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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir acerca da dificuldade de aprendizagem à luz das teorias
da educação aplicadas no Brasil, considerando o foco de ação das seguintes teorias: personalista,
psicognitiva, sociocognitiva, social e acadêmica. Neste sentido, foi feita uma síntese da história da
educação brasileira e analisada a teoria na qual estamos alicerçados e as consequências dela para o
processo de ensino e aprendizagem no país. Apesar de produzirmos um discurso de aceitação das
diferenças em sala de aula, a exemplo dos alunos com dificuldades de aprendizagem por
características biológicas, ou não, a estrutura e pilares da educação brasileira não contemplam as
singularidades e perfis individuais dos alunos e o currículo não reflete a realidade e anseio deles. A
educação para todos então é comprometida com as contradições sociais, econômicas e educacionais.

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Teorias da educação. Educação brasileira.
Currículo.

ABSTRACT

The present article aims to discuss the difficulty of learning in the light of the theories of education
applied in Brazil, considering the focus of action of the following theories: personal, psychoognitive,
sociocognitive, social and academic. In this sense, a synthesis was made of the history of Brazilian
education and analyzed the theory on which we are based and the consequences of it for the teaching
and learning process in the country. Although we produce a discourse accepting differences in the
classroom, such as students with learning difficulties due to biological characteristics, or not, the
structure and pillars of Brazilian education do not contemplate the individual singularities and
profiles of the students and the curriculum does not reflect the reality and longing of them. Education
for all is then compromised with social, economic, and educational contradictions.

Keywords: Learning disabilities. Theories of education. Brazilian education. Curriculum.
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INTRODUÇÃO

A concepção de ensino e aprendizagem norteia o processo educacional de um país, pois a partir do
momento que se faz a escolha por alguma corrente educacional está se estabelecendo como dará o
processo de formação do aluno, ou pelo menos, os princípios que regerá tal formação. Por isso,
pensar a educação do país é tão complexo, uma vez que adotar um paradigma educacional perpassa
em entender quais as consequências do mesmo para toda sociedade.

Assim, é importante discutir a dificuldade de aprendizagem a partir de uma visão multifatorial para
que a responsabilização pela referida dificuldade e por conseguinte o fracasso escolar não recaia tão
somente sobre o indivíduo, sua família, ou o professor, mas, principalmente, que seja considerado os
fatores socioeconômicos intrínsecos ao processo educacional.

Este estudo tem como proposta discutir a aprendizagem e consequentemente as dificuldades de
aprendizagem, a partir das teorias de educação no contexto da educação brasileira. Sendo assim, é
importante entender as bases do nosso processo educacional e as influências pelas quais a educação
no país passou no decorrer do tempo.

O artigo tem como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, uma vez que a análise é
sustentada em livros e artigos científicos sobre a temática em questão. Conforme Lima e Mioto
(2007), este tipo de pesquisa fundamenta teoricamente o objeto de estudo, o que possibilita seguir
caminhos ordenados e propor interlocução crítica com o material bibliográfico.

Dentre os vários autores estudados, alguns são fundamentais para a construção da análise desta
pesquisa, como Comenius, Charlot, Saviani e Bertrand. O primeiro é importante por dar início à
Didática Moderna e já no século 17 trazer a ideia de uma formação humanista e espiritualista de
“educação para todos”. Sob também o olhar de “educação para todos”, Charlot vai trazer para a
contemporaneidade uma discussão muito propícia referente às contradições sociais que permeiam tal
educação e como nossa realidade respalda a exclusão simbólica ou real daqueles que apresentam
dificuldades de aprendizagem Na busca de contextualizar a educação brasileira através dos tempos, a
obra “História das ideias pedagógicas no Brasil”, de Saviani, é de suma importância para perceber a
nossa estrutura educacional. Por fim, o autor Bertrand contribui na caracterização da teoria
educacional que subsidia os métodos, práticas e currículo da educação brasileira.

A história do ensino no Brasil sempre foi marcada por muitas diferenças sociais e intenções
hegemônicas. Desta forma, surge o questionamento: para que serve a educação e para quem é a
educação. A primeira oração acaba respondendo a segunda, uma vez que a educação no Brasil tem
propósitos diferenciados. Ela pode ser pensada para formar mão de obra nas indústrias, mas também
pode ser pensada para garantir a um grupo o status social. Um exemplo desta diferença está no que
podemos dizer que foi o primeiro plano estruturado de ensino executado no Brasil por volta de 1599
– o Ratio Studiorum – que era destinado aos filhos dos colonos e não aos indígenas. Se compararmos
o Brasil com outros países, por exemplo, enquanto no século XIX os países desenvolvidos
universalizavam a educação básica, o Brasil ainda era uma sociedade escravocrata. Outro momento
foi o ensino com fins profissionalizante, iniciado na época da grande expansão capitalista no país,
onde tal modalidade se destinava às camadas mais populares, a fim de formação de mão de obra
especializada.

Assim, os ideais hegemônicos permanecem ainda hoje como centro da nossa educação, o que muitas
vezes causam contradições, no tocante aos princípios mais igualitários e universais conviverem com
a realidade do capital humano, pelo qual a educação não é vista por ela mesma, mas sim para atender
a um anseio do mercado. O desafio está em justamente congregar concepções como “Educação para
todos” com o objetivo da funcionalidade do ensino em meio ao contexto socioeconômico do país.
Neste caso, a “educação para todos” se torna uma utopia, uma vez que um grupo ficará sempre às
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margens sociais, pois não preenchem os requisitos propostos pelo sistema de educação.

