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Introdução 
 

Cipriano Algor deitou a mão ao copo, bebeu de um trago o resto do vinho, e respondeu 
rapidamente, como se as palavras lhe queimassem a língua, Só me ficaram com metade do 
carregamento, dizem que passou a haver menos compradores para o barro, que apareceram 
à venda umas louças de plástico a imitar e que é isso que os clientes preferem, Não é nada 
que não devêssemos esperar, mais tarde ou mais cedo teria de suceder, o barro racha-se, 
esboicela-se, parte-se ao menor golpe, ao passo que o plástico resiste a tudo e não se 
queixa. [...] Então vamos parar de trabalhar [...] 
 
[...] será impossível fazer mil e duzentos bonecos a dedo, nem os moldes aguentariam, nem 
o trabalho renderia, seria o mesmo que querer esvaziar o mar com balde, Tens razão, O que 
significa que vamos ser obrigados a recorrer ao enchimento de barbotina, Não temos 
grande experiência, mas ainda estamos em idade de aprender[...] [grifos nossos] 

 
José Saramago 

 
 A epígrafe “retirada” do livro “A Caverna” de José Saramago,  retrata o diálogo entre o 

oleiro Cipriano Algor e sua filha Marta, após o centro comercial da sua cidade, não mais aceitar 

suas produções em barro em decorrência do surgimento dos objetos de plástico que imitavam  o 

barro, com a vantagem de serem mais leves e mais baratos. O oleiro se vê cheio de dúvidas.  Deixar 

a olaria e ir viver no centro comercial da cidade? Abandonar o ofício de três gerações de sua família 

dedicado a olaria artesanal? Aprender técnicas novas, produzir novas peças? Como se posicionar 

diante da anulação do trabalho manual ou artesanal pelo crescimento tecnológico? 

 O conflito vivido pelo personagem na obra de José Saramago, retrata uma das áreas da 

atividade humana na qual os avanços tecnológicos imprimem mudanças radicais. O oleiro Cipriano 

Algor, com 64 anos, se dispõe a aprender novas técnicas para o trato com o barro, na esperança de 

que o fabrico de suas estatuetas desperte interesse nos novos consumidores, deslumbrados com as 

peças de plástico. Exigências postas por um mercado consumidor de gostos momentâneos, 

imprimindo  padronização e rapidez aos meios de produção. 

 A ficção de Saramago mescla-se com a vida real na contemporaneidade. Recorremos a ela 

por  dois motivos. Primeiro, nos  vem à tona a atividade do professor sendo desafiado a incorporar 

as tecnologias digitais1 no seu fazer pedagógico. O segundo motivo é em decorrência do primeiro. 

O  sujeito em seu contínuo desenvolvimento necessita aprender novos conceitos na idade adulta. 

Esse é o pano de fundo das discussões propostas nesse artigo, no qual intencionamos refletir sobre o 

                                                 
1 Dentre as diversas tecnologias digitais estamos aqui considerando o computador e a internet. 
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processo de aprendizagem com as tecnologias digitais, do futuro docente, adulto em formação, a 

partir dos estudos de Vygotsky, um autor histórico-cultural.    

 Nesse texto, situamos inicialmente, a temática do processo de aprendizagem do adulto 

professor com as tecnologias digitais em algumas pesquisas brasileiras; em seguida, discutimos a 

aprendizagem do adulto tendo como fundamento os estudos de Vygotsky. Por fim, trazemos as 

conclusões parciais desse estudo que é fruto de uma pesquisa de doutorado em andamento.  

 

1. O que sinalizam as pesquisas que abordam a aprendizagem do adulto professor com as 

tecnologias digitais? 

 

 Para responder a pergunta acima formulada empreendemos uma rápida pesquisa  

envolvendo a produção sobre o tema no Brasil. Analisamos os resumos de teses e dissertações 

publicados no Banco de Teses da Capes entre 2000 e 2008  a partir do descritor  “processo de 

aprendizagem de adultos das tecnologias”
2.  No total encontramos 18 trabalhos (16 dissertações e 

02 teses de doutorado).  Desses trabalhos, 08  são provenientes de Programas de Pós-graduação em 

Educação, 04 pertencem ao Programa de Pós Graduação em Multimeios da Universidade Estadual 

de Campinas e 06  são oriundos de diversos  programas:  Engenharia da Produção, (1) Ciência da 

Linguagem, (1) Educação, Arte, História da Cultura, (1) Letras (1) Educação Tecnológica (1) e 

Comunicação (1). 

