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Aula 6

• A educação como processo social

• Grandes pensadores do século XX:

Vygotsky

Leontiev

Paulo Freire



Para começar:

A educação é um processo social,

é desenvolvimento.

Não é a preparação para a vida,

é a própria vida.



Um pouco de história:

• Sociedade em busca de soluções para os 
problemas da vida

• Novos paradigmas: empresariais, sociais, 
educacionais

• Necessidade de pensar em novas 
estratégias e perspectivas de futuro

• Mecanização da mão-de-obra
• Medo da perda da identidade pessoal



As diversas interrelações dos diferentes contextos onde ocorrem 
processos educacionais



Lacasa (1994) considera o 
entrelaçamento entre o entorno

e o objeto, em uma 

perspectiva sócio-cultural, em 
que ambos formam uma 

unidade de análise coesa, 
fundamental para a perspectiva 

pedagógica.



O professor, nesta perspectiva de 
análise, é influenciado

externamente pela sociedade 

circundante, ao mesmo tempo em 
que compartilha, com as diversas 

esferas desse entorno, suas 
próprias vivências e experiências.

LACASA, P. Aprender en la escuela, aprender en la calle.

Madri: Aprendizaje Visor, 1994.





E surgem os teóricos soviéticos!

Vygotsky – propõe que a aprendizagem 

ocorre a partir do convívio social, em uma 
perspectiva histórico-cultural. Mais ‘sábios’ e 
‘experientes’ auxiliam os menos ‘sabidos’ a 
aprender.

Leontiev – propõe que a aprendizagem 

ocorre por meio de atividades, as quais 
dependem de um motivo. Além disso, estão 
envolvidas necessidades e recursos para que 
a atividade ocorra.



� Marta Kohl de 
Oliveira fala sobre 

Vygotsky



Principais ideias de Vygotsky:

ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal)

Tudo o que a criança pode adquirir em 
termos intelectuais quando lhe é dado 

o suporte educacional devido (capaz de 
realizar coisas, mas desempenha 

melhor quando é ensinada por alguém 
com mais experiência) 



Pensamento e linguagem

Formação de conceitos e a compreensão 
das funções mentais enquanto sistemas 

funcionais, sem localização específica 
no cérebro (de grande plasticidade e 

dinâmica, variando ao longo da história 
da humanidade e do desenvolvimento 

individual)

VYGOTSKY, L.S. et al. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988.



Principais ideias de Leontiev

Teoria das atividades

Dependem de um motivo (destino, algo). 
A atividade ocorre quando uma 

necessidade é satisfeita por meio de um 
recurso (contexto) . Nesta perspectiva, 
a necessidade não é, obrigatoriamente, 

um objeto real, podendo ser de 
natureza cognitiva.



LEONTIEV, A.N. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento 
da psique infantil. In: VYGOTSKY, L.S. et al. Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988.

FOME

ATIVIDADE

NECESSIDADE

RECURSO 
NECESSÁRIO PARA 

SATISFAZER A 
NECESSIDADE



E chega a vez do Brasil...

http://cineaprendizagem.blogspot.com/2010/12/paulo-freire-contemporaneo.html

http://www.megaupload.com/?d=TNUKEKSO



As crianças têm uma sensibilidade 

enorme para perceber que a 

professora faz exatamente o 

contrário do que diz.

Paulo Freire



� Paulo Freire em 
um minuto



Embora trabalhando um contexto 
histórico imerso nos ideais libertários 

do período da ditadura militar 
brasileira, Freire parece ser 

totalmente atual ao afirmar que os 
temas são importantes para que se 
estabeleçam relações de homens e 

mulheres com o mundo que os 
rodeia.



A temática, para ele, deve estar 
vinculada às realidades que 

circundam a vida dos educandos 
– a ‘educação libertadora’ (a que 

desaliena) depende da 
problematização de suas 

questões existenciais.



� Método de 
Paulo Freire



Freire (1992, p. 78-79):

E não se diga que, se sou professor de biologia, 
não posso me alongar em considerações outras, 

que devo apenas ensinar biologia, como se o 
fenômeno vital pudesse ser compreendido fora 

da trama histórico-social, cultural e política. 
Como se a vida, a pura vida, pudesse ser vivida 

de maneira igual em todas as suas dimensões na 
favela, no cortiço ou numa zona feliz dos 

“Jardins” de São Paulo. Se sou professor de 
biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas 
ao fazê-lo, não posso secioná-la daquela trama.



Freire (1987, p. 40) em uma reflexão acerca da 
problematização dos educandos, enquanto sujeitos 

no mundo e com ele, para que possam sentir-se 
desafiados a encarar sua própria realidade:

Desafiados compreendem o desafio na própria 
ação de captá-lo. Mas, precisamente porque 

captam o desafio como um problema em suas 
conexões com outros, num plano de totalidade e 

não como algo petrificado, a compreensão 
resultante tende a tornar-se crescentemente 
crítica, por isto, cada vez mais desalienada.



FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

_____. Pedagogia do oprimido. 20a. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. Pedagogia da esperança: um 
reencontro com a pedagogia do oprimido. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.



Links e vídeos:
Vigotski e Leontiev - ressonâncias de um passado:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742009000100014&lang=pt

Uma análise crítica dos ideários pedagógicos contemporâneos à luz da 
teoria de A. N. Leontiev:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
46982010000200008&lang=pt

O processo grupal e a educação de jovens e adultos:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

73722009000400011&lang=pt

Vygotsky: http://youtu.be/2qnBE_8A6Fk
Método de Paulo Freire: http://youtu.be/YbrHsTv4QA0
Paulo Freire em um minuto: http://youtu.be/wl4j95XfEGI