Há uma preocupação governamental com os índices educacionais do país, mas não com os
indicadores de aprendizagem real, e pior, nem buscamos compreender o perfil educacional dos
nossos alunos. Desta forma, estabelecemos metas quantitativas e não qualitativas: o aluno muitas
vezes é promovido automaticamente, mas não tem as suas necessidades pedagógicas satisfeitas. É
neste contexto que se apresentam as dificuldades de aprendizagem, as quais não são somente
oriundas de questões orgânicas (as dificuldades ou transtornos como dislexia, transtorno de déficit de
atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, dentre outros), mas também pelas condições do
meio, por desmotivação ou simplesmente por dificuldades pedagógicas.

Conforme Smith (2012), embora a dificuldade de aprendizagem tenha uma base biológica, o
ambiente é que determina o impacto da dificuldade. Os fatores biológicos normalmente pertencem as
categorias de lesão cerebral, erros do desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e
hereditariedade. As influências ambientais para a dificuldade dizem respeito ao contexto doméstico
(exemplo: pouco encorajamento e baixas expectativas, estresse emocional, perigos e falta de
proteção pessoal, dificuldades financeiras e discórdias familiares) e ao ambiente escolar (quando não
acontece oportunidades apropriadas de aprendizagem) influenciado sobremaneira pelo currículo
formal.

[...] uma criança cuja abordagem à aprendizagem é basicamente reflexiva –
isto é, que precisa de tempo para considerar todos os aspectos de um
problema, antes de tentar uma solução – irá sair-se muito mal em uma sala de
aula onde os alunos são levados apressadamente de uma tarefa para outra de
acordo com os ditames de um currículo rígido. [...] A verdade é que muitos
alunos fracos são vítimas da incapacidade de suas escolas para ajustarem-se
às diferenças individuais e culturais. (SMITH, 2012, p. 36)

Neste estudo, ao se fazer, portanto, referência às dificuldades de aprendizagem, entende-se como
pertencendo a fatores de ordem biológica, emocional e/ou social. Por isso, a percepção do fracasso
escolar atravessa vários fatores, sendo o modelo educacional um grande aliado ao desenvolvimento
cognitivo do aluno no tocante ao melhor subsídio de métodos e práticas pedagógicas, ou,
infelizmente à cristalização de suas dificuldades.

Ainda voltado ao modelo educacional e a aprendizagem está o instrumento curricular, que está
diretamente ligado a teoria da educação adotada pela instituição e pelo país. Assim, mesmo que o
professor adeque práticas educativas para melhor atender às necessidades do aluno, o currículo
fechado não permite que tais práticas ultrapassem as “paredes” da sala de aula. E por isso, esse aluno
acaba fortalecendo os indicadores do fracasso escolar.

Desta maneira, pensar em um ensino que atenda a diversidade de alunos, considerando o contexto, a
cultura, a cognição, a emoção e demais aspectos que envolvem a aprendizagem é um grande desafio.
A proposta de “educação para todos” vai além de normas legais que a ampare, visto que é no fazer
escolar que ela deve se concretizar, inclusive superar as próprias contradições sociais.

EDUCAÇÃO PARA TODOS: DE COMENIUS À CHARLOT

O termo “Educação para todos” é amplamente divulgado na contemporaneidade. No Brasil temos
normas legais embasadas principalmente após a Declaração de Salamanca de 1994, que marcou o
mundo com a discussão de garantias de inclusão das crianças com necessidades educacionais
especiais numa sociedade de aprendizagem e que certamente provocou diretrizes básicas para a
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reforma de políticas educacionais. Esta expressão também norteou programas governamentais
voltados à educação para aquelas pessoas que se encontravam à margem social.

O ideal de uma educação que consiga abranger todas as camadas e necessidades sociais, é ao mesmo
tempo encantador e desafiador, principalmente na conjuntura social em que vivemos, na qual ainda
que os discursos sejam cada vez mais de agregação social, na prática, as diferenças são ainda
cristalizadoras – o que gera uma permanente contradição social.

Ainda que seja bem difundida hoje uma educação igualitária, é importante dizer que desde 1627, o
estudioso Comenius – o qual podemos considerar o fundador da didática moderna – já lançava a sua
obra Didática Magna, onde difundia justamente a ideia de uma educação mais unificada e com
métodos pedagógicos mais realistas, mais rápidos e que não provocassem fadiga. Pare ele deveria se
“ensinar tudo a todos”. Sem dúvida, Comenius foi, no seu tempo, um marco para a educação, pois
rompeu alguns paradigmas que até hoje estamos discutindo.

Ao focar em sua obra a educação para fins espiritualistas, Comenius estava denunciando um ensino
sobre os princípios e valores cristãos que complicavam ao invés de facilitar, o que distanciava o
aluno do objetivo do ensino religioso: que era levar a prática cristã, assunto, na época, totalmente
atual, pois ele compactuava com os princípios da Reforma Protestante de Lutero. Em outras palavras,
ele estava trazendo para a educação aquilo que Lutero propunha para o cristianismo: o acesso de
todos ao conhecimento.