 O que a leitura dos resumos dessas dissertações produzidas nos cursos de mestrado 

evidencia? No geral, estes trabalhos apresentam três focos. Um deles é a preocupação em investigar 

se a EAD é um caminho possível para formação de Professores da Educação de Jovens e Adultos na 

modalidade a distância por meio de recursos tecnológicos. No outro, estão as contribuições das 

tecnologias digitais para os alunos da Educação de Jovens e Adultos. Essas contribuições 

perpassam a apreensão da escrita com a tecnologia digital, a alfabetização e a aprendizagem dos 

alunos, a formação de adultos trabalhadores no Telecurso 2000, a inclusão digital de jovens e 

adultos. O terceiro foco contempla pesquisas voltadas para a educação informal, o caso dos agentes 

comunitários de saúde e os recursos telemáticos, o aprendiz adulto de empresa através de software 

de controle estatístico de processamento, letramento digital de analfabetos por meio da internet e a   

contribuição da  tecnologia aliada às aulas presenciais para alunos adultos, com mais de 40 anos, no 

aprendizado de um novo idioma em curso livre e particular de inglês. 

                                                 
2 Optamos por usar o termo tecnologias de uma modo geral pelo fato do termo “tecnologias digitais”  vir sendo usado 

mais recentemente em substituição dos termos Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e ou Tecnologias 
da Informação e Comunicação.  
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 Quanto à busca por pesquisas realizadas no âmbito do doutorado, destacamos duas teses: 

uma volta-se para a informática educativa e o adulto-professor (BRAGA, 2004)  e a outra focaliza o 

adulto aprendiz de uma língua estrangeira na meia idade, ou seja, estudantes na faixa etária entre 45 

e 68 anos em uma escola particular de línguas (PIRES, 2005).  

 A realização desse levantamento sinalizou que a expressão aprendizagem de adultos, parece 

estar vinculada apenas à educação de Jovens e Adultos.  A própria LDB 9394/96 aborda a questão 

da aprendizagem do adulto em alusão a este grupo específico de aprendizes que não conseguiram 

realizar seus estudos em idade regular. Percebemos que as pesquisas tendo o adulto como objeto de 

estudo voltam se mais para aqueles que estão defasados em sua escolaridade, com poucos estudos 

voltados em compreender os adultos que estão integrados em cursos regulares de formação.  

 Observamos que a produção brasileira sobre aprendizagem do adulto é ainda pouco 

expressiva. Em destaque, estão os trabalhos de Paulo Freire sobre a alfabetização de adultos não 

escolarizados. A mais recente publicação na área da aprendizagem do adulto é a obra “Cultura e 

Psicologia: questões sobre o desenvolvimento do adulto”, publicada em 2009, por Marta Kohl de 

Oliveira. Nessa obra, a autora reúne seus textos publicados ao longo de vinte e cinco anos sobre  as  

relações entre cultura e funcionamento psicológico, entre escolarização e desenvolvimento do 

pensamento, discutindo o desenvolvimento psicológico do adulto na perspectiva histórico-cultural. 

 Produções teóricas sobre a aprendizagem do adulto professor em seu processo de formação 

estão começando a surgir no cenário brasileiro. Destacamos três publicações voltadas para essa 

temática: “Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação” de autoria 

de  Mizukami et al (2003); a  obra “Aprendizagem do adulto professor” de Placco e Souza (2006)3 e  

o estudo de Araújo e Moura (2005) que discute o processo de aprendizagem docente dos 

professores de Matemática sob as luzes da psicologia histórico-cultural.  

 Focalizando o processo de aprendizagem do adulto professor com as tecnologias digitais, 

constatamos um número reduzido de pesquisas. E esse número se reduz ainda mais quando 

procuramos estudos que abordam essa temática fundamentados na abordagem histórico-cultural. 

Nesse sentido, consideramos ser esse um campo fértil para uma investigação científica.  

 Nesse trabalho, buscamos fundamentação teórica em Vygotsky, para  discutirmos  a 

aprendizagem dos futuros docentes em formação em uma área específica do conhecimento, as 

tecnologias digitais4. Na contemporaneidade, o computador e a internet mediatizam as atividades 

humanas e  como instrumentos culturais de aprendizagem podem se tornar aliados dos professores 

                                                 
3 A temática aprendizagem do adulto professor esteve presente no Mini- Curso no GT de Psicologia na ANPED em 

2009, ministrado pelas autoras dessa obra. 
4 Refiro-me aos discentes do Curso de Pedagogia.  
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em sua prática pedagógica. Partimos do princípio de que os processos formativos de professores, na 

maioria das vezes, processam-se à deriva de como os sujeitos em idade adulta aprendem e se 

relacionam com as tecnologias digitais. 

 

2.Vygotsky e  a aprendizagem em idade adulta  

 

 Lev Semenovich Vygotsky,  o autor russo, que construiu sua teoria nas primeiras décadas do 

século passado, continua ainda atual pela sua abordagem integradora do desenvolvimento humano 

compreendido como um produto de fatores biológicos e culturais. Criticou as concepções 

psicológicas  de seu tempo por não fornecerem as bases necessárias para o estabelecimento de uma 

teoria unificada das funções mentais superiores e propôs uma psicologia fundamentada no 

materialismo-histórico-dialético.  

