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O estudo analisa teorizações acerca dos processos de aprendizagem e desenvolvimento 
visando articulações entre tais concepções e as relações de ensino-aprendizagem no 
exercício da docência no ensino superior, numa perspectiva emancipatória dos sujeitos 
envolvidos, visando a reconstrução das relações de conhecimento na universidade numa 
perspectiva de que não se processem apenas submetidas às demandas do mercado, mas 
como desenvolvimento e emancipação dos sujeitos envolvidos, pondo-se em relevo as 
dimensões epistemológica, pedagógica e ética dessas relações e, em especial, os 
processos de aprendizagem. Discute a aprendizagem e o desenvolvimento como 
processos inter-ativos de apropriação da cultura mediados em relações sociais.  
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PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET EMANCIPACION DANS 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUL : REFLETIONS DANS L’APPRENTISSAGE 

ET LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE/ADULTE 

 
Cette étude analyse les théories sur les processus d'apprentissage et développement de 
jeunes et adultes afin d'établir des rapports entre ces conceptions et les relations 
d'enseignement-apprentissage dans l'exercice de l'enseignement supérieur, dans une 
optique émancipatrice des acteurs concernés. théorisations critiques indiquent des 
possibilités dialectiques de reconstruction des rapports de connaissance dans l'université 
ayant comme cible une formation qui, au lieu d'être soumisse aux demandes du marché, 
soit prise comme processus de développement et d'émancipation des sujets concernés, 
en mettant en relief les dimensions épistémologiques, pédagogiques et éthiques de ces 
relations et, surtout, les processus d'apprentissage, conçus comme des manières 
d'appropriation des aspects de la culture/connaissances à travers les rapports sociaux. 
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É na emergência das universidades, no séc. XII, enquanto primeiras instituições 

onde se instrumentalizaram e institucionalizaram processos e práticas, bem como se 

especializaram saberes, práticas, rotinas e lugares de transmissão cultural, que tem 

início as preocupações com a aprendizagem e com a metodologia pedagógica como 

saberes específicos voltados à intencionalidade da transmissão do conhecimento. Após 

sua transformação, na modernidade, como instituição educacional de nível superior, a 

universidade assumiu, historicamente, lugar de destaque nas sociedades, o que tem se 

intensificado nos últimos tempos. 

Na contemporaneidade, no contexto das rápidas e intensas transformações que 

marcam a vida social, a educação passou a ocupar um papel central, vinculado às 

transformações econômicas, políticas e sociais em curso nas sociedades, a partir da 

dinamicidade imposta aos processos produtivos pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico que põe o conhecimento e a informação, como essenciais à economia e à 

produtividade. Dessas transformações emergem expectativas em relação aos sistemas 

educativos e à escola - enquanto produtores e disseminadores de conhecimento – em 

todos os níveis, direcionadas pela perspectiva de que o progresso das sociedades 

vincula-se, também, e de modo contundente, à educação dos indivíduos e à formação 

dos profissionais. 

No caso específico do ensino superior, as mudanças ganharam forma em 

processos de expansão, diversificação e flexibilização, configurando mudanças, não 

apenas nas finalidades do ensino de graduação, mas nas suas formas de materialização, 

o que envolve, desde os conteúdos aos métodos de ensino e avaliação numa busca 

contínua de qualidade, compreendida esta como eficiência, redução e controle de custos 

e maior autonomia das instâncias organizacionais. É, portanto, no contexto de expansão 

ou mesmo “massificação” (Lessard, 2006) do ensino superior, que emergem e 

intensificam-se os estudos acerca das problemáticas pertinentes a esse nível educacional 

no mundo, tal como se observa em Portugal e no Brasil. Segundo muitos desses estudos, 

tal crescimento vem marcado de contradições. 

 Frente à multiplicidade de funções que a universidade passa a assumir na nova 

ordem social, econômica e política, são identificadas contradições inerentes à idéia de 

universidade como espaço de “investigação livre e desinteressada e da unicidade do 

saber” (Santos, 2008). Frente ao que concebe como crises da universidade, o autor 

destaca a necessidade de transformação dos processos de ensino-aprendizagem numa 

perspectiva em que se privilegie as dimensões expressiva, lúdica e ecológica que 
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envolvem a alta cultura e a cultura popular e propõe uma pedagogia emancipatória, 

fundada no diálogo e na conflituação de perspectivas de conhecimentos e sua função 

social (Santos, 1996; 2008). 

