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RESUMO

DA TEORIA DO BALDE MENTAL À TEORIA DO HOLOFOTE: O PROCESSO DA APRENDIZAGEM COMO CRIAÇÃO

A interpretação tradicional da aprendizagem é indutivista, pois defende que o conhecimento se processa da experiência para a teoria, de modo que o educando se comporte

como um balde mental, cuja função intelectual limita-se a armazenar o saber recebido e reproduzi-lo quando for, assim, necessário. Contra essa interpretação, propomos a

aprendizagem como uma atividade intelectual dedutivista, que parte do desconhecido para explicar o supostamente conhecido, ou seja, da teoria para a experiência. Nesta

acepção, o educando assemelha-se a um holofote, sendo ativo na confecção de sua aprendizagem. Como aporte teórico de nossa hipótese dedutivista da aprendizagem

servimo-nos do racionalismo crítico de Karl Popper, que defende a falibilidade do conhecimento, por concebê-lo como invariavelmente conjetural – justamente por ser algo criado

(dedução) e não, extraído da realidade (indução). Nossa pesquisa, em andamento, sobre a relação entre ensino e aprendizagem na concepção dos professores que atuam na

educação infantil e fundamental, ocorre por meio de grupos de estudo, mediante leituras previamente feitas de textos devidamente selecionados para esse fim e das discussões

decorrentes dessas leituras. A aluna-bolsista participa das reuniões e recolhe o material produzido pelos participantes da pesquisa. Com o auxílio do professor-orientador, o

material recolhido é devidamente analisado pela aluna-bolsista, com o propósito de identificar os pressupostos filosófico-educacionais nele presentes e a relação destes com o

binômio ensino/aprendizagem. A partir desta análise, a aluna-bolsista desenvolve seus apontamentos que, ao final da pesquisa, serão, com a parceria intelectual do

professor-orientador, transformados em artigo, cujo objetivo consiste em divulgar a trajetória da pesquisa, comparando o resultado alcançado com o esperado. O objetivo

precípuo deste trabalho consiste em identificar, ao longo de seu desenvolvimento, elementos sugestivos da hipótese dedutivista supracitada, que alega ser a aprendizagem uma

atividade mais criativa do que propriamente um instrumento de transmissão de saberes já instituídos. Conquanto ainda que parciais, os resultados obtidos têm apontado para a

corroboração da hipótese aqui defendida, que, ao termino da pesquisa, espera-se, sejam bem mais elucidativos.
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