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RESUMO 

 As teorias de Jean Piaget, Lev Vigotsky e Paulo Freire descrevem formas de 

aprendizagem que podem ser utilizadas como referência teórica pelos professores 

em qualquer ramo de ensino, veremos quais são as teses de aprendizagem descrita 

por esses três autores e como ou em que situações podem ser mais bem aplicadas 

à prática em sala de aula. Esse estudo baseado em uma revisão sistemática de 

literatura tem como objetivo identificar as ocasiões da inserção de cada teoria dos 

autores Paulo Freire, Piaget e Vigotsky à prática do enfermeiro quanto docente. Foi 

estudado as teorias de aprendizagem dos autores citados e dentro de cada teoria e 

analisado a possibilidade de utilizá-la na pratica do enfermeiro em sala de aula. A 

teoria dos autores mostram pontos com inserção na prática da docência do ensino 

médio e superior para formação em enfermagem, desta forma pode-se concluir que 

o docente utilizar-se-á de qualquer teoria estudada, baseando-se na forma de ensino 

que escolher já que cada uma possui a sua peculiaridade. 
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INTRODUÇÃO 

Piaget em sua teoria diz que o desenvolvimento precede a aprendizagem 1, 

sendo o desenvolvimento da criança em 4 estágios: sensório motor, pré –operatório, 

operações concretas e operações formais 2 . Piaget enfatiza a interação da criança 

com o objeto 1 dentro destas questões acima Piaget constrói a sua teoria de 

desenvolvimento da cognição e da aprendizagem, teoria essa que resulta em 

práticas alternativas de educação onde o aluno produz o conhecimento e o educador 

um facilitador do processo ensino aprendizagem. Lembrando que Piaget trabalha o 

aspecto da motivação em sua teoria sem descartar os aspectos sociais. 



Por sua vez Vygotsky trata que a aprendizagem pode e deve ser antecedente 

ao desenvolvimento, e enfatiza a importância da interação social 1, o que nos leva a 

crer que o aprendizado segundo Vygotsky se dá pelo conhecimento prévio, e que a 

aprendizagem então é construída nas e pelas relações humanas. 

Para este último autor existe tarefas que as crianças não conseguem realizar 

sozinha, porém se torna possível com ajuda de outrem (zona de desenvolvimento 

potencial), e que a idade mental é definida pelas tarefas que consegue cumprir 

(zona de desenvolvimento real) e entre essas duas zonas existe a zona de 

desenvolvimento proximal isso se torna importante, pois um fator importante na 

aprendizagem escolar se dá em formar zonas de desenvolvimento proximal  1. 

O último autor a ser trabalhado é Paulo Freire. Como se conhece este 

autor não trabalha com crianças, parte do aprendizado de jovens e adultos e para 

aprendizagem propõe a execução do método em cinco fases: 1ª Levantamento do 

universo vocabular, 2ª Escolha das palavras selecionadas do universo vocabular 

pesquisado, 3ª Criação de situações existenciais, 4ª Elaboração de fichas roteiro e 

5ª Elaboração de fichas coma decomposição das famílias fonéticas (livro educação 

como prática da liberdade). Método que se deu como inovador no momento por ser 

diferente das adaptações de cartilhas que eram utilizadas. 

OBJETIVO GERAL 

Relatar as teorias de Piaget, Vigotsky e Paulo Freire sobre formas de 

aprendizagem que podem ser utilizadas como orientação pelos professores em 

qualquer ramo de ensino. 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Analisar a inserção das teorias de aprendizagem de Piaget, Vigotsky e Paulo 

Freire na prática da docência de enfermagem.  

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

Para a obtenção do objetivo proposto, optou-se como método para o presente 

estudo a revisão sistemática de literatura, com método de pesquisa que reúne  

compreensões cientificas já produzidas, através de verificação de objetivos, 

metodologia e resultados de trabalhos publicados por muitos autores especializados, 

sendo possível chegar a conclusão das ideias desse trabalho. 

Utilizaram-se os sistemas de bases de dados norteadoras para seleção de 

estudos através de acesso online, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline. Para a 

busca das informações as palavras utilizadas como descritores no DeCs 

(Descritores em Ciências da saúde) foram: Teorias de aprendizagem de Piaget, 

Paulo Freire, Vigotsky e Enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentro do processo de ensino- aprendizagem do aluno do curso técnico de 

enfermagem, em larga escala pode ser usada à prática descrita por Paulo Freire em 