Considerando os fatos do desenvolvimento como históricos, Vygotsky (1995) defendeu que 

toda função psíquica superior  não é um produto apenas da biologia, mas que o próprio mecanismo 

a ela subjacente é um produto do social. As relações que interiorizamos são de ordem social, ou seja 

o que é internalizado nas funções mentais superiores, adveio do contexto social do sujeito, pois o 

homem é constituído na interação de suas características biológicas com o meio social.  

  Tal pensamento muda substancialmente a forma de compreender o ser humano e traz uma 

importante contribuição para a psicologia como se percebe nas palavras de Pino 

 

Se fosse possível sintetizar em algumas poucas idéias  a contribuição de Vigotski5 a 
Psicologia e, em termos mais amplos, a compreensão do ser humano, eu apontaria duas que 
são como espécie de eixo coordenadas de sua elaboração teórica. A primeira e que o 
desenvolvimento psicológico é um processo histórico. A segunda, na contramão do 
pensamento psicológico da sua época, é que o psiquismo é de natureza cultural. Embora 
diferentes, trata-se de duas idéias interdependentes, uma vez que afirmar que o psiquismo é 
de natureza cultural equivale a dizer que ele é histórico e vive-versa. (PINO, 2000a, p. 33) 
 

 Como assinala Pino (2000a) as idéias do autor não são distintas, mas constitutivas. O 

desenvolvimento humano  está intrinsecamente conectado ao contexto cultural no qual a pessoa está 

inserida e se articula de forma dinâmica e dialética. Vygotsky (1995)  diz que no sentido amplo  

todo cultural é social, porque a cultura é um produto da vida social  e da atividade social do homem.  

Embora Vygotsky apresente poucas definições do seu entendimento de história, Pino (2000b) nos 

ajuda a compreender essa questão e  afirma que para o autor o desenvolvimento humano é cultural, 
                                                 
5
 Existem diferentes modos de grafia do nome de Vygotsky. Em todo o trabalho, empregamos a grafia do nome do 

autor "Vygotsky"; no entanto, em algumas publicações é comum encontramos “Vigotski” como fez Pino. 
Resguardamos nas referências bibliográficas, a forma  adotada em cada uma delas. 
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portanto,  ele é histórico e traduz as transformações que o homem executa na natureza  como parte 

dela, o  que  “faz do homem um artífice de si mesmo” (PINO, 2000b, p. 51).   

 Convém trazer à discussão a concepção de desenvolvimento de Vygotsky  que não é visto 

como acumulação gradativa  das mudanças individuais e sim, como 

 

um complexo processo dialético que se distingue por uma complicada periodicidade, a 
desproporção no desenvolvimento das diversas funções, a metamoforse ou transformação 
qualitativa de uma formas em outras, um entrelaçamento complexo de processos evolutivos 
e involutivos, o complexo cruzamento de fatores externos e internos, um processo 
adaptativo de superação de dificuldades6.(VYGOTSKY, 1995, p. 141). 
 

 Para o autor, portanto, importa não só o tempo quantificável, mas a qualidade do tempo que 

envolve descontinuidades, saltos, rupturas. Vygotsky dessa forma pensou a trajetória de vida 

desvinculada de uma sequência linear, mas compreendida como um espaço pluridimensional, no 

qual de forma ativa, o sujeito inserido em seu contexto cultural e histórico participa de sua 

transformação e ao mesmo tempo é por ele transformado. (JOBIM E SOUZA, S;FREITAS, M. T. 

A,2009).  

Tal concepção de desenvolvimento humano transcende as teorias que o concebem somente a  

partir do biológico concentrando-se na maturação e desconsiderando os fatores históricos e sociais.   

Na compreensão de Oliveira (2009), que vem se dedicando a pesquisar a aprendizagem dos adultos 

na perspectiva histórico cultural, a maturação biológica é  crucial para o processo de 

desenvolvimento, mas as transformações mais significativas  da vida do sujeito não estão na sua 

biologia, mas na psicologia do indivíduo. 

  Essas teorias que enfatizam o biológico englobam os grandes períodos da vida humana- 

infância,  adolescência,  idade adulta e velhice - como universais, imprimindo características 

comuns a todos, independente da pertença dos sujeitos aos diversos grupos sociais.   Nessa ótica, a 

idade adulta é vista como um momento estável e ausente de mudanças importantes. Esta perspectiva 

não enxerga as multiplicidades de possibilidades do desenvolvimento humano, ao desconsiderar os 

aspectos da história cultural e individual dos sujeitos.  

 É nesse contexto, que Oliveira (2004) critica que  “a psicologia não tem sido capaz de 

formular, de modo satisfatório, uma psicologia do adulto” (OLIVEIRA, 2004, p. 217). Assim 

sendo, “sabemos muito sobre os bebês, bastante sobre crianças, menos sobre jovens e quase nada 

sobre adulto (OLIVEIRA, 2009, p. 335).  

