e coletivo.” (RIOS, 2002, p. 168). 

 

Ao entender que cada pessoa em um ambiente de 

aprendizagem contribui de maneira significativa para a 

formação de um clima propício à aquisição do 

conhecimento, a preocupação com as próprias ações se faz 

presente de maneira significativa. (SUANNO, 2013, 

p.159) 

 

No entendimento do autor, o ambiente de certa forma auxilia no 

desenvolvimento do ensino da criança e cada educar busca de alguma 

forma colaborar para este entendimento.  

 

Os movimentos pedagógicos e as equipes pedagógicas 

mais empenhadas nunca esperaram, para refletir e inovar, 

que estivessem reunidas condições ótimas [...] aos 

indecisos e aos indiferentes as ambiguidades do poder 

oferecem um magnífico álibi. (PERRENOUD, 2000, p.41) 

 

Nesse sentido, pode-se também mencionar o livro Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire. Nesse livro, o autor começa a elucidar uma 

sociedade oprimida, que sofre com os disparates decorrentes da opressão 

daquela época. Sua luta contida neste livro desmascara um ponto 

conceitual de um povo oprimido e de uma educação para grandes 

leitores, pois o mesmo diserta que, apesar desta opressão, existe uma 

nação de cultura popular. 

Segundo Freire (1987) “Ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. Com isso, o autor assevera uma situação em que a educação 
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pode ser transformada em sua concepção de opressora, onde cada um 

pode fazer a sua parte. 

De certo, Perrenoud (2000) denota que, uma pedagogia 

diferenciada, enquanto prática, pressupõe recolocar, reorientar cada 

aluno para uma atividade fecunda. Portanto, esta ação conquista o 

entendimento que o autor reflete no livro citado. 

Sendo assim, o professor é peça importante neste contexto; é 

condição intrínseca para que ocorra o processo de construção do 

conhecimento. Por isso, hoje, para educar precisa acima de tudo, amar.  

 

3.4.1 Pontos diversos e relevantes da construção da relação professor e aluno 

 

É de suma importância tecer neste estudo pontos relevantes a 

respeito da educação no Brasil. Dentre eles, o fracasso escolar ainda se 

impõem de forma gritante nas nossas estatísticas. 

 Segundo Charlot (2000, p.13), “a expressão ‘fracasso escolar’ é 

uma certa maneira de verbalizar a experiência, a vivência e a prática; e, 

por essa razão, uma certa maneira de recortar, interpretar e categorizar o 

mundo social”. 

Embora a falta de preparo dos educadores e a precariedade das 

condições funcionais e estruturais da escola sejam apontadas como 

causas do fracasso escolar, a culpa ainda é, em grande parte atribuída a 

problemas individuais dos alunos. 

Para analisar o fracasso escolar, deve-se levar em conta o fato de 

que ele tem alguma coisa a ver com a posição social da família, a 

singularidade e a história dos indivíduos, sua atividade efetiva e suas 

práticas. (CHARLOT, 2000, p.23) 

Um dos fatores que contribuem para o fortalecimento do processo 

ensino- aprendizagem parte de um pressuposto de que a atualização do 

profissional do magistério é altamente viável para se chegar a uma 

metodologia moderna e eficiente. Para isto, é necessário que o professor 

tenha uma amplitude de conhecimento, onde faz o sucesso escolar, onde 

seja somado ao conhecimento do aluno, que sem dúvidas vai 

gradativamente aumentando, chegando a um consenso unânime. 
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Vygotsky (1998) ao tratar desse problema afirma que “A 

aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que só 

podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas”. 

Entretanto, o relacionamento professor-aluno deriva-se do 

trabalho do professor, cuja razão central é a aprendizagem do aluno. O 

conteúdo repassado abrange a eficiência do professor, que 

consequentemente anda passo com a eficiência do aluno. Os recursos 

utilizados devem partir de estratégias de aprendizagem como o sistema 

de avaliação e relacionamento sócio-emocional. Nesta relação, torna-se 

importante o conhecimento psicológico de cada educando, que irá 

contribuir no relacionamento de confiança, credibilidade e respeito, 

abrindo desta forma caminhos para se chegar a um relacionamento 

colaborador, cordial e de diálogo. Dentro desta perspectiva “O 

investimento do afeto em outras pessoas é o primeiro passo do 

desenvolvimento social” (WADWORTH, 1995, p.40). 