É interessante alguns aspectos defendidos por Comenius e que podemos associar ainda hoje às
práticas pedagógicas, às teorias de ensino e aprendizagem que regem o nosso ensino regular. Um
exemplo é a recomendação feita aos professores: que “mudavam de método, tentando, ora com este
ora com aquele, obter um bom sucesso” (COMENIUS, 2001, p.14). Esta também é uma prática
muito comum aos atuais professores. Qual a melhor maneira ou método de ensino para se alcançar o
aluno? E, quando se fala então em aluno com alguma dificuldade de aprendizagem o questionamento
ainda se torna maior.

A dificuldade de aprendizagem pode ser entendida por pelo menos dois importantes viés, a saber:
sob o ponto de vista onde o aluno traz dificuldades cognitivas para aprender, e sob um olhar mais
social, ou seja, como o ambiente pode facilitar ou dificultar a aprendizagem do indivíduo. Sobre as
estruturas cognitivas e a relação com a aprendizagem Piaget traz uma vasta contribuição, onde
muitos estudiosos de debruçam sobre os seus postulados para tentar explicar como se dá a
aprendizagem e o que causaria a dificuldade em aprender. Assim, Dolle (2004), a partir das
contribuições piagetianas faz um estudo sobre os aspetos cognitivos para a dificuldade de
aprendizagem:

as crianças que são incapazes de aprender e de conhecer apresentam uma
deficiência em um dos elementos ou em um dos momentos que formam o
processo cognitivo, o qual encontra sua explicação na construção endógena
nas estruturas mentais em relação com a organização do real, a capacidade de
representação e a linguagem. (DOLLE, 2004, p. 58)

Não ignorando os aspectos endógenos para a aprendizagem, outros estudiosos, principalmente
influenciados pelas ideias de Vygotsky percebem a aprendizagem sob os aspectos da interação
social. Em outras palavras, os aspectos biológicos não são limitantes à aprendizagem, uma vez que o
sujeito se desenvolve no contexto social, histórico e cultural. Na verdade, “a asserção de que os
processos mentais superiores do indivíduo têm origem em processos sociais é um dos pilares da
teoria de Vygotsky” (MOREIRA, 2018, p. 107).

Comenius não especifica uma educação para pessoas com dificuldades de aprendizagem ou
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necessidades especiais, mas nos seus escritos já podemos perceber uma raiz de um ensino que inclua
o diferente; os que apresentam dificuldades para aprender, considerando, inclusive a aprendizagem
por meio da interação, ou seja, da possibilidade que aqueles que apresentam alguma dificuldade
aprenderem nas trocas com seus pares:

no exército escolar, convém proceder de modo que os mais lentos se
misturem com os mais velozes, os mais estúpidos com os mais sagazes, os
mais duros com os mais dóceis, e sejam guiados com as mesmas regras e
com os mesmos exemplos, durante todo o tempo em que têm necessidade de
ser guiados. (COMENIUS, 2001, p. 52)

Desta forma, propor uma educação para todos se torna um desafio no meio escolar quando nos
deparamos com a diversidades de realidades ali existentes. Percebe-se que a contribuição de
Comenius para a educação não foi somente a sua época, quer dizer, seus ensinamentos são
atualizados pelos semelhantes desafios de se garantir uma educação com métodos que desenvolvam
gradualmente a capacidade de raciocínio e atitude do indivíduo, o que requer uma estrutura ou
aparato que a garanta. A educação para todos depende, portanto, de uma conjuntura social que reflita
este princípio de educação.

Aliada a expansão do ensino para todos está também a abertura para realidades mais diversas. Ou
seja, não é suficiente “abrir” a escola para todos, mas ter a preocupação em atender todas as
realidades. Charlot (2013), diz que o que muitos chamam de crise escolar para ele é o contato com as
contradições sociais, isto porque a escola elitista estava moldada e acostumada com um grupo seleto
de alunos, enquanto a educação que expande para novos públicos (pela própria necessidade
desenvolvimentista da década de 1980) precisa sair do comodismo, do lugar comum – o que é muito
difícil.

Charlot, faz assim, um importante questionamento sobre o papel da escola e do fracasso escolar. E
mesmo que ele não se refira diretamente às questões de dificuldades individuais dos sujeitos, quando
ele discute a vida dentro da escola, podemos sim, remeter aos problemas relativos às dificuldades de
aprendizagem do aluno. Dificuldades estas, que normalmente, a responsabilidade recai sobre o
próprio aluno e/ou sobre o professor – que para alcançar os diversos grupos de alunos e fazer
cumprir a educação para todos, são pressionados socialmente a agregarem métodos variados para
atingirem os resultados esperados pelos alunos, família, organização escolar, e por fim, dar respostas
à sociedade.

[...] o professor defronta-se, ainda, com novos tipos de alunos, cujos modos
de pensamento pouco condizem com o que requer o sucesso escolar. Ao levar
à ideia de uma construção, ou reconstrução, do saber pelo aluno, de forma
ativa, em um processo de mobilização intelectual, as pesquisas em
Psicologia, Sociologia, Epistemologia, Educação propõem ao professor uma
solução, amplamente difundida pelos centros de formação. Contudo, a
proposta “construtivista”, por valiosa que seja em si, implica formas de
organização e de avaliação escolares diferentes das que estruturam a escola
atual. (CHARLOT, 2013, p. 101)

No grupo de “novos tipos de alunos” mencionados acima, podemos tranquilamente incluir os alunos
com as mais diversas dificuldades de aprendizagem, sejam por alguma necessidade especial, ou
simplesmente por um déficit no processo pedagógico. Atender a realidade do aluno requer por parte
do professor tempo, capacitação, recursos materiais e até mesmo recurso humanos como equipe
multiprofissional.
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O desafio de se efetivar a educação para todos perpassa a força da norma legal, a metodologia do
professor, o esforço do aluno ou as pressões sociais. Pouco se discute na nossa sociedade os
princípios educacionais que regem a nossa educação e que muitas vezes são princípios que não
trazem em seu bojo a articulação com os ideais de uma educação que abranja a todos a partir da
realidade do aluno e da satisfação de suas necessidades. Para isso, é importante percebermos como as
teorias da educação percebem a aprendizagem e qual o foco de atuação destas no processo de ensino.