seu trabalho de alfabetização de alunos onde ele empreende uma perspectiva 

metodológica evidenciada em três etapas (FREIRE, 1999). A primeira trata-se da 

Investigação do universo vocabular da comunidade de alfabetizados, ou seja, não 

existiria um professor ou um alfabetizador, e sim um companheiro alfabetizado, 

trazendo este ponto para a prática da enfermagem em sala de aula o enfermeiro 

formado, no caso o companheiro alfabetizado utiliza a linguagem adequada e até 

mesmo o questionamento trazidos pelos alunos para embasar e nortear o processo 

de ensino. O segundo ponto trata-se Tematização, o coordenador (professor) 

propicia um ambiente alfabetizador, o docente buscará na prática um ambiente 

tranquilo, silencioso, calmo, sem conturbações, para que seja de maior clareza 

possível o que está sendo explicado, e perguntado durante o tempo de aula. O 

terceiro ponto é a Problematização, onde o educador serve para quebrar os 

paradigmas trazidos pelo conhecimento populares, isto é, desocultação das 



verdades trazidas pela ideologia dominante4 . Nesta ideia de problematização temos 

quanto a mediadores do ensino quebrar alguns tabus trazidos pela sociedade e que 

estão inseridos no cotidiano do aluno 4, como exemplo pode citar: manga com leite 

pode levar a óbito, mulher menstruada não pode lavar a cabeça, tomar vacina faz 

contrair a doença, forma de transmissão de algumas doenças, tudo isso para que 

depois em campo esses futuros profissionais não tenham um pré-conceito sobre 

algum assunto que influencie na prática de seu ofício. Mas obviamente não 

podemos esquecer que freire traz em seu livro Educação para a Prática da 

Liberdade as cinco fases para execução prática do método de aprendizagem, o 

levantamento do universo vocabular; a escolha das palavras selecionadas do 

universo vocabular pesquisado, criação de situações existências essas três 

primeiras vinculadas às etapas já descritas acima, e mais a elaboração de fichas 

roteiro e elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonéticas, 

vinculamos estas etapas à prática, na confecção de cartazes, slides, textos a serem 

disponibilizados sobre o assunto abordado como reforçador do conhecimento 

compartilhado. 

No contexto de Freire, para tal autor o diálogo assume papel fundamental na 

construção da consciência, pois esta é essencialmente dialógica pelas relações 

estabelecidas com outros e com o mundo, no diálogo a tomada da consciência se 

transforma em conscientização 5. Na prática da enfermagem a conscientização 

sobre a importância dos procedimentos, da assertividade das ações, da atenção na 

execução das tarefas, do espírito de equipe, convergindo para o cuidar holístico do 

ser humano, essência da profissão podem ser alcançados pelo diálogo, desde a sala 

de aula até a educação permanente na instituição de saúde, até mesmo sendo 

utilizados conhecimentos e vivências prévias dos alunos ou profissionais, ao invés 

de existir somente aulas expositivas e leitura de textos e artigos. 

Ainda na perspectiva de Paulo Freire podemos citar uma de suas lições sobre 

dialogicidade que detêm grande significado de base para constituição de liderança 

na formação de enfermeiros-lideres. O diálogo na compreensão freiriana auxilia nas 

relações interpessoais, fazendo com que fulano se sinta importante e ciente de sua 

função social¹³. 

Saindo de Freire, pensemos agora em Piaget e Vygotsky. Sempre importante 

lembrar que os dois últimos autores citados não desenvolveram uma teoria de 



aprendizagem, mas seus estudos serviram de pressupostos para teóricos no campo 

educacional 6. 

Para Piaget a organização interna e a adaptação ao meio que ocorre via 

assimilação e acomodação, esses processos se constituem o modo de 

funcionamento intelectual, considerados por Piaget como invariantes funcionais, pois 

permanecem por toda vida. 

A assimilação compreende-se na modificação dos elementos do meio de 

modo a incorporá-los à estrutura do organismo. A acomodação pelo indivíduo das 

características específicas do objeto que está tentando assimilar 6. 

Neste ponto da teoria piagetiana podemos transferi-lo para a prática em sala 

de aula do profissional de enfermagem, através da exposição teórica de 

determinado assunto podemos buscar assim a assimilação complementando com a 

exposição prática conseguindo a acomodação, como exemplo podemos citar: em 

uma aula de anatomia, o professor explica sobre as quatro câmaras do coração 

juntamente com as quatro valvas cardíacas explicando, localização, nome, funções 

fisiológicas entre outros assuntos, logo após exibe imagens ilustrando o que foi 

explicado, ou até mesmo, vai ao laboratório mostras as estruturas que foram 

descritas, englobando desta forma em sua aula a assimilação e acomodação. 