Quando não se tem a modéstia de mergulhar no âmago 

objetivando o extermínio da vontade própria, e necessariamente sentir 

que a educação é ação coletiva, as coisas começam a dissiparem-se num 

desentendimento inócuo. 

Portanto, é extremamente óbvio que o educador não deve pensar 

que o aluno não sabe nada, que aprender é passar da ignorância ao saber. 

Cabe ao educador descobrir nos alunos aptidões e gostos, saberes 

anteriores e paralelos e, sobretudo deixar que cada um tenha 

oportunidades de mostrar suas qualidades e potencialidades, 

demonstrando desta forma o conhecimento adquirido. Só a partir disto, 

ocorrerá um relacionamento professor-aluno democrático e proveitoso. 

Desta feita, deve-se levar em consideração que o elo que une 

professor-aluno deverá ser recheado de uma reciprocidade essencial, que 

se tornará o começo e a base fundamental de uma colaboração altruísta. 

Contribuindo com esse relacionamento, o professor progride ao 

diagnosticar que ele aprende com o aluno o que é ensinado 

verdadeiramente por ele. O ensino é uma ação conjunta do bom 

relacionamento professor-aluno. 
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A compreensão do sucesso e fracasso escolar, do processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem, de dificuldades de alunos, bem 

como das responsabilidades do educador, exige uma análise criteriosa e 

contextualizada. 

 

O fracasso escolar não é um monstro escondido no fundo 

das escolas e que se joga sobre as crianças mais frágeis, 

um monstro que a pesquisa deveria desemboscar, 

domesticar, abater. O ‘fracasso escolar’ não existe; o que 

existe são alunos fracassados, situações de fracasso, 

histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, essas 

situações, essas histórias é que devem ser analisadas, e não 

algum objeto misterioso, ou algum vírus resistente, 

chamado ‘fracasso escolar’. (CHARLOT, 2000, p.16) 

 

Trabalhos e pesquisas de Piaget e seguidores mostraram que o 

conhecimento é construído pelo sujeito na interação com o meio. Piaget 

(2013) destaca ainda as atividades do aluno como sujeito na construção 

do conhecimento, através de processos de construção que implicam 

mecanismos auto-reguladores da assimilação à acomodação.  

Decerto, a consideração das contribuições da psicologia pode 

tornar mais consistente e eficiente o trabalho educativo. Nem sempre a 

escola leva em conta o processo de construção de conhecimentos, 

reconhecendo o papel ativo do aluno na elaboração do saber.  As 

exigências da escola aos alunos nem sempre levam em conta a 

construção do sistema cognitivo e as diferentes formas de raciocínio. 

Necessariamente, é possível admitir que o professor possa ser 

mais responsável pelo erro do que os alunos. Então, cabe a ele, mais do 

que nunca, reavaliar sua prática, identificar falhas, procurar esclarecê-las 

e superá-las. 

Desta feita, a partir do momento em que o professor se dispõe a 

sentir no seu aluno um ser capaz de criar, transformar e construir através 

de suas ações um papel altamente ativo, o aprender comprovadamente 

começa a ter reciprocidade de conhecimentos. Entretanto, cabe ao 

professor nesta relação desobstruir a imagem do individualismo.  
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Pairando para uma visão de mundo, entende-se que a verdadeira 

relação professor-aluno acontece na diagnose de seus problemas e suas 

aptidões e, para o sucesso desse aluno, faz-se necessário ir à busca de 

resoluções que somadas aos problemas possam nesta relação fazer surgir 

com sensatez o elogio e a crítica, o que pode fazer com que transpareça 

através de atos, a valorização da importância da conquista.  

