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APRENDIZAGEM: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Resumo 

Nessa pesquisa de revisão de literatura, pretende-se discutir sobre as concepções 

de aprendizagem, trazendo em evidência a importância da relação entre os homens 

para a aquisição do conhecimento, a fim de proporcionar uma visão do que é 

aprendizagem, onde podemos nos utilizar da crítica para refletir e trazer essas 

questões para a contemporaneidade. Pode-se compreender, até o momento e pelos 

autores estudados, que o processo de aprendizagem acontece através da interação 

entre aspectos internos do indivíduo com os objetos e a cooperação entre os 

sujeitos. 

 

Introdução 

 

O interesse por essa pesquisa de revisão de literatura surgiu do pesquisador 

durante sua trajetória acadêmica em compreender as diferentes visões da 

aprendizagem humana e realizar uma reflexão crítica a respeito, a fim de contribuir 

com as discussões realizadas no campo da educação e do desenvolvimento 

humano, mostrando o quanto a aprendizagem é resultante de um processo mutável, 

constante, em construção e conectado com a realidade histórica e cultural e a 

relação entre as pessoas.  

 Sendo assim, cabe ressaltar a pertinente colocação de Beauclair (2007, p.18) 

em que se diz:  

“A aprendizagem é um processo que passa pela construção do sujeito e sua 

interação com o mundo. Ela acontece quando estamos abertos e receptivos diante 

do novo”.  

Considerando que a aprendizagem faz parte do desenvolvimento humano, 

torna-se fundamental realizar estudos relacionados a esse tema, pois podem trazer 

importantes e necessários apontamentos que contribuam com a aquisição desse 

processo de trocas que constitui a aprendizagem humana.  

Nas concepções de Catania (2008), não existem definições satisfatórias para 

a aprendizagem, mas podemos estudá-las através dos comportamentos que o 

organismo emite e que são observáveis.  

Diante disso, pode-se dizer que existem diferentes concepções sobre a 

aprendizagem e estas trazem reflexos sobre o aprender. Sendo assim, considera-se 

extremamente relevante, tanto cientificamente como socialmente, pesquisas 

relacionadas ao tema proposto, a fim de inovar práticas, facilitar o processo de 

aquisição de conhecimento e torná-lo cada vez mais significativo e produtor de 

experiências. 

 

Objetivos 

 

 Compreender diferentes concepções a respeito da aprendizagem humana; 

 Discutir a relação da aprendizagem com o desenvolvimento humano; 



 Discutir a importância dos fatores sociais para o processo de aprendizagem; 

 Trazer a tona reflexões críticas a respeito da aprendizagem na 

contemporaneidade. 

  

 Metodologia  

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura e para tanto serão 

pesquisados sites científicos, livros, teses, dissertações e artigos científicos que 

abordem o tema estudado.  Pretende-se fazer esta busca no período de 2006 a 

2013, salvo em situações em que for necessária a citação de trabalhos anteriores ao 

período mencionado para a melhor discussão do tema. 

 

Desenvolvimento 

 

Nessa pesquisa o autor tem buscado realizar leituras relacionadas à 

aprendizagem e desenvolvimento humano, assim como sua relação com as 

interações sociais, que são consideradas importantes para estudos na área 

construindo teorias e concepções.  

 Sabe-se que as compreensões sobre aprendizagem não são uniformes 

devido a visões diferentes, mudanças históricas, entre outros, mas tais divergências 

são fundamentais para a busca do conhecimento. Sendo assim, pretende-se 

compreender brevemente algumas concepções de aprendizagem. 

Segundo o dicionário de língua portuguesa virtual Michaelis (2013), 

Aprendizagem significa: “1. Ação de aprender qualquer ofício, arte ou ciência. 2. O 

tempo gasto para aprender uma arte ou ofício. 3. Psicol Denominação geral dada a 

mudanças permanentes de comportamento como resultado de treino ou experiência 

anterior; processo pelo qual se adquirem essas mudanças.”  

Segundo Vigotski (2002, citado por Moura et al, 2010, p.83),  a aprendizagem 

“pressupõe que uma natureza social e específica é um processo através do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daqueles que a cercam”. 

Em sua teoria, Vigotski (1978, citado por BELSKY, 2010, p.183) discorre que 

a aprendizagem ocorre dentro da “zona de desenvolvimento proximal”, onde é 

definida como a diferença do que a criança pode executar sozinha e seu nível de 

“desenvolvimento potencial, determinado por meio de resolução de problemas sob 

orientação adulta ou em colaboração com seus semelhantes mais capazes”. Pode-

se considerar o quanto para o autor a interação entre as pessoas são 

potencialmente produtores de aprendizagem. 

Diante do exposto, o caminho percorrido pelo autor, até o momento, refere-se, 

em grande parte, a busca de literaturas com uma perspectiva sócio- interacionista, 

no entanto, acredita-se ser necessário um maior aprofundamento a respeito que o 

decorrer da pesquisa permitirá. 



Resultados Preliminares 

 

Até o momento, diante das leituras realizadas, pode-se mencionar que a 

aprendizagem humana é um processo em constante movimento em que o indivíduo 

atravessa diferentes situações, momentos, circunstâncias, que são produtoras de 

experiências e transformações. Sendo assim, a aprendizagem não deve ser 

fragmentada em aspectos internos ou externos do indivíduo, mas estes se 

relacionam o tempo todo sofrendo rupturas, continuidades, equilíbrios, 

desequilíbrios, em um processo extremamente dialético conectado com a realidade 

social e cultural.  

 Durante o desenvolvimento dessa pesquisa espera-se alcançar os objetivos 

de aprofundar a compreensão das concepções de aprendizagem expostas, assim 

como trazer a contribuição de outros autores que permitam uma discussão cientifica 

e coesa e que permita a reflexão sobre o tema trazendo benefícios ao pesquisador 

no que se refere à formação acadêmica e também a pesquisadores, profissionais 

dessa área tão importante e presente na vida de todas as pessoas. A pesquisa não 

tem a pretensão de esgotar as discussões sobre o assunto, mas de produzir 

reflexões, responder a algumas inquietações e provocar outras que incentivem a 

continuidade pela busca de conhecimento. 
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