A APRENDIZAGEM SOB AS PERSPECTIVAS DA TEORIA DA EDUCAÇÃO DE
BERTRAND

Normalmente, quando falamos no processo de aprendizagem do aluno e os métodos de ensino
utilizados pela escola e professor para melhor atenderem os alunos, estamos fazendo referência às
teorias de aprendizagem. Contudo, não é muito comum fazermos uma associação entre a teoria de
aprendizagem como a teoria da educação. Enquanto aquela está mais ligada às metodologias, estas
estão voltadas para algo mais estrutural e com o projeto educacional da escola ou projeto político do
país.

A aprendizagem é um processo dinâmico e que não tem uma única definição, pois cada teórico a
conceitua a partir do seu foco de atuação. Conforme Tabile e Jacometo (2017), “a aprendizagem é
como uma construção pessoal resultante de um processo experimental, inerente à pessoa e que se
manifesta por uma modificação de comportamento”. O fato é que seja qual for a corrente filosófica
que a organização escolar adote, o objetivo é que aconteça a aprendizagem do aluno.

O aluno sempre está em interação com o mundo que o cerca e por isso a aprendizagem sempre será
um processo de experiência deste com as próprias motivações, com as informações que recebe do
seu meio social, com a internalização do conhecimento. Enfim, a aprendizagem acontece pelo
simples fato do sujeito ser exposto a informações novas, as quais interferem diretamente no seu
modo de pensar e de agir sobre o objeto do conhecimento.

Para Bertrand (2001), na obra Teorias Contemporâneas da Educação, “o conceito de filosofia da
educação remete mais para considerações gerais sobre as relações entre a educação, a sociedade, o
meio, o conhecimento” (BERTRAND, 2001, p.12). Este mesmo autor classifica as teorias da
educação em sete categorias, conforme o polo de ação de cada uma delas. Estes polos são de suma
importância, pois as práticas pedagógicas que os professores utilizam em sala de aula estão
ancoradas aos polos de interesse das teorias educacionais.

Desta forma, no polo que foca o ensino e aprendizagem no Sujeito temos as teorias espiritualistas e
personalistas. No polo Sociedade temos as teorias sociais. Já no polo das Interações fazem partes as
teorias psicognitivas, as tecnológicas e as sociocognitivas. Por fim, temos a teoria acadêmica que tem
como foco o Conteúdo.

Vale dizer que a proposta do autor em questão, bem como deste artigo não é valorizar uma teoria em
detrimento das demais. Na verdade, o intuito é justamente perceber que elas têm objetivos distintos e
que por isso, conhece-las pode ajudar a entendermos porque, por exemplo, quando falamos em um
ensino que inclua e respeite as singularidades e dificuldades de aprendizagem, normalmente o
baseamos em Piaget, Vygotsky, Montessori, e, porque temos tanta dificuldade em congregar uma
educação para todos (alunos com déficits cognitivos) em sistemas educacionais como o Brasil.

Em geral, quando pensamos em uma educação que observe as necessidades específicas dos alunos,
nos voltamos para os pilares das teorias psicognitivas, sociocognitivas e personalistas. Esta última
nasceu em contraponto ao ensino focado no conteúdo. Dentre as diferentes ênfases na própria teoria,
a fenomenologia existencial prioriza a existência concreta do homem. Segundo esta, as pessoas
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experimentam o mundo de forma diferente e única, e por isso, um “sistema” de modelos teóricos não
conseguiriam dar conta das experiências humanas.

A influência da teoria personalista ou humanista vai provocar grandes mudanças no cenário
educacional no final do século XIX e início do século XX. São criadas as escolas livres ou escola
Nova, que tem como uma das representantes Maria Montessori, que critica a passividade do aluno da
Escola Tradicional e propunha métodos ativos de aprendizagem. Há neste momento a expansão dos
estudos da psicologia, biologia e sociologia.

No Brasil, o representante mais significativo da Escola Nova foi Lourenço Filho. Saviani, em
“História das Ideias Pedagógicas no Brasil”, dedica um capítulo para relatar a influência da Escola
Nova e da participação de Lourenço Filho na propagação desta proposta educacional, articulando o
processo de instrução técnico-profissional e a descoberta da psicologia infantil; difundindo a
psicotécnica no ambiente escolar a partir de questões relativas à avaliação, medidas e testes de
aptidão (Testes ABC – para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e
escrita).