 
Proporcionar ao aluno uma aprendizagem supõe da parte 

do professor conhecer e compreender motivações 

interessantes, necessidades de alunos diferentes entre si, 

capacidade de comunicação com o mundo do outro, 

sensibilidade para situar a relação docente no contexto 

físico, social e cultural do aluno. (LIBÂNEO, 2002, p.44) 

 

Então, a questão do diagnóstico das dificuldades de 

aprendizagem escolar vem sendo considerada de forma bastante 

complexa, tendo em vista que a própria escola é apontada como um dos 

determinantes dessas dificuldades de aprendizagem, podendo originar-

se na base de um comprometimento evolutivo. Este comprometimento 

estaria frequentemente associado à características adversas, tais como: 

temperamento, o luto, perdas e separações na família, doença dos pais, 

mudanças de casa ou escola. 

 

Apesar de vários estudos levantarem sérias críticas ao 

sistema educacional brasileiro, poucos oferecem 

alternativas viáveis de ação. Os altos índices de fracasso 

escolar persistem em plena década de 90 e tem se revelado 

imunes às tentativas de revertê-los. Por outro lado, 

percebe-se a crescente expansão da psicopedagogia, 

definida atualmente como uma área que estuda o processo 

de aprendizagem e também atua frente aos problemas dele 

decorrentes. Numa concepção atual, a psicopedagogia 

entende o ato de aprender a partir de uma multiplicidade 

de fatores e as características individuais a partir das 

articulações mais amplas da sociedade. (SCOZ, 1992, 

p.177) 

 

A integração, a solidariedade e a interação devem nortear todo o 

trabalho escolar, pois só com isso chegaremos ao ponto culminante do 
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sucesso. A coletividade que forma forças no trabalho em equipe, e em 

especial na formação de cidadãos críticos, estabelece-se na união e 

participação do professor, pais, comunidade e toda sociedade civil e 

organizada voltada para os problemas educacionais. 

Assim, sendo conscientes de que tudo que é natural torna-se 

perfeito, tratar a educação com naturalidade é tentar chegar à margem da 

perfeição, e essa margem concretiza-se com a união de todos. 

Guzzo (2006) acrescenta o estudo psicológico na educação 

voltando ao papel do psicólogo no âmbito escolar, ou seja, enfatiza a 

necessidade de implantar esse profissional para atuar dentro da escola, 

diretamente com os alunos que passam por problemas.  

A mesma autora atribui seu intuito às grandes dificuldades 

encontradas por educadores dentro do espaço escolar, visto que cresce a 

intervenção deste profissional no mercado de trabalho e a prova deste 

fato foi a criação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional – ABRAPEE, em 1990. Foi um dos marcos decisivos que 

evidenciam esse crescimento na área. Porém, sua preocupação se dá ao 

fato de a Psicologia Escolar estar sofrendo várias críticas em relação à 

formação e atuação desse profissional. 

Essas críticas, geralmente, são direcionadas à discrepância entre 

o conhecimento aprendido na academia e a realidade de trabalho 

(NOVAES, 1992; GUZZO, 1996; GOMES, 2002; ALMEIDA, 2003), à 

superficialidade dos estágios acadêmicos que, em geral, não propiciam 

aos estagiários refletir, a partir de sua prática (NOVAES, 1992,1996; 

WITTER, 1992; GUZZO, 1996, 2002) e à predominância do modelo 

clínico e remediativo de atuação profissional nas instituições escolares 

(NOVAES, 1996; GOMES, 2002; TOREZAN, 1999; DEL PRETTE, 

1999 e ALMEIDA, 2002). (GUZZO, 2006) 

Esta menção feita pela autora gera um ponto interessante por 

entender que a psicologia hoje insere em seu currículo a intervenção de 

seu papel no meio escolar, e este fator contribui para que o espaço 

educativo proporcione mecanismo neste conhecimento.  
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Pensarmos em uma educação voltada para a emancipação 

humana seria, justamente, em oposição ao modelo 

predominante hoje, pensar na possibilidade de um homem 

realmente pleno em sua essência, um homem mais criativo 

e mais livre, consciente de sua participação nos processos 

sociais e, dessa forma, coletivamente responsável pelo 

destino de todos. (GUZZO, apud PENTEADO, 2010, 

p.571). 