Diferenciando ligeiramente de Piaget vem Vygotsky, com o papel da interação 

social no desenvolvimento do ser humano5, 6. Vygotsky entende o homem como um 

ser social, a interferência de outras pessoas como os pais, professores e colegas é 

um aspecto importante para o desenvolvimento. Neste ponto faz-se de fundamental 

importância o professor como estimulador da zona do desenvolvimento proximal, 

zona essa definida como tudo que a pessoa aprende somente com auxilio de outra 

pessoa, provocando avanços nos conhecimentos que ainda não aconteceram. A 

interferência do professor não pressupõe, no entanto, uma pedagogia diretiva, 

autoritária e menos ainda uma relação hierárquica entre professores e alunos7, 8,9. 

Prosseguindo nesta linha de raciocínio no sócio-construtivismo de Vygotsky o 

erro deve ser visto pelo professor como parte do processo de ensino- aprendizagem, 

mas jamais ignorado.  

A correção é importante para que o aluno perceba a necessidade de melhorar 

e de dedicar-se mais ao conhecimento que ainda não domina. 



O contato individualizado entre professor e aluno não pode ser dispensado, 

pois é o momento em que o professor pode detectar o desenvolvimento real (o que o 

aluno já consegue fazer sozinho) e o proximal 7,10. 

Partindo do exposto esta descrição pode ser inserida na prática da docência 

da enfermagem no processo avaliativo, de forma a promover interação social entre 

os colegas por meio da confecção de trabalhos e seminários em grupo, o 

questionamento em sala do assunto abordado para verificar a compreensão dos 

alunos, a correção de provas, com todos presentes, explicando qual a resposta 

correta e o porquê de estar correta e promover conversas particulares para ter a 

sensibilidade individual do aprendizado de cada aluno. 

 

DISCUSSÃO 

 Depois de expostas às terias dos três autores Piaget, Vygotsky e Paulo 

Freire, podemos perceber os aspectos sociais das ralações humanas não foram 

desconsiderados nem menosprezados por Piaget na elaboração de sua teoria 11  , 

como exemplo disto pode-se citar: O conhecimento humano é essencialmente 

coletivo e ávido social constitui um dos fatores essenciais da formação e do 

crescimento dos conhecimentos pré-científico e científico (PIAGET, 1973c, p.17). 

Vygotsky em sua teoria também enfatiza as relações humanas como parte 

integrante e primordial no desenvolvimento da aprendizagem, esses dois autores se 

divergem no ponto em que Piaget diz que o desenvolvimento precede a 

aprendizagem e Vygotsky refere que a aprendizagem precede o desenvolvimento. 

Paulo Freire como foi relatado trabalha essencialmente jovens e adultos onde 

a aprendizagem de dá pelas cinco fases já descritas. Essa teoria de Freire foi 

considerada inovadora e diferente, pois possibilita uma aprendizagem libertadora, 

não mecânica, integradora, abrangente, não compartimentalizada, não fragmentada, 

com forte teor ideológico, promove a horizontalidade educador educando, enfim, foi 

diferente, acima de tudo, pelo seu caráter humanístico (FEITOSA, 1999). 

Diante do exposto podemos concluir que o profissional de enfermagem na 

prática da docência pode-se utilizar da teoria dos três autores em sua rotina no 

processo de ensino- aprendizagem, dependendo, no entanto, dos objetivos que 

foram traçados da disciplina a ser ministrada do tipo de processo avaliativo 

escolhido, do plano político pedagógico da instituição, mas fica evidente que não 

podemos descartar nenhuma das teorias. 



Em suma fica evidente que para se obter um resultado significativo na 

aprendizagem é imprescindível que aquele tenha o domínio do conteúdo a ser 

trabalhado, de acordo com as análises feitas entre as teorias e práticas a fim de 

estar suficientemente respaldado para encontrar respostas necessárias aos desafios 

que enfrentará, pois a teoria o levará a reflexão de sua prática12.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Podemos considerar o conhecimento das teorias para o docente de 

enfermagem, pode ser visto na prática a utilização dessas teorias sim, mas por 

desconhecimento das mesmas, talvez sejam utilizadas de formas equivocadas e em 

momentos inoportunos, não julguemos somente como erro dos docentes, pois estes 

desconhecem o propósito e aplicação das tais teorias, uma vez que sua formação é 

técnica e seu conhecimento pautado nas ciências biológicas não nas educacionais, 

por isso torna-se de grande relevância a procura do aperfeiçoamento profissional em 

educação para enfermeiro que almeja a prática da docência em sua carreira. 

A teoria que por possuir como base o trabalho com adultos e jovens, que 

consequentemente pode ser mais bem utilizada e aproveitada pelos enfermeiros 

docentes é a de Paulo Freire, principalmente porque os alunos chegam com uma 

bagagem do ensino médio cursado ou em curso, desta forma podendo ser 

trabalhado uma nova aprendizagem sobre uma aprendizagem prévia. 

Por isso é que, na formação permanente de professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que 

quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática 

enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo.” (Freire, 2006, 

p. 39). 
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