 E como caracterizar a idade adulta? Oliveira (2004) entende que definí-la como um estágio 

psicológico estável e ausente de mudanças é completamente inadequado. E mesmo se a 

                                                 
6 Tradução livre das autoras. 
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consideramos dentro de uma perspectiva generalizante essa forma de caracterizar o adulto 

igualmente se torna falsa. Isso porque na medida em que os adultos trabalham, constituem família, 

têm filhos, formulam projetos diversos, estão envolvidos com questões que caracterizam profundas 

transformações em suas vidas, ao contrário do estágio supostamente estável apresentado nas teorias 

psicológicas evolutivas. Conforme Oliveira (2009), 

 
a imensa multiplicidade de conquistas psicológicas que ocorrem ao longo da vida de cada 
indivíduo gera uma complexa configuração de processos de desenvolvimento que será 
absolutamente singular para cada sujeito. [...] Em cada situação de interação com o mundo 
externo, o indivíduo encontra-se em um determinado momento de sua trajetória particular, 
trazendo consigo certas possibilidades de interpretação e re-significação do material que 
obtém dessa fonte externa. (OLIVEIRA, 2009, p. 45) 

 
 Cada indivíduo constrói em sua trajetória singular suas formas de conceber e interpretar o 

mundo em que está inserido. Nas tramas diárias da nossa vida somos constantemente convocados a 

aprender e não é diferente para o adulto imerso num contínuo processo de formação.  Nesse 

contexto, Oliveira (1999, 2004), propõe para além de uma definição genérica do que seja o adulto, 

algumas características dessa etapa como forma de distinguí-lo da criança e do jovem. O adulto está 

inserido no mundo do trabalho e nas relações interpessoais de um modo diferente daquele da 

criança e do adolescente. Por isso,  

 

Traz consigo uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, 
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre 
outras pessoas. Com relação a inserção em situações de aprendizagem, essas peculiaridades 
da etapa da vida em que se encontra o adulto fazem com que ele traga consigo diferentes 
habilidades e dificuldades (em comparação com a criança) e, provavelmente, maior 
capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de 
aprendizagem. (OLIVEIRA, 1999, p. 61) 

 

 A maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento advém das características dessa etapa 

da vida. O adulto carrega suas lembranças, seus sabores e dissabores com os bancos escolares e por 

isso consegue ter um conhecimento dos seus processos de aprendizagem. Essa capacidade de 

reflexão também contribui para o adulto intervir no seu processo de aprendizagem. Pensando no 

foco de nosso trabalho consideramos que o  adulto ao lidar com o computador/internet pode extrair 

conhecimentos anteriores da sua relação com outros recursos tecnológicos. Nessa relação, estão 

presentes uma série de sentimentos como medo, anseios, alegrias, tristezas. Sentimentos que 

precisam ser considerados em seu  processo de formação.  

 Se o psiquismo do indivíduo se desenvolve em determinado contexto histórico e cultural, a 

universalização das etapas do desenvolvimento não contempla a própria essência do 

desenvolvimento humano. Contrária a etapização do desenvolvimento humano, a  autora, levanta 
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interessantes questões7: 

Como explicar os inúmeros casos de pessoas que superam condições adversas ocorridas em 
sua  infância? Ou dos jovens que percebem sua adolescência mais como continuidade do 
que como ruptura com seu percurso anterior? Onde ficaria o potencial transformador das 
intervenções educativas na idade adulta? E os idosos que iniciam uma nova atividade em 
idade avançada e tornam-se criativos, produtivos, independentes? (OLIVEIRA, 2004, p. 
215) 

 

 Em pesquisa desenvolvida por Santos (2007), foi possível  perceber o quanto os jovens, 

desde cedo, tornam-se  ágeis desbravadores e compreendem com  perspicácia a lógica da 

informática. E os adultos? Como se relacionam com as tecnologias digitais? Como o professor 

aprende a utilizar esses recursos e os insere de forma significativa em sua prática pedagógica? Que 

caminhos cognitivos são tecidos em seu processo de aprendizagem?  

  A aproximação dos sujeitos com as tecnologias digitais vem ocorrendo de diversas 

maneiras.  Falamos que a criança e o jovem gostam mais de objetos tecnológicos do que os adultos. 

Mas, existem crianças e jovens que não gostam desses recursos, como também existem adultos 

fascinados e que aprendem a usar os recursos tecnológicos com muita facilidade.  É complicado 

generalizar imprimindo características gerais aos sujeitos que são singulares, pois existem diversos 

fatores a serem considerados para se compreender as características próprias de cada geração com 

os recursos tecnológicos. 