 

Portanto, no entendimento destes autores, todo comportamento 

humano precisa ser visto e analisado sob seu senso comum, muito 

embora exista um ponto de partida a ser iniciado.  

Albuquerque (2014, p. 16) na relação ensino-aprendizagem “há 

fatores que pode ser considerados diferentes, pois o pressuposto deste 

ensino na relação dá lugar a um novo conhecimento”. A mesma autora 

ainda coloca que a relação ensinante e aprendente possui um modo 

subjetivo de ser; existe uma relação transferencial, um arquétipo de 

identidade com posicionamentos singulares do conhecer e aprender. Ao 

citar este termo, a autora esclarece que o ensino e a aprendizagem 

necessitam de diálogo e conhecimento do que está se tratando no 

momento.  

 

Segundo o nível de desenvolvimento do indivíduo, os 

intercâmbios estabelecidos por ele com meio social são de 

natureza bastante diversa, além de modificarem, por 

conseguinte, em ricochete, a estrutura mental individual de 

maneira igualmente diferente. (PIAGET, 2013, p.223) 

 

Lembrando esta concepção, o autor remete ao conceito 

direcionado a coordenação motora da criança, visto que, é na infância 

que lhe acende a curiosidade de tudo que lhe rodeia. 

Neste sentido, Suanno (2013, p. 149) complementa em seu texto 

que o conhecimento “não está pronto no ato do nascimento de uma 

pessoa. Ele é construído nas relações estabelecidas pelo indivíduo ao 

meio, com as pessoas e com os objetos que o cercam e com os quais 

convive”. 
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A interdisciplinaridade aplicada no âmbito educacional contribui 

para o ensino- aprendizagem do aluno; a avaliação no contexto da 

aprendizagem também contribuiu para este ensino; a formação 

continuada do educador contribui para o ensino da cultura e humanização 

do ser. Tudo isso pressupõe o crescimento psicológico do ser.  

Há um ponto que merece destaque dentro dessa temática: a 

violência escolar. Hoje, ela ganha amplo espaço e muita vez interfere no 

ensino- aprendizagem do aluno. 

Severini (2007), na sua dissertação de mestrado, também estudou 

os efeitos da violência sobre o desempenho dos alunos. O autor, 

abordando o ano de 2003, estuda os resultados tanto das provas de 

português quanto das de matemática. Seu estudo abrange todo o território 

nacional e conclui que a violência possui efeitos deletérios sobre o 

desempenho dos alunos.  

 

Nesse estudo anteriormente citado temos evidências de 

que violência afeta mais os alunos da cauda inferior da 

distribuição de proficiência. O referido autor dividiu os 

alunos em quantias de desempenho e chegou à conclusão 

de que os alunos das quantias mais baixas, portanto os que 

teriam as menores notas são os que mais sofrem com o 

problema da violência escolar. (SEVERNINI, 2007, p.33) 

 

Na concepção de Severnini (2007), parece existir uma relação 

entre violência e rotatividade de professores, já que a ocorrência de fatos 

violentos numa escola está muitas das vezes negativamente relacionada 

à probabilidade das turmas desse colégio ter um único professor durante 

o ano letivo. Essa rotatividade tem um efeito indireto sobre o 

desempenho escolar e, consequentemente, sobre a proficiência. Portanto, 

quanto maior a violência na escola, maior a probabilidade dessas turmas 

sofrerem com o problema da rotatividade docente e, graças a essa 

situação, de terem o seu desempenho afetado. 

 

[...] as manifestações de violência dentro e nas 

proximidades das escolas estão induzindo 

comportamentos nos agentes da educação que se 
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contrapõem às metas de melhoria da qualidade do ensino. 

Mais ainda, eles indicam um aprofundamento da 

desigualdade de desempenho dos alunos, já que os mais 

prejudicados com a violência são os que têm as piores 

proficiências. Como sabemos que a educação é um 

elemento fundamental para a geração de renda, isso 

tenderia a tornar a sociedade ainda mais desigual. Assim, 

aliar investimentos em educação com investimentos em 

programas de combate à violência pode ser uma maneira 

eficaz de promover a inclusão social e a redução da 

desigualdade. (SEVERNINI, 2007, p.26) 

 

Além dessas implicações, existem importantes relações entre 

violência e o comportamento dos professores. 