 Focalizando a situação da universidade no Brasil em relação às reformas em 

curso, autores como Chauí (2001), Kuenzer (2005) e Pimenta e Anastasiou (2008) 

apontam para o caráter restritivo e reducionista das práticas voltadas para a mera 

aquisição de conhecimentos numa perspectiva utilitarista e consumista, sem que se 

busquem desenvolver capacidades reflexivas e críticas frente a tais conhecimentos e sua 

aplicação. 

 Essas perspectivas críticas reconhecem que no seio dessas contradições é 

possível e necessário buscar, nos espaços locais das salas de aula, nas relações entre 

professores, alunos e conhecimentos, construir possibilidades de avanço visando não 

apenas necessidades (neo)pragmáticas ou instrumentais vinculadas ao mercado, mas 

também, e principalmente, o desenvolvimento subjetivo-pessoal/profissional das 

pessoas numa direção da  humanização da sociedade. 

Considerando-se que toda prática pedagógica orienta-se por uma multiplicidade 

fatores, dentre estes, conhecimentos, concepções, crenças e valores acerca de suas 

finalidades, do conhecimento, da aprendizagem, dos aprendizes, do ensino e do 

professor, ganha relevo a necessidade de re-pensar a dimensão epistemológica e 

pedagógica de uma de suas funções sociais: a de propiciar aprendizagens, de 

desenvolver ensino e, na construção de outras condições, contribuir para a trans-

formação dos indivíduos e da sociedade. Torna-se necessário refletir, no âmbito do 

ensino superior, não apenas o que se aprende, mas para que e, de modo especial, como 

se aprende e como se pode ensinar.  

 Estas preocupações tem desencadeado uma significativa produção relativa à 

aprendizagem no ensino superior. Dentre diversos estudos como os de Tavares e 

Alarcão (2001) Oliveira (2007) e Oliveira (2007) discutem paradigmas ou correntes 

teóricas relativos à aprendizagem que subjazem à prática docente nesse nível de ensino. 

Além desses estudos, aspectos relativos à aprendizagem de jovens e adultos, 

categorias de sujeitos que compõem o público do ensino superior, também tem sido 

exploradas, com objetivos e perspectivas diferentes, no contexto da educação de 

adultos. Destacamos, dentre muitos, os estudos de Malglaive (1995); Oliveira (1999; 

2004) Finger e Asún (2001), Canário (2008) que analisam os fundamentos teóricos 

relativos à aprendizagem presentes no campo da educação de adultos. Nesses estudos 
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ressalta-se a dimensão do aprender como constitutiva da prática educativa, involucrada 

com a do ensinar. 

O reconhecimento da necessidade e da possibilidade de uma fundamentação 

teórica da prática pedagógica relativa à aprendizagem alia-se à compreensão de que as 

teorizações são elaborações sócio-históricas, com especificidades relativas aos seus 

objetivos e métodos (epistemologia) e suas limitações frente à totalidade e 

complexidade da prática, bem como dos processos de aprendizagem em sua 

multidimensionalidade e multideterminação. 

Por outro lado, como afirma Freire (1997) qualquer que seja a orientação ético-

política da prática pedagógica ela demanda, para sua compreensão, realização e 

reflexão, teorizações que são constitutivos de sua natureza epistemológica. Ensinar 

implica ensinar algo e de algum modo para que alguém aprenda algo e de algum modo. 

As teorias, enquanto referências para a prática – como instrumentos de interpretação – 

são instrumentos do movimento ação-reflexão-ação que caracteriza a prática docente 

como prática humana-social. 

Nessa mesma direção, Tavares e Alarcão (2001) afirmam que o ensino superior 

em suas funções de formação e investigação orienta-se, por paradigmas possíveis de 

serem identificados na história e que coexistem, na atualidade, com maior ou menor 

força, na orientação de processos de ensino-aprendizagem e intervém na formação, na 

docência e na investigação.  

Com o objetivo de discutir referências para práticas comprometidas com o 

desenvolvimento dos educandos – e dos educadores – como sujeitos, destacamos 

teorizações que problematizam a apropriação de conhecimentos considerando, tanto o 

conhecimento, como o processo de apropriação e seus sujeitos, como ainda o contexto, 

numa perspectiva de interatividade e mediatividade. Nesses termos, discutimos as 

proposições da psicogênese de Jean Piaget e da abordagem histórico-cultural de L. S. 