Assim, é perceptível o caráter individual, pessoal que se dá à aprendizagem na teoria humanista, e,
embora o sistema brasileiro não tenha adotado tal teoria, as bases da mesma influenciaram (e ainda
influenciam) práticas escolares, e, de forma estrutural, algumas escolas particulares:

[...] Registra que no ensino particular aconteceram muitos ensaios adaptando
os sistemas de Montessori e de Decroly e se detém um pouco em dois desses
ensaios: no caso do ensino primário, a Escola Regional de Meriti, criada em
1923 por iniciativa de Armanda Álvaro Alberto e, no ensino secundário, o
Instituto Cruzeiro, de iniciativa de Álvaro Neiva, instalado na cidade de
Cruzeiro no estado de São Paulo. Como ocorreu dominantemente na Europa,
essas duas escolas foram instaladas por iniciativa particular, de forma isolada
e à margem das redes públicas de ensino. É curioso que Lourenço Filho
destaque exatamente essas duas experiências, quando a particularidade no
Brasil foi exatamente o fato de que o movimento da Escola Nova, como se
explicitou no “Manifesto”, teve em mira principalmente a reconstrução
educacional dos sistemas públicos. (SAVIANI, 2010, p. 202, 204)

Nas escolas de base humanista o processo de aprendizagem visa o desenvolvimento da autonomia
dos alunos, a partir da motivação e interesses internos, ou seja, o aluno dá o significado para o
próprio aprendizado. O conteúdo curricular é internalizado respeitando os processos internos e a
personalidade do aluno.

A educação nesta perspectiva tem o aluno como o cerne do fazer pedagógico, e, os professores são
considerados como facilitadores do processo de aprendizagem. Apesar de ser um modelo vivenciado
em práticas isoladas em sala de aula, a proposta humanista parece ser um desafio de aplicação quanto
a adoção como uma teoria educacional, e, portanto, reger um sistema educacional. Isto porque ela
pressupõe uma participação ativa e responsável por parte do aluno em sua própria formação; o que
muda o modo não somente do aluno, mas também do professor se relacionar com os conteúdos, o
conhecimento e os métodos avaliativos.

As teorias psicognitivas também observam uma construção cognitiva do sujeito sob um olhar mais
individualizado, visto que se preocupa com os perfis pedagógicos do estudante. Piaget é o nome mais
conhecido nesta teoria e seu trabalho em epistemologia genética transformou as pesquisas no campo
da educação.

Na teoria piagetiana podemos levantar dois importantes aspectos: em primeiro lugar, a interação em
que o sujeito constrói o seu conhecimento e se desenvolve a partir da auto regulação e da adaptação
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ao seu ambiente; depois, os aspectos dos estágios do desenvolvimento da criança. Mesmo
considerando a personalidade, diferentemente da teoria humanista, a psicognitiva, como o nome já
sugere, dá ênfase ao desenvolvimento cognitivo, e este por sua vez, regula ou possibilita a efetiva
aprendizagem.

Para Piaget, o sujeito possui estruturas mentais que estimuladas a partir da ação sobre o objeto dá-se
a aprendizagem (ou mais conhecimento). Para que ocorra a aprendizagem o sujeito interage e se
adapta ao meio, de acordo seus estágios de desenvolvimento. Nesta interação, Piaget explica que o
sujeito – o qual já possui conhecimentos formados (assimilação) recebe novas informações, que
causam um “desequilíbrio” e depois o conhecimento anterior é transformado (acomodação). E este
processo acontece o tempo todo.

O que isso traz de importante para o ensino? Como a dificuldade de aprendizagem é entendida neste
processo?

Conforme as contribuições dos estudos de Piaget, o ensino deve ser compatível ao nível de
desenvolvimento mental do sujeito. Um conteúdo que leve a um nível de desequilíbrio muito grande
pode não conseguir chegar a uma acomodação, e, em decorrência, a uma dificuldade de aprender os
conteúdos seguintes.

Argumenta ainda Piaget que é perfeitamente possível que o insucesso escolar
em um ou outro tópico decorra, por exemplo, de uma passagem demasiado
rápida da estrutura qualitativa dos problemas (raciocínios lógicos sem a
introdução de formalismo matemático) para a esquematização quantitativa ou
matemática (no sentido de equações já elaboradas). Esta passagem
demasiadamente rápida provoca um desequilíbrio tão grande que, para
muitos alunos, não leva à equilibração majorante. (MOREIRA, 2018, p. 105)

Portanto, uma vez que o ensino não considera o processamento cognitivo do aluno, e o expõe a uma
gama de conteúdos de forma generalizante, a tendência é que este aluno desenvolva as dificuldades
de aprendizagem. Assim, o seu fracasso escolar não corresponderia a questões necessariamente
biológicas, mas sim, a um nível de ensino inapropriado ao seu contexto cognitivo.

Outra importante teoria da educação que enfatiza os aspectos interacionais na aprendizagem é a
teoria sociocognitiva. Ela apresenta alguns pontos que convergem com a psicognitiva, isto porque
recebe grande influência da psicologia cognitivista. O teórico Vygotsky – maior representante desta
teoria – defende que o social é o cerne da cognição.

Quando se pensa no processo de aprendizagem do sujeito é muito comum fazer uma associação entre
Piaget e Vygotsky. Se para o primeiro a ação é a raiz da cognição, para Vygotsky a interação está
além da ação: “a cognição humana tem raízes corporais, de onde emerge a ação, mas também tem
raízes sociais, de onde nasce a interação entre seres humanos emissores e receptores de informação”
(FONSECA, 2018, p. 69).