 Recorremos novamente à  imagem de Cipriano Algor personagem da epígrafe inicial desse 

texto e trazemos mais um dos seus diálogos para falar da aprendizagem na idade adulta 

Como vai o trabalho, Ainda estamos no princípio, já cozemos as estatuetas que tínhamos 
modelado, agora estou às voltas com os moldes, E que tal, A gente ilude-se, julga que todo 
barro é barro, que quem faz uma coisa faz outra, e depois percebe que não é assim, que 
temos de aprender tudo desde o princípio, Mas estou contente, é um bocado como se 
estivesse a tentar nascer outra vez, descontando o exagero[...] [grifos nossos] 

 

 A simbologia do nascer outra vez no ato de  aprender em idade adulta revela o quanto uma 

nova aprendizagem nos estimula e inspira vida, pois constituem o transformar-se do 

desenvolvimento  humano. Para Palácios (1995), o que determina a competência cognitiva não é a 

idade em si mesma, mas outros fatores de natureza diversificada, tais como 

 

...o nível de saúde, o nível educativo e cultural, a experiência profissional e o tônus vital da 
pessoa ( sua motivação, seu bem-estar psicológico...) é esse conjunto de fatores e não a 
idade cronológica per se, o que determina boa parte das probabilidades de êxito que as 
pessoas apresentam, ao enfrentar as diversas demandas de natureza cognitiva. (1995, p. 
312) 

                                                 
7 É relevante destacar que a autora não propõe a eliminação do problema da etapização do desenvolvimento, mas 
dirige seu olhar na historização da compreensão dessa etapização.  Por isso, defende a idéia de ciclos da vida que pode 
ser mais promissora na compreensão do fenômeno do desenvolvimento do que as idéias de estágio.   
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 Vygotsky (1977) já destacava a capacidade de aprender dos adultos em contraponto às 

teorias psicológicas da sua época que reduziam o processo de aprendizagem à formação de hábitos 

e desta forma não viam nenhuma diferença na maneira como os adultos e as crianças aprendiam. 

 

Até agora atribuiu-se pouco relevo às diferenças entre aprendizado da criança e do adulto. 
Os adultos como bem  se sabe, dispõem  de uma grande capacidade de aprendizagem. 
Recentes investigações experimentais contradizem a afirmação de James de que os adultos 
não podem adquirir conceitos novos depois dos vinte e cinco anos. Mas até agora não se 
descreveu adequadamente o que diferencia de forma substancial a aprendizagem do adulto 
da aprendizagem da criança. (VYGOTSKY, 1977, p. 42-43) 

 

  O autor assinala a diferença entre o processo de aprendizagem do adulto e da criança e 

aponta a inexistência de estudos sobre a questão. Embora seus estudos sobre o aprendizado do 

adulto não tenham tido a mesma repercussão de outras questões por ele pesquisadas, em diferentes 

trechos de suas obras  há indícios de como é o processo de aprender em idade adulta.  Antes de 

abordar essa questão, destacamos a concepção de aprendizagem do autor.  

 Vygotsky (1977, 2001), analisa três perspectivas psicológicas diferentes para se pensar a 

questão da relação entre aprendizagem e desenvolvimento.  A primeira perspectiva compreende 

desenvolvimento e aprendizagem como processos diferentes e  independentes.  A aprendizagem é 

um processo puramente externo que não altera o curso do desenvolvimento. Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento é visto como condição que precede à aprendizagem. Os estudos de Piaget são 

situados nessa teoria por afirmar que o ciclo do desenvolvimento é anterior aos ciclos de 

aprendizagem.  

  A segunda perspectiva de forma contrária à primeira, considera que aprendizagem é 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, destacam-se os estudos da psicologia comportamental.   

 Já a terceira perspectiva, adotada pelos gestaltistas concebe aprendizagem e 

desenvolvimento como processos mutuamente dependentes,  mas não explicam como ocorre essa 

relação.  Essa terceira perspectiva ao buscar superar os extremos das teorias anteriores,  apresenta 

um aspecto substancial e diferente, atribuindo  um amplo papel à aprendizagem no desenvolvimento 

da criança. A análise  dessa terceira perspectiva coloca Vygotsky diante de novos e importantes 

problemas para o estudo da relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Assim, defende  que 

aprendizagem e desenvolvimento não são processos independentes ou idênticos  mas  que   existem 

complexas relações entre eles. Essa compreensão traz  implicações   teóricas e  práticas  que exigem 
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um novo posicionamento do escola, do professor no processo ensino aprendizagem8.  Para 

Vygotsky  

 [...] a característica essencial  da aprendizagem é que engendra a área de desenvolvimento 
potencial, ou seja, faz nascer, estimula e ativa na criança um grupo de processos internos de 
desenvolvimento dentro do âmbito das inter-relações com outros, que na continuação são 
absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento  e se convertem em aquisições internas 
da criança ( 1977,  p. 47) 
 

 Desdobramos seu discurso para explanar nossas interpretações. Uma interpretação a ser feita 

é que para  o autor existe aprendizagem quando internalizamos o que   vivenciamos na relação com 

o outro. Essa internalização – reconstrução interna de uma operação interna - irá acontecer por meio 

das significações construídas no processo de interação sujeito e objeto de conhecimento, no qual o 

sujeito confere um sentido único, singular e pessoal ao que está aprendendo.  

 Outra interpretação, é a de que a aprendizagem é provocadora do desenvolvimento, por isso 

o autor vai defender que  o bom ensino é o que se adianta em relação ao desenvolvimento. O que 

implica dizer que não é qualquer aprendizagem que irá promover  o desenvolvimento, mas uma 

correta organização da aprendizagem9.  

