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¢ A aprendizagem é um processo de troca, de
conhecimento entre o educador e o educando.

¢ É um contexto de compreensão de ideias e formulação
sistemática do conhecimento.

¢ A aprendizagem é dinâmica e compartilhada.
¢ A aprendizagem envolve e exige diferentes áreas de

conhecimento.
¢ A aprendizagem é construída a partir de princípios que

agreguem valores formação do educando.
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Mas, afinal o que significa aprender?
Significa que é uma propriedade inerente ao ser humano

em todas as dimensões da vida e que ambos constituem
uma relação contínua e interdependente. Por outro
lado, significa que são transitórios baseiam – se em
conhecimentos e modos de atuar
que, internalizados, potencializam o surgimento de
novos saberes.

A dialética entre aprendizagem e desenvolvimento evoca
conhecimentos inéditos e novos meios de solucionar
problemas.



¢ Em algum momento da aprendizagem, emerge uma regra alternativa
que também passa a reger a interpretação da situações. A noção
imperiosa do certo – errado se flexibiliza por intermédio de
pensamentos contingenciais. Coexistem duas formas de interpretação;
a do nível anterior e a alternativa. Paulatinamente, o absolutismo e a
inflexibilidade são substituídos pela relatividade e flexibilidade.

¢ A escola como grupo social desempenha um papel singular em nossa
formação, tudo tem importância, o conteúdo do que é ensinado; a
forma de ensinar; os professores; o relacionamento com os amigos, etc.

¢ Muitas vezes achamos que algumas coisas são inúteis ou não damos
tanta importância para elas, mas depois de algumas experiências que
passamos podemos ver a importância de tudo que aprendemos.
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Segundo Kolb, aprendizagem implica em um
processo reflexivo pela qual o educando se
desenvolve. O autor alerta que a reflexão impõe
considerar dois processos básicos: perceber e
processar, vinculados respectivamente às
dimensões concreta/abstrata e ativa/reflexiva. Tais
dimensões constituem a base de sustentação de um
ciclo de aprendizagem, envolvendo: experiência
concreta, observação reflexiva, conceituação
abstrata e experimentação ativa.
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