Mesmo enfatizando os aspectos sociais para a aprendizagem, Bertrand (2001), difere esta teoria da
teoria social porque não tem objetivo de transformar o meio social, mas sim, entender como este
interfere na aprendizagem do sujeito e como o referido sujeito se relaciona com o meio.

Em outras palavras, o fato do sujeito ser transformado cognitivamente pela interação com outras
pessoas no seu contexto social, e por isso, considerarmos então desenvolvimento, não quer dizer que
este sujeito irá transformar diretamente a sociedade. Parece difícil conceber uma educação que não
transforme a sociedade, contudo, a verdade é que quase sempre a ação humana visa mudanças
pontuais, resolução de problemas mais individuais ou no máximo com um alcance limitado, se
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comparado a amplitude dos problemas sociais.

Segundo Vygotsky (2016), para o indivíduo formar-se, desenvolver-se é necessária a interação com
os outros, onde se dá os conflitos e as escolhas. Daí surge o princípio da Zona de Desenvolvimento
Proximal – ZDP. “A zona de desenvolvimento proximal é a distância que existe entre o que sabe
fazer e aquilo que pode fazer” (BERTRAND, 2001, p. 132). Em outras palavras, se o sujeito é
exposto a um conhecimento que ainda não domina, mas nas interações (ou ajuda) de outros ele
consegue ter resultados positivos, isso significa que ele tem o potencial para aquele aprendizado.

A ZDP (conhecimento novo a ser aprendido, apropriado ou adicionado ao
conhecimento anterior), da qual vão emergir novas capacidades no
mediatizado por ação intencional, significativa, assistida, apoiada, persistente
e transcendente do mediatizador. Atuando na ZDP do mediatizado, o
mediatizador, em cooperação ou em tutorização, assiste-o na resolução de
tarefas ou problemas e faz avançar o seu desenvolvimento cognitivo na
direção do modelo cognitivo idealizado superando as suas dificuldades, sem
as quais não seria possível; guiar, elevar, otimizar, melhorar, modificabilizar
ou expandir o seu nível de desempenho, de performance, de realização ou de
excelência de rendimento na aprendizagem para situações inéditas e mais
complexas. (FONSECA, 2018, p. 118)

Desta forma, entender o processo de mediatização que acontece entre alunos, professores e outros
sujeitos intencionalmente focados na otimização da aprendizagem pode ser uma perspectiva de
prática pedagógica para a atenuação da dificuldade de aprendizagem na sala de aula. Sabemos que
esse processo acontece de forma natural pelo simples fato da interação que se dá no contexto escolar,
contudo, ao se tornar algo intencional e planejado é possível mensurar o processo de
desenvolvimento do aluno.

Podemos também pensar a aprendizagem sob o olhar das teorias sociais. Estas são talvez as que
encabeçam muitas pesquisas na área educacional atualmente, pois fomentam temas como
desigualdades socioculturais, as questões sobre segregação, problemas do meio ambiente, dentre
outros assuntos que preocupam a sociedade. A principal caraterística é justamente trazer para o
sistema educacional estes temas não para somente o reconhecimento e discussão, mas
principalmente, para transformar a realidade.

Sob a influência do marxismo e da teoria crítica, a teoria social questiona as lacunas entre o que se
discute e se propaga no discurso versus a prática. Ou seja, a efetivação de tal teoria estaria na ação
sobre as contradições oriundas do nosso sistema socioeconômico, que interfere diretamente no
sistema educacional. No entendimento de Bertrand (2001), é a única capaz de solucionar os
problemas educacionais e sociais, pois “atacam” de frente. Assim, o alcance desta teoria é a
transformação da sociedade, a partir da apropriação por parte dos alunos quanto aos problemas
sociais, culturais e ecológicos.

E por que, mesmo vivendo em uma sociedade que questiona e propõe “soluções” para os problemas
sociais e educacionais, as transformações não são efetivadas dentro do esperado?

Em suma, parece que há muitos discursos voltados para uma educação que transforme realidades,
que agregue ao invés, por exemplo, de excluir. Contudo, para além do discurso, temos geralmente
algumas práticas e tentativas isoladas de um novo olhar sobre a nossa educação, mas que “esbarram”
em uma estrutura que é contraditória a tal transformação. Charlot (2013), faz um questionamento que
explicita a que contradição estamos fazendo referência, e que demonstra a educação no Brasil.
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Não é de se estranhar que uma sociedade impondo a concorrência universal,
valorizando e abandonando o indivíduo, legitimando o desejo, seja permeada
por crescentes fenômenos de violência, nem que uma escola em que cada um
há de superar os demais não escape à violência. Face à violência e, de modo
mais geral, ao individualismo e à desafiliação, ressurge a questão dos valores
e reaparece no debate público a palavra “cidadania”. [...] O que significa
“educação para a cidadania” quando a escola funciona na lógica da
concorrência e, no Brasil, é dividida entre um setor público, em que
prevalecem estratégias de sobrevivência, e um setor particular norteado pelo
vestibular? Apela-se para um conceito político para represar os efeitos sociais
de uma lógica socioeconômica. (CHARLOT, 2013, p. 276)

O que se entende é que no Brasil vivemos uma educação que discute o social, que discute a aceitação
do diferente em sala de aula, bem como as formas diferenciadas de aprendizagens. Além disso,
desenvolve-se práticas pedagógicas que dialogam com diferentes realidades de alunos, entretanto,
possuímos uma estrutura que atende sobremaneira a uma lógica seletiva e excludente. Quando
voltamos para o sistema educacional temos uma organização onde o foco é o conteúdo, e, o sistema
de avaliação e/ou mensuração da aprendizagem pertence tão somente aos pilares da teoria
acadêmica.