Em Vygotsky, “o desenvolvimento não é uma repetição do já dado, mas construção do novo 

com o já dado”(2006, p. 187). Dessa maneira, o compromisso é com o futuro, por isso o autor deu  

importância tanto ao ensino quanto à aprendizagem. (GERALDI; BENITES, FICHTNER, 2006). 

  Essa é uma questão interessante, pelo fato de entendermos que no ato de aprender, existe 

uma perspectiva de futuro tanto na criança quanto no adulto: aprender para quê? Quando poderei 

lançar mão desses conhecimentos aprendidos?  Por que preciso aprender tal coisa? Num breve 

pensar sobre as possíveis respostas, sempre há o pensamento de que o novo conhecimento poderá 

contribuir em nossa formação em um futuro próximo.  

   Para ilustrar  que a aprendizagem é fonte de desenvolvimento, Vygotsky nos propõe uma 

grande questão “o que diferencia aprender a escrever à máquina, a andar de bicicleta, a jogar 

tênis em idade adulta, do processo que se dá na idade escolar quando se aprendem língua escrita, 

a aritmética e as ciências naturais?” (1977, p. 47 ). [grifos nossos]. 

 A resposta do autor aponta que a diferença consiste nas diversas relações da aprendizagem 

                                                 
8  Vygotsky emprega a mesma palavra russa obutchênie para falar de ensino e aprendizagem.  Bezerra (2000) na 
tradução direta do russo da obra “A construção do pensamento e da linguagem”, justifica que traduziu obutchênie 
(palavra derivada do verbo obutchit com o sentido de ensinar e obutchístsya que quer dizer ser ensinado, aprender)  
como aprendizagem do que como ensino, em vista do autor enfatizar  os processos cognitivos, da aquisição de 
conteúdos e sistematização dos conhecimentos.  No entanto, reconhece que não existe  uma grande muralha chinesa 
entre ensino e aprendizagem, e seu interesse, está em dar maior coesão conceitual ao pensamento do  autor.   
 
9 É nesse contexto que o autor propõe o inovador conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal destacando a 
importância de se trabalhar com o que criança poderá fazer com a colaboração do outro.  
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com o processo de desenvolvimento.  Ou seja, para ele  

aprender a usar uma máquina de escrever significa na realidade, estabelecer um certo 
número de hábitos que por si só não alteram em absoluto as características psicointelectuais 
do homem. E poderíamos completar que os processos de aprendizagem da língua escrita, da 
aritmética e das ciências naturais, na idade escolar, solicitam o desenvolvimento de 
processos psicointelectuais complexos, o que não se verifica no caso do adulto que, para 
aprender a usar a máquina, a andar de bicicleta etc., se vale de um desenvolvimento já 
elaborado e que justamente por isso, contribui muito pouco  para o desenvolvimento 
geral(VYGOTSKY, 1977, p. 48) 

  

 Sua resposta não impõe crer que uma nova aprendizagem na idade adulta, não contribua 

para  o  desenvolvimento do indivíduo, pelo fato de originar-se de conhecimentos já elaborados 

pelo sujeito. Mas,  o cerne da questão está na defesa do autor de que não é qualquer aprendizagem 

que irá potencializar o desenvolvimento intelectual.  Em sua opinião, existem atividades que por 

envolverem habilidades técnicas, não revelam influência substantiva ao desenvolvimento.. 

Aprender a datilografar, digitar, andar de bicicleta, são atividades que carregam um componente 

mecânico, são empregados atos repetitivos em seu processo de aprendizagem, diferentes das formas 

de aprender a escrita, a  matemática e outros componentes curriculares que potencializam o 

desenvolvimento intelectual da criança.  

 O que fica claro em sua resposta é que o processo de aprendizagem do adulto diferencia-se 

dos modos de aprender na idade infantil.   Assim, em sua discussão  sobre a formação dos conceitos 

científicos na criança, ele afirma:  

 
O próprio Piaget entende que o ponto central da diferença entre o conceito espontâneo na 
criança e o conceito do adulto reside na falta de sistematicidade da criança e na 
sistematicidade do adulto [...] Noutros termos, o pensamento da criança está mais próximo 
do conjunto de diretrizes – que decorre simultaneamente da ação e do devaneio – que do 
pensamento do adulto, que é sistêmico e consciente[...] (VYGOTSKY, 2001, p. 380) 

 
 Neste trecho, o autor dialoga com as produções teóricas de Piaget e apresenta sua concepção 

da formação  dos conceitos espontâneos na criança de maneira diferente do autor suíço. Dessa 

forma, para Vygotsky os conceitos espontâneos são provenientes das nossas experiências cotidianas 

em diversas relações com os objetos que nos cercam,  por meio da observação e da manipulação 

desses objetos. Já os conceitos científicos, são os conhecimentos sistematizados, adquiridos 

principalmente, nas interações ocorridas no ensino.   Dessa maneira, o ensino contribui para que  os 

conceitos científicos se relacionem com os conceitos espontâneos  do aluno. Na verdade, existe uma 

relação dialética entre esses conceitos: um conceito científico se constrói com base em um conceito 

espontâneo, que se enriquece e expande na medida em que entra em contato com um conceito 

científico.   