Vygotsky cujas proposições podem orientar ou inspirar a construção de estratégias 

pedagógicas comprometidas com a emancipação dos sujeitos envolvidos. 

A questão da aprendizagem na perspectiva piagetiana precisa ser situada no 

âmbito de sua compreensão acerca de como se desenvolve o conhecimento, processo 

identificado por Piaget como o próprio desenvolvimento cognitivo. De acordo com o 

autor, o conhecimento origina-se e desenvolve-se da/na interação entre o sujeito e os 

objetos. O processo de conhecer converte-se em aproximações sucessivas, mediadas por 

ações do sujeito sobre o objeto a ser conhecido, ações estas que dependem dos 
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esquemas mentais pré-existentes. Assim, todo processo de conhecer deriva da ação, não 

como mera associação, mas como elaboração, transformação, por parte do sujeito, do 

objeto, em função das estruturas cognitivas. Nas palavras de Piaget, (2003, p. 37) 

“Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos 

dessas transformações vinculados com as ações transformadoras. Conhecer é, pois, 

assimilar o real às estruturas de transformações”.  

Desse modo, a apropriação de conhecimento consiste em uma construção do 

objeto explorado através de experimentações, bem como de transmissões sociais, 

educativas, lingüísticas (Piaget, 2003), a partir das quais o objeto é inserido em um 

sistema de relações mediante operações concretas, lógicas, simbólicas. Tanto as 

experiências-ações sobre os objetos como as transmissões pressupõem assimilação, 

ação mental transformadora do objeto/conhecimento que, desse modo, não é 

interiorizado como reprodução, nem de imediato, nem tampouco linearmente, mas 

mediante um processo que implica construções e reconstruções que tem por base os 

conhecimentos prévios. 

Tais reconstruções processam-se de modo gradativo, envolvem tempo (de experiência), 

avanços e recuos, continuidades e rupturas, erros e conflitos, aspecto enfatizado pelos 

estudos de Inhelder, Sinclair e Bovet (Coll e Martí, 1996). Para esses autores, os 

conflitos ou contradições tem um papel crucial nas aprendizagens, pois surgem na 

passagem de um nível mais elementar para um nível mais avançado de compreensão ou 

de operação, cujo processamento gera desequilíbrio nas formas de pensar e agir 

precedentes gerando conflitos momentâneos. Nesse sentido, os conflitos são 

impulsionadores de novas construções, que se operam movidos por compensações que 

re-instauram novos estados de estabilidade (Marchand, 2005). 

Assim, a interiorização de conhecimentos, sejam noções, conceitos ou 

operações, é sempre mobilizada por situações em que estes tornam-se necessários, 

significativos ao aprendiz, o que pressupõe intervenções do meio, tanto para 

desencadear interesses e necessidade de conhecer, como para criar as condições em que 

as experimentações possam ser vividas e refletidas, mediante o que torna-se possível 

desconstruir e reconstruir, internamente, o objeto, de modo empírico e reflexivo. 

As conseqüências das concepções construtivistas no campo educacional, 

segundo Coll e Martí (1996) podem atingir uma diversidade de contextos, de níveis – 

como o universitário – de conteúdos, de problemáticas e aspectos referidos, como 

objetivos, conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem. Para Marchand (2005, p. 
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94) as concepções piagetianas sobre “o papel positivo do erro no processo de 

aprendizagem, o papel da auto-regulação no processo de desenvolvimento, a 

importância da descoberta ativa na construção de conhecimento”, tem referenciado 

práticas pedagógicas profícuas em que “numa perspectiva interdisciplinar, os alunos vão 

construindo ativamente os seus conhecimentos, vão analisando e superando erros, com 

o apoio dos docentes e dos colegas” (p. 94). 

Esta interpretação ganha relevo nomeadamente no âmbito de níveis de ensino 

onde os conteúdos tem caráter de maior sistematicidade e complexidade, como é o caso 

do ensino superior, onde os conteúdos são de natureza do conhecimento científico e cuja 

aprendizagem envolve operações lógicas do tipo formal que, na perspectiva piagetiana, 

são características dos sujeitos jovens e adultos. Como nem todos os sujeitos as atinge, 

fato relacionado às condições de educação, entre outros fatores, é possível crer que o 

ensino na universidade pode, desde que organizado a partir dos princípios da 

experimentação e reflexão, propiciar a formação e consolidação de níveis de operação 

cada vez mais complexos. Nessa perspectiva, reafirma-se o caráter interativo e 

relacional do processo de alcançar o conhecimento de um conteúdo novo e re-configura-

se o papel do professor junto ao aluno e o conhecimento: tornam-se ambos sujeitos 

ativos do processo, seja em que nível for. 