Como já mencionado, não se tem neste artigo o objetivo de julgar as teorias educacionais em boas ou
ruins, porém, alguns princípios da teoria acadêmica parecem limitar a ação de uma prática onde a
aprendizagem atenda ao processo de desenvolvimento real do aluno.

A TEORIA EDUCACIONAL BRASILEIRA E A APRENDIZAGEM

A última teoria que abordaremos (apesar de existirem outras) é a teoria acadêmica, que, como já
mencionada, tem como característica uma formação geral e é voltada para o conteúdo. Assim, “uma
formação acadêmica assenta, frequentissimamente, na escolha da excelência e da qualidade em
detrimento da democratização” (BERTRAND, 2001, p. 201). Esta é a teoria que rege a educação
brasileira – e que por isso, merece debruçarmos sobre ela, a fim de entendermos as possibilidades de
ensino e aprendizagem em tal arcabouço teórico.

A história da educação no Brasil inicia-se com o ensino jesuítico, que tinha como pontos principais o
ensino da língua portuguesa, ler e escrever e a cultura cristã aos indígenas. Com o passar do tempo o
ensino jesuítico foi substituído pelo Ratio Studiorum , que nada mais era que a institucionalização da
pedagogia jesuítica, sob os moldes da formação adquirida em Paris. Conforme Saviani (2010), este
rígido sistema pedagógico tinha como características básicas a divisão de alunos em classes,
realização de atividades escolares, salas homogêneas e sistema de incentivo ao estudo a partir de
prêmios ou punições corporais (para aqueles que não alcançasse o conjunto de conhecimento
previamente estabelecido no programa).

Essa primeira base educacional brasileira é de suma importância para o entendimento da construção
pedagógica que temos hoje. É claro que passamos por diversas mudanças e movimentos reacionários
no decorrer da nossa política educacional, principalmente com figuras como Lourenço Filho (que já
citamos ao referirmos à Escola Nova), Fernando Azevedo (que se voltou para a educação à margem e
foi responsável pela primeira reforma da instrução pública plenamente integrada à Escola Nova),
Anísio Teixeira (sua atuação no campo educacional enfrentou vários obstáculos, uma vez que
propunha transformações sociais que pudessem superar o grau de desigualdade no país), e Paulo
Freire (responsável pela chamada “educação popular”, ou seja, uma educação do povo e pelo povo,
além de defender uma concepção libertadora da educação com foco no diálogo entre os participantes
dos grupos).
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No entanto, percebe-se que os movimentos e as propostas pedagógicas que fervilharam em algum
momento no Brasil foram ideias que, de certa forma, influenciaram práticas de ensino, contudo,
permanecemos com o foco na formação educacional a partir do conteúdo e para o conteúdo. Até
mesmo porque a nossa conjuntura social, política e econômica continuam sob a égide do capital
humano e suas contradições.

É neste cenário que precisamos compreender a escolha político-pedagógica do Brasil pela teoria
acadêmica – o que vai além de simplesmente opinar se os pilares dela atendem às necessidades
educacionais do país, mas sim, qual a consequência de tais pilares ou princípios para o nosso sistema
de ensino.

Bertrand (2001), divide as teorias acadêmicas em dois grupos, que ele denomina tendências. A
primeira tendência é chamada de teoria tradicionalista, a qual é mais conservadora, e por isso, tem
como base a transmissão de conteúdos sólidos e indiscutíveis. Se preocupa em dar ao aluno uma
visão pronta e completa acerca do conhecimento, ou seja, o professor transmite os conteúdos e o
alunos são receptáculos.

Destarte, “a formação intelectual passa primeiro que o crescimento emotivo e a crítica social”
(BERTRAND, 2001, p. 209). Já que a formação intelectual é prioritária, não considera de forma
substancial uma relação entre o intelectual (ou cognitivo) com a afetividade e o social. No entanto, é
largamente estudado hoje a função da emoção na aprendizagem, de forma que a motivação para
aprender está muito ligada aos aspectos afetivos. Ainda, uma educação que não tenha como
prioridade a articulação com a realidade social não faz muito significado, pois não conseguirá
responder o sentido da educação.

A outra tendência das teorias acadêmicas é a generalista, que é contrária à especialização (educação
voltada para habilidades e competências) demasiada na formação escolar, pois corre o risco dos
alunos aprenderem conteúdos sem sentidos. Assim, a formação de base geral possibilitaria uma
educação com espírito crítico, o gosto pela pesquisa e melhor capacidade de raciocínio, pois esse tipo
de formação mais global é integrador de saberes. Portanto, ao “permitir” ou considerar a ligação
entre saberes, esta vertente acaba permitindo também práticas pedagógicas mais variadas.

Um importante aspecto da vertente generalista é o princípio do ensino do pensamento crítico, que em
síntese visa o ensinar a pensar, ao raciocínio correto que facilite o bom julgamento, ao levantamento
de hipóteses diante de um fenômeno. Porém, não se confunde tal pensamento crítico com a
pedagogia crítica – a qual tem como cerne a modificação da sociedade. Uma vez que o nosso sistema
avaliativo é voltado para resultados conteudistas, esta teoria acaba alcançando de forma satisfatória
tal aspecto, pelo menos para aqueles que atendem este perfil.