 

É importante ressaltar que a violência dentro da escola 

afeta mais a rotatividade dos professores de matemática 

que a dos professores de português. Ao investigarmos a 

razão dessa diferença, levantamos a hipótese de escassez 

de professores de matemática no mercado: se o custo em 

termos de dedicação aos estudos exigida num curso de 

matemática é maior e há isonomia salarial no serviço 

público para professores de todas as disciplinas, um 

indivíduo racional escolheria licenciatura em outra 

disciplina, a menos que suas preferências e habilidades em 

matemática fossem suficientemente fortes. Assim sendo, a 

isonomia salarial no setor público implicaria que a única 

variável de ajuste nesse mercado para os docentes de 

matemática seria a qualidade das condições de trabalho. 

Ou seja, se houvesse, de fato, a referida escassez, os 

professores de matemática teriam mais opções para trocar 

escolas mais violentas por colégios menos violentos e, 

consequentemente, seria notada uma maior rotatividade 

para esse grupo de docentes. Como não temos dados da 

quantidade de professores de matemática e de português 

no mercado de trabalho brasileiro, utilizamos dois 

indicadores indiretos. O primeiro foi o total de formandos 

em Letras e em Matemática em 2003 (dados do Inep-

Provão), representando uma medida de fluxo: 34.600 

versus 15.025, uma diferença de 130%. O segundo 

indicador foi o total de inscritos no concurso para professor 

de educação básica no estado de São Paulo em 2003, 

representando uma medida de estoque: 60.631 de 

português versus 39.091 de matemática, uma diferença de 

55%. Dado que, em geral, o número de aulas de português 
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e de matemática, o mesmo na escola de educação básica, 

ambos os indicadores comprovam a nossa hipótese de 

escassez de professores de matemática. (SEVERNINI, 

2007, p.24) 

 

O estudo relatado pelo autor aponta como agravante o resultado 

de um comportamento relacionado às baixas notas obtidas em algumas 

disciplinas e consequentemente um ato violento como resposta.  

O autor deixa claro que a civilização é constituída de ser humano, 

e que esta implica na construção social de conceito, valores do 

conhecimento adquirido dentro e fora da escola. Sua relevância mostra a 

importância de conhecer que todo o aparelho organizacional precisa 

passar por avaliação, e que o mesmo não reparado, danifica todo ou 

qualquer parte do ser humano. 

São diversos os argumentos do autor; entretanto, sua relevância 

traduz a importância de conhecer fatores que precisam ser revistos pelos 

educadores, cujo sentido, retrata a comunicação ativa do conhecimento 

padrão de uma educação tradicional, ao mesmo tempo em que constrói 

um ser crítico e social.  

Piaget (1997, p.75) aponta que “O conhecimento social é 

construído pela criança à medida que ela interage com os adultos e com 

outras crianças”. De acordo com o autor a interação é necessária na 

construção do conhecimento. 

  



106 

CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho mostra-se de grande relevância em face de 

uma série de fatores. Dentre os pontos importantes, destaca-se o fato de 

que a psicologia da educação é algo fundamental não apenas para a 

manutenção da qualidade do ensino e aprendizagem da criança e na 

relação professor e aluno, mas especificamente, é essencial para que se 

mostre a necessidade desta interação no sentido igualitário desta 

educação. 

Para tal, esta análise apoiou-se num conjunto de variáveis que 

contemplam os apelos emocionais e racionais usados na psicologia, 

assim como a importância da relação professor e aluno do processo de 

ensino e aprendizagem, conforme possibilita este estudo. 

Neste trabalho foi possível aprender o conceito de psicologia na 

visão de Piaget (2013), em que reflete que o pensamento humano existe 

desde os primórdios e a educação acontece por fase predestinada do 

conhecimento humano. Entretanto, Jung (1991) retrata a função sendo 

um pisco da consciência humana, pois o pensamento, sentimento, 

sensação e intuição, estão relacionados às funções do pensamento 

humano. Também no primeiro capítulo deste estudo, a psicologia na 

visão de Vygotsky (2001) aponta este conhecimento através da vivência 

do aluno. 