 Mas, voltando à citação de Vygotsky, encontramos duas características do pensamento do 
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adulto em sua discussão sobre os conceitos científicos e espontâneos, a sistematicidade e a 

consciência. O adulto já consegue pensar sistematicamente, sair do concreto, elaborar 

generalizações, ou seja,  elaborar conceitos científicos e a criança está em meio a “desvaneios”  e 

tem dificuldades de sistematizar seu pensamento.  A criança em idade escolar precisa transitar do 

conceito não conscientizado, ainda por ela, para um conceito conscientizado.  A tomada de 

consciência  redunda na apreensão dos próprios processos psíquicos de generalização.  Daí que “a 

tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos científicos” (VYGOSTKY, 2001, p. 290). 

O que é diferente no adulto é que ele organiza seu pensamento de forma arbitrária e consciente. E 

essa característica o impulsiona em seu processo de aprendizagem. 

 Outra característica nos textos do autor sobre a aprendizagem na idade adulta está na 

discussão do percurso genético do desenvolvimento dos conceitos na vida do indivíduo,  indo do 

pensamento sincrético ao pensamento por conceitos. Essas fases não ocorrem de forma linear, mas 

se entrelaçam dialeticamente na elaboração dos verdadeiros conceitos.  Para Vygotsky (2001) é na 

adolescência que se chega ao pensamento por conceito, porém mesmo após aprender uma forma 

superior de pensar, por meio de conceitos, a pessoa não abandona as formas mais elementares de 

pensamento.  Dessa maneira, ao abordar o pensamento por complexo na criança ele destaca:  

 

no pensamento do adulto também observamos a cada passo um fenômeno sumamente 
importante: embora o pensamento do adulto tenha acesso à formação de conceitos e opere 
com eles, ainda assim nem de longe esse pensamento é inteiramente preenchido por tais 
operações (VYGOSTKY, 2001, p. 217). 
 

 Em nosso discurso cotidiano, os conceitos científicos não são verbalizados a todo instante. 

Pela relação dialética de um conceito com o  outro, temos formas de pensamentos transitórias até  

chegarmos ao pensamento conceitual propriamente dito.  Dessa maneira, não só as crianças utilizam 

o pensamento por complexos ou os  pseudoconceitos, mas nós adultos os empregamos com muita 

freqüência em  nossas atividades cotidianas. 

  A discussão que Vygotsky faz sobre os conceitos abre muitas perspectivas para se entender 

o processo de aprendizagem do adulto. Esse autor entendia que o problema dos conceitos 

espontâneos e científicos era uma questão de ensino e desenvolvimento, uma vez que é por 

meio da aprendizagem que os conceitos espontâneos tornam possível o surgimento dos 

conceitos científicos. Portanto, o ensino desempenha um relevante papel na formação dos 

conceitos de um modo geral, possibilitando ao aluno  o acesso ao conhecimento científico. E a 

aquisição do conhecimento científico potencializa um avanço no desenvolvimento psíquico.  

No calor dessa discussão, o autor comenta: 
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Hoje já sabemos que em cada idade existe o seu tipo específico de relações entre 
aprendizagem e desenvolvimento. Não só o desenvolvimento muda de caráter em cada 
idade, não só a aprendizagem em cada estágio muda inteiramente a organização específica, 
o conteúdo original, mas também, o que é mais importante, a relação entre aprendizagem e 
desenvolvimento é especialmente própria de cada idade. (VYGOTSKY, 2001, p. 388) 

  

 Aqui Vygotsky reafirma sua idéia de que aprendizagem promove o  desenvolvimento e de 

que esses processos sofrem mudanças ao longo da nossa vida. Esclarece que essa relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento é específica de cada idade, mas não evidencia qual  mudança a 

aprendizagem irá proporcionar no desenvolvimento do adulto.   

 Ao nos remetermos à questão do processo de aprendizagem dos futuros docentes com as 

tecnologias digitais, formulamos as seguintes perguntas.  O aprendizado das tecnologias digitais  

promove o desenvolvimento do sujeito em formação? Como esse desenvolvimento pode acontecer? 

As aprendizagens propiciadas pelo uso do computador e da internet  do aprendiz adulto  podem ser  

estendidas  a outros campos do conhecimento na sua vida pessoal e profissional?  

  A partir da teoria de Vygotsky entendemos que os cursos de formação dos professores não 

podem se basear em meros treinamentos centrados apenas no que é externo ao sujeito na relação 

com o objeto de conhecimento. O futuro professor em formação com as tecnologias digitais, é 

desafiado a fazer o movimento dialético do  que é realizado externamente na interação com o outro 

convertendo-o em algo interno, para si, em  uma nova aprendizagem.  