As teorias possuem suas especificidades, e, por isso, aplicações e consequências distintas. Conforme
mencionado anteriormente, é importante levantarmos pelo menos duas consequências desta teoria
acadêmica que rege as nossas políticas educacionais. Primeiramente, o foco no domínio de
conteúdos acaba beneficiando somente aqueles que alcançam os resultados de excelência
previamente e idealmente determinados. Ao fazer isso, o olhar está sempre para o resultado e não
para o processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno.

Além disso, fica muito mais evidente as contradições na sala de aula, pois os alunos que não
alcançam o currículo focado no conteúdo são rotulados como alunos problema e que não aprendem.
Ainda sobre o currículo, este tipo de educação não permite a validação de currículos mais flexíveis, e
sendo assim, mesmo que o professor proponha metodologias diferenciadas de ensino, a forma de
avaliação ou medição da aprendizagem seguem padrões rígidos, a exemplo do modelo avaliativo que
temos para o acesso ao ensino superior: uma prova única para todos os alunos, não levando em
consideração as variações sociais e culturais.
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O desafio de se implementar uma formação onde o fundante seja a diferença
não impede nem descarta o ideário de uma educação igualitária em termos
daquilo que Robert Connell chama de “justiça curricular”. Aliás, esse é um
dos grandes desafios das políticas e práticas do campo educacional:
implementar uma educação que possibilite as pessoas ascender a uma
cidadania plena de direitos e condições de dignidade social, sem
homogeneizar ou pasteurizar suas singularidades. Para nós, é possível uma
educação que construa o acesso à dignidade social, que viabilize as condições
para essa dignidade, via um currículo que trabalhe a partir e com a
diversidade. (MACEDO, 2017, p. 62)

Uma vez que a teoria acadêmica não se preocupa com a diversidade que existe na sala de aula, os
discursos de “educação para todos” pouco combina com tal teoria, pois ainda que estes alunos com
alguma especificidade de aprendizagem tenham acesso às mesmas classes de ensino, o currículo
formativo que os mesmos devem seguir não valida as diferenças e singularidades. Para esta parcela
de alunos, acessar o currículo formal pode ser um desafio, e como consequência o inevitável fracasso
escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprender é um processo natural do ser humano, pois toda vez que agimos em direção a um objeto, o
transformamos e somos também transformados. Por isso, o entendimento de aprendizagem é algo
dinâmico, e não podemos dizer que há um conceito fechado sobre ela, pois cada corrente educacional
traz visões sobre a aprendizagem a partir da ênfase ou foco de atuação que se pretende. Desta forma,
podemos direcionar a aprendizagem para o sujeito, para a sociedade, para o conteúdo ou para as
interações desenvolvidas no meio.

As dificuldades de aprendizagem acabam sendo entendidas de maneiras diferenciadas, conforme os
princípios norteadores das teorias educacionais. O sistema brasileiro optou pela teoria acadêmica, e
por isso, a absorção de conteúdo é o parâmetro de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, ou
seja, a excelência é entendida a partir do quanto o aluno conseguiu apreender do currículo
previamente programado.

Em uma sociedade de desigualdades, este tipo de educação cristaliza as diferenças sociais, pois a
estrutura irá sempre beneficiar aqueles que tiverem mais acesso a um ensino que contemple o
conteúdo – o que normalmente está mais disponível a um público pertencente a classe dominante. No
entanto, o que vivemos hoje no Brasil é um choque entre, de um lado, o discurso de aceitação do
diferente; da inclusão social e educacional; de preocupação com as minorias; e, do outro lado, uma
estrutura social educacional com parâmetros rígidos de avaliação e que só representa uma parcela
dos alunos, responsabilizando então aqueles que não se adaptam ao modelo, bem como aos
professores (porque não conseguem atingir todos alunos) pelo fracasso escolar.

Mesmo considerando as contribuições da teoria acadêmica para o processo de aprendizagem,
sobretudo a vertente generalista, por ser mais aberta às questões sociais e permitir a articulação com
outros campos do saber, entende-se que para falarmos de uma educação para todos e que contemple
as multiformes aprendizagens, além de se admitir práticas pedagógicas variadas, se faz necessário
também um sistema político educacional que possibilite a flexibilização do currículo, o que não quer
dizer o nivelamento “por baixo” como muitos acreditam quando ouvem a palavra flexibilização na
educação.

Na verdade, o currículo flexibilizado tem a ver com um currículo real, onde as necessidades dos
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alunos, inclusive aqueles que tem necessidades especiais, possam alcançar o currículo de fato, uma
vez que as suas singularidades são observadas. É o currículo que normalmente norteia toda ação
pedagógica na sala de aula.

Também não adianta falar em flexibilização de currículo sem propor uma nova percepção sobre o
nosso modelo avaliativo, que além de ser rígido, direciona o sucesso do aluno aos aspectos
quantitativos e não ao seu processo de aprendizagem – o que engessa a flexibilização do ensino.
Portanto, falar em possibilidades educacionais no Brasil ultrapassa novas posturas do professor e do
aluno, também ultrapassa trazer os problemas sociais para a sala de aula, mas sim de buscar o
reconhecimento e validação de novos currículos formativos e consequentemente novos modelos de
se aferir o nível de desenvolvimento educacional dos alunos.
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