As teorizações de L. S. Vygotsky acerca do desenvolvimento mental, elaboradas 

com base no materialismo histórico dialético, propõem que o desenvolvimento das 

funções mentais tipicamente humanas tem gênese social, sendo determinado por uma 

diversidade de fatores e resultante de uma síntese ininterrupta e atualizada de diferentes 

planos genéticos: filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese (Palácios, 1995; 

Oliveira, 2004).  

Os processos psíquicos de cada indivíduo, portanto, originam-se nas relações 

entre pessoas, circunstanciadas pelas condições objetivas em que se processam as 

relações, mediante a apropriação das práticas culturais enquanto conjunto de produções 

instrumentais, técnicas ou simbólicas de cada contexto sócio-histórico. Por outro lado, 

entende-se que a apropriação dos instrumentos e práticas da cultura pelos sujeitos em 

cada contexto sócio-histórico não se faz de imediato, por absorção mecânica e 

reprodutora decorrente da simples inserção nas relações dadas.  

   Neste processo de constituição e dinamização do funcionamento psíquico, a vida 

cultural do sujeito - as relações das quais participa, nas quais interage com os outros do 

seu entorno ao longo de sua vida - vai se constituindo, envolvendo as condições 
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biológicas e culturais que conformam sua história, seu psiquismo singular e são, elas 

mesmas, mediadas, tanto pelos outros mais experientes desse meio, como pelos signos, 

compreendidos como instrumentos da atividade psicológica. Assim, embora seja 

também considerada a dimensão biológica, é a cultura, em especial as atividades, as 

práticas realizadas pelas/entre pessoas envolvendo “diferentes tarefas e instrumentos 

semióticos [...] relacionados às formas de pensar [...] que constituem o fator que permite 

explicar a mente especificamente humana, ou os processos mentais superiores” 

(Oliveira, 2004, p. 216). 

Mas, as apropriações que se operam nas relações sociais mediadas pela 

linguagem não resultam de uma aquisição direta ou especular, mas sob a forma de 

internalização, processo que consiste na reconstrução, no plano interno, de operações 

que inicialmente representam atividades externas e que se transformam, se convertem, 

mediante uma longa sequência de eventos no curso do desenvolvimento, de um 

processo/função interpessoal em processo/função intrapessoal.  

As interações, dentro das quais realizam-se e inter-constituem-se as ações do 

sujeito e dos outros com e sobre os componentes da cultura são, por sua vez, mediadas 

pela linguagem. Assim, como afirma Smolka (2000, p. 30) “[...] não é o que o indivíduo 

é, a priori, que explica seus modos de se relacionar com os outros, mas são as relações 

sociais nas quais ele está envolvido que podem explicar seus modos de ser, de agir, de 

pensar, de relacionar-se [...] Isso só é possível pela produção de signos, mais 

particularmente, o signo como palavra”. 

Portanto, no contexto dessa abordagem, a linguagem tem papel primordial na 

apropriação da cultura e na formação do psiquismo, passando a ser compreendida não 

apenas como meio ou instrumento de comunicação e expressão de conteúdos pré-

formados no psiquismo, mas como atividade constitutiva e simbólica mediante a qual 

são elaboradas, nas interações, as apropriações de cada um, sob a forma de significações 

compartilhadas, recíprocas e simultâneas (Smolka, 2000), sendo esta a natureza das 

relações de ensino-aprendizagem. 

No contexto do ensino universitário, cujos conteúdos, fundamentalmente 

científicos, são marcados pela especificidade, sistematicidade e complexidade, a 

aprendizagem implica interpretação, ressignificação, generalização e conversão de 

argumentos e conceitos intersubjetivamente produzidos e compartilhados em algo 

intrasubjetivo, individual, de cada estudante. Como nesse nível, as relações se 

processam entre jovens e adultos – professores e alunos – a dimensão interativa, de 
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mútua afetação, marca de modo diferenciado as práticas de ensino-aprendizagem, 

considerando-se as especificidades dos jovens e adultos enquanto sujeitos de 

aprendizagem, com sua diversidade de elaborações prévias originadas de suas múltiplas 

experiências de vida, bem como sua ampliada capacidade de consciência e vontade. 