No segundo capítulo verificou-se a importância do estudo em 

pauta pela relação ensino-aprendizagem, em que se conceituou que tal 

relação precisa estar alicerçada à construção do conhecimento. São 

também destacadas outras visões na construção da relação ensino-

aprendizagem do aluno sob a orientação e participação do educador. 

No terceiro e último capítulo, foi explorada a problemática do 

estudo em resposta conceitual à relação professor e aluno. Buscou-se 

responder que esta relação está voltada ao conhecimento do respeito, da 

criatividade e da profundidade deste conhecimento. Segundo os autores 

mencionados neste capítulo, o educador precisa estar apto a lidar com 
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situações que refletem na posição em que cada um se encontra. Enfatiza-

se também não ser fácil desenvolver determinadas temáticas sem que a 

práxis pedagógica não interfira em sua estrutura. Contudo, foi possível 

entender a relação professor e aluno com o conhecimento do respeito em 

que ambos aprendem ao trocar informações. 

Percebe-se que o papel da escola, principalmente do professor, é 

fundamental para auxiliar no diagnóstico da relação para o ensino e 

aprendizagem da criança, pois como foi visto no decorrer deste estudo, 

esta construção através da relação mútua de ambas as partes, em que se 

atrela o conhecimento que o professor passa em sala de aula e a 

assimilação realizada pelo aluno, se tornam muito mais evidentes. 

Sendo assim, o professor deve buscar o conhecimento sobre as 

manifestações do ensino e aprendizagem para não tomar atitudes erradas 

e julgar falta de limites com hiperatividade ou vice e versa. 

Portanto, ficam claro que a escola deve estar preparada e 

capacitar seus profissionais para que esses possam fazer constantemente 

uma autoavaliação e transformarem cada vez mais a sua ação pedagógica 

direcionando-a a relação professor e aluno, tentando assim melhorar a 

sua autoestima. 

Portanto, viu-se através desse estudo a relação professor e aluno, 

a construção do ensino e aprendizagem e também a finalidade de se 

entender esta relação para melhor envolver cada um em seu aspecto 

sócio-psicológico. 

Para educar, é necessário que o professor construa situações 

significativas de aprendizagem. Se quiser conquistar o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, psicomotoras e socioafetivas é fundamental 

que a formação da criança seja vista como um ato incompleto, sempre 

sujeito a novas inserções, a novos recuos, a novas tentativas. 

É a partir da aprendizagem que se modifica a maneira de atuar no 

mundo e sobre ele. A relação professor e aluno no ensino e aprendizagem 

não é apenas conteúdo disciplinar, mas o conhecimento e 

desenvolvimento ligados à conduta da vida. Por isso, a importância de 

ressaltar a construção da afetividade para o desenvolvimento humano. 
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Sobre toda esta temática abordada dentro deste conceito sobre a 

psicologia humana, este estudo irá contribuir para o entendimento de 

todo os educadores que trabalha na área da educação, bem como para 

aqueles que atuam em sala de aula. Ademais o estudo torna-se pertinente 

para esclarecer alguns educadores que a psicologia pode ser considerada 

o conhecimento da transformação humana, visto que, todos que fazem 

parte da educação trabalham com criança, adolescentes e adultos, 

portanto, entender o psicológico de cada comportamento humano 

ajudará na relação professor e aluno, coordenador e aluno, profissionais 

e alunos, dentre outros setores em que a escola estar inserida no meio 

social. 

A psicologia é um do grande estudo que interfere no 

psicoemocional de cada ser humano, conhecer todos os pontos que 

interfere no comportamento do ser humano contribui para que toda 

relação seja satisfatória.  

É neste ponto que este trabalho contribuirá para o acervo do 

conhecimento psicológico na relação professor e aluno. Pois se acredita 

que na atualidade sobre este conhecimento ajudará os educadores a 

continuar e permanecer em sala de aula buscando conciliar este 

conhecimento na área educacional.  
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