 

3.Conclusões provisórias  

 

 As reflexões expressas nesse texto chegam ao fim, com a certeza de que a discussão 

proposta não se encontra concluída. A partir do diálogo empreendido com os textos de Vygotsky  

compreendemos que o desenvolvimento das funções mentais superiores não são estanques no 

indivíduo. Portanto, não há uma fase/idade em que elas se encerram.  A relação entre aprendizagem 

e desenvolvimento processa-se de forma diferente em cada fase/idade. Desse modo, os processos de 

aprendizagem do sujeito em idade adulta  não podem ser concebidos  como semelhantes aos dos 

sujeitos em idade infantil. Tudo isso traz implicações  para o trabalho docente com alunos adultos.  

Assim sendo, é preciso prosseguir e aprofundar a tarefa de buscar nas obras de Vygotsky 

mais subsídios para a compreensão da aprendizagem do adulto, esclarecendo questões que ainda 

permanecem sem respostas. Além disso, precisamos buscar em sua teoria mais elementos para 

compreender as relações dos adultos  aprendizes com o computador e internet, instrumentos de 

aprendizagem  da contemporaneidade. 



13 

  

  

Referências 

 
ARAÚJO, Elaine Sampaio; MOURA, Manoel Oriosvaldo de. A aprendizagem docente na 
perspectiva histórico-cultural. 28ª Reunião Anual da ANPED, Caxambu, 2005. 
 
BRAGA, Álvaro José Pereira. Informática educativa e o adulto – professor: o projeto de 
informatização da Rede Municipal de Ensino de Campinas. 2004. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Educação- Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP, 2004. 
 
GERALDI, João Wanderley; BENITES, Maria; FICHTNER, Bernard. In: Transgressões 
convergentes: Vygotsky, Bakhtin, Bateson. Encontro na alteridade: um diálogo entre Vygotsky e 
Bakhtin. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2006. 
 
JOBIM E SOUZA, Solange; FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Lev Vygotsky e a perspectiva 
histórico-cultural In: TOURINHO, Carlos; SAMPAIO,Renato (Orgs.) Estudos em Psicologia:uma 
introdução. Rio de Janeiro: Proclama, 2009.p.119-138  
 
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti, et al. Escola e aprendizagem da docência: processos de 
investigação e formação. São Carlos: EdUFSCar, 2002. 
 
OLIVEIRA, Marta Khol  de. Ciclos de vida: algumas questões sobre a psicologia do adulto. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, nº 2, p. 211-229, maio/ago. 2004. 
 
OLIVEIRA, Marta Kohl. Cultura e Psicologia: questões sobre o desenvolvimento do adulto. 
Editora Hucitec: São Paulo, 2009. 
 
OLIVEIRA, Marta Kohl. Sobre diferenças individuais e diferenças culturais: o lugar da abordagem 
histórico-cultural. In: OLIVEIRA, Marta Kohl. Cultura e Psicologia: questões sobre o 
desenvolvimento do adulto. Editora Hucitec: São Paulo, 2009. 
 
OLIVEIRA, Marta Korl; Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. Revista 
Brasileira de Educação. Set/Out/Nov/Dez, 1999. 
 
PALACIOS, Jesús. O desenvolvimento após a adolescência. In: COLL, César; PALACOS, Jesús; 
MARCHESI, Alvaro (orgs). Desenvolvimento psicológico e educação. Vol. 1. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995. 
 
PINO, Angel. A psicologia concreta de Vygotsky: implicações para a educação. In: MAHONEY, 
Abigail Alvarenga et. al. (Org.) Psicologia & Educação: revendo contribuições. São Paulo: Edu, 
2000a. 
 
PINO, Angel. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação e Sociedade, nº 71, p. 45-78, 
julho/2000b. 
 
PIRES, Simone Silva. Aspectos afetivos nos processos de ensino e de aprendizagem de língua 
estrangeira na meia-idade. 2005. Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em 
Letras,Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2005. 



14 

 
PLACCO, Vera Maria Nigro; SOUZA, Vera Lucia Trevisan (Orgs.). Aprendizagem do adulto 
professor. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
 
SANTOS, Elzicléia Tavares. O jovem na tela, a tela na escola: contribuições e limites da 
monitoria de informática em uma escola pública. 2007. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Educação, Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.  
 
SARAMAGO, José. A caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
VIGOTSKY, Lev Seminovich. A construção do pensamento e da linguagem.  Trad. Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
VIGOTSKY, Lev Seminovich. A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos 
superiores. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

VIGOTSKY, Lev Seminovich. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: 
LURIA, LEOTIEV, VYGOSTKY et al. Psicologia e Pedagogia. Editora Estampa, Ltda, Lisboa, 
1977. 
 
VYGOTSKY, Lev Seminovich. Génesis de las funciones psíquicas superiores. In: VYGOTSKY, 
Lev Seminovich. Obras escojidas. III Madrid: Visor, 1995. 