Também nesse nível, as postulações da abordagem histórico-cultural podem 

resultar em uma forma distinta de compreender a aprendizagem, como mediada, 

interpretativa e relacional, em que o(s) outro(s) mais experiente(s), nomeadamente o 

professor na prática pedagógica, tem função primordial na instauração de situações 

dialógicas em que se cruzam, se interpenetram e se transformam as experiências, 

conhecimentos e estratégias prévios dos alunos e os conhecimentos científicos. 

A participação efetiva do(s) outro(s) mais experiente(s) na apropriação de 

conhecimentos/ elaboração de significações, bem como o papel impulsionador das 

aprendizagens no processo de desenvolvimento de funções mentais mais complexas são 

afirmados por Vygotsky na proposição do conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, em que propõe que, mais que focar os níveis de desenvolvimento já 

consolidados, representados por ações que o sujeito realiza de modo individual e sem 

ajudas, é preciso focar os níveis de desenvolvimento em emergência, ainda não 

acabados, que apontam possibilidades de avanço, representados por ações/operações 

cuja realização pelo sujeito requer ajuda de outros do meio social. Para o autor, esse é o 

espaço por excelência da intervenção pedagógica enquanto promotora de aprendizagens 

que, por envolverem ações ainda não apropriadas, mas que se apropriam na relação, na 

mediação, engendram o desenvolvimento de funções novas que não apareceriam 

naturalmente. 

Essas postulações, que podem referenciar práticas pedagógicas em qualquer 

nível de ensino, concebido, na perspectiva dessa abordagem como atividade de 

mediação sistemática e intencional de significações culturais. No caso do ensino 

superior, as características evolutivas dos sujeitos aprendizes – jovens e adultos – tem 

sido re-significadas por estudos da psicologia que negam seu entendimento tradicional 

como tempo de finalização, estabilidade e estagnação de funções mentais e propõem 

essa etapa ou ciclo de vida como tempo com possibilidades de mudanças, de 

transformações e emergência de funções novas, dependentes de condições 

marcadamente históricas, sociais, culturais, educacionais (Palácios, 1995; Oliveira, 

2004; Marchand, 2005).  
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Destacando a idéia da atividade (Tuviste, 1999 apud Oliveira, 2004) como 

princípio explicativo do desenvolvimento mental, os ciclos de vida, não são estágios 

determinados por questões etárias/orgânicas, mas etapas caracterizadas “pelos tipos de 

atividade em que os sujeitos estão envolvidos e os correspondentes instrumentos, signos 

e modos de pensar” (p. 216). Nesses termos, a vivência das experiências na 

universidade, pelos sujeitos com suas diversas bagagens culturais advindas de suas 

múltiplas e diferenciadas atividades de vida (notadamente na atualidade, com o acesso 

dos novos públicos) pode propiciar aprendizagens que potencializem o desenvolvimento 

de novas funções mediante a inserção dos sujeitos em suas atividades, em seus 

instrumentos semióticos, seus sistemas simbólicos. 

Inspiradas por essas idéias, as práticas pedagógicas no ensino superior podem 

assumir, de modo deliberado, como princípios organizadores das ações e relações entre 

professores, alunos e conhecimentos, o diálogo e a negociação de sentidos em situações 

de interação inescapavelmente permeadas por conflitos e contradições entre modos de 

compreensão, posições assumidas, interesses e necessidades em relação aos 

conhecimentos e suas significações, marcados pela complexidade. 

Essas proposições aproximam-se da concepção delineada por Paulo Freire 

(1996; 2003) acerca da natureza política da Educação, de sua possibilidade e 

necessidade de fazer-se como ato (trans)formador em favor da autonomia e 

emancipação dos educandos – e educadores – enquanto seres sociais e culturais e 

singulares, o que impõe um caráter dialógico, simbólico, crítico, ético e estético às 

práticas educativas que, desse modo, se configuram como relações em que educam-se, 

tanto quem ensina, quanto quem aprende, posto que, em diálogo, compartilham, e nesse 

compartilhar, (re)constroem, significações de mundo e de si próprios. 
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