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Na ânsia de preencher uma grande lacuna em meus conhecimentos como educadora, no que tange aos processos de aprendizado, deparei-me com as teorias de Vygotsky, Piaget, Lúria e Leontiev, através da leitura de trabalhos sobre os mesmos, realizados por Marta Khol de Oliveira, José Antonio Castorina, Emília Ferreiro e Délia Lerner, entre outros. Aprofundando mais estes estudos, surpreendi-me, maravilhosamente, ao saber que, em sua biografia, Vygotsky, além de sua formação como psicólogo, filósofo, historiador, advogado e literato, sentiu necessidade de aperfeiçoar seus conhecimentos também na área médica:
... anos mais tarde, devido ao seu interesse em trabalhar com problemas neurológicos como forma de compreender o funcionamento psicológico do homem, estudou também medicina, parte em Moscou e parte em Kharkov. (Oliveira , 2003, p. 19).

Pesquisas neurológicas recentes têm como foco principal os efeitos da educação desde cedo. O pesquisador da Universidade de Chicago, Peter Huttenlocher, descobriu que, após o nascimento, o cérebro constrói inúmeras conexões ou sinapses, mais do que este irá necessitar. O excesso de conexões garante ao recém-nascido receber as informações de qualquer meio ambiente.  (Cf. Nat Neurosci. 2003 Jun; 6(6): 541).
Os estudos de Huttenlocher demonstram que os três primeiros anos de vida são as fases mais críticas, sendo determinante para os demais anos de vida, e que a explosão de sinapses, atinge seu auge na idade de seis anos, quando o cérebro começa a eliminar aquelas não usadas. Aos catorze anos, as conexões não utilizadas são eliminadas e o circuito cerebral está mais ou menos completo. O cérebro é como um diamante bruto, devendo-se utilizar as experiências externas para torná-lo um órgão operativo. As experiências lapidam as redes neurais para linguagem, raciocínio e para outras capacidades. Conexões sinápticas não aproveitadas são desprezadas, como as arestas do diamante, que precisam ser aparadas para que venha à tona um extraordinário trabalho de arte. (Ibid)
A precariedade dos saberes sobre o funcionamento básico cerebral, bem como a falta de utilização de seus vastos recursos na educação, faz com que seja premente a inclusão deste tema interdisciplinar na formação científica do professor, buscando a relação entre a neuroplasticidade e os processos de aprendizado, com a finalidade de instrumentalizar o educador. 
O cérebro humano é um órgão complexo, parcialmente desvendado pela ciência, formado por células nervosas (ou neurônios) e células gliais. As primeiras são responsáveis pela motricidade, consciência e sensibilidade, enquanto que as gliais sustentam e mantêm vivos os neurônios.
As atividades dos neurônios geram um mundo interno que se adapta e se modifica à medida que interagem com o meio ambiente, sendo que os nossos cinco sentidos (tato, gustação, visão, olfato e audição) constituem o elo de comunicação. A evolução, experiência e sobrevivência humanas são determinadas pelas constantes trocas de mensagens e respostas, remodelando ambos para fins de adaptação, posto que a pluralidade cultural desencadeia mudanças no cérebro. A cada nova vivência e aprendizado, novas conexões neurais são acrescentadas. (Cf. Cardoso, 2000, http://www.epub.org.br/cm/n01/Amb_env/cer_amb.htm).
O conceito de plasticidade cerebral pode ser aplicado à educação, considerando a tendência do sistema nervoso em ajustar-se frente às influências ambientais durante o desenvolvimento infantil, ou na fase adulta, restabelecendo e restaurando funções desorganizadas por condições patológicas. Em síntese, é preciso ressaltar os vínculos dos fenômenos plásticos cerebrais com o desenvolvimento do sistema nervoso na sua compreensão sócio-histórica-educativa, observando-se a capacidade de resposta compensatória frente não apenas a lesões patológicas, mas também, frente às influências externas, concluindo-se que a plasticidade cerebral pode ser encarada sob vários ângulos, seja mediante abordagem experimental (que é a mais comum), seja na perspectiva mais concreta da existência e expressão funcional do sistema nervoso, como, por exemplo, motricidade, percepção e linguagem.
É possível estabelecer a partir do supramencionado, um nexo entre educação e plasticidade cerebral na teoria histórico-cultural de Vygotsky, conforme explicita Marta Kohl de Oliveira:
Reconheço em Vygotsky, entretanto, para além do contingente, dois postulados básicos que tratam do universal no homem. Em primeiro lugar, a pertinência do homem à espécie humana: o indivíduo tem limites e possibilidades definidos pela evolução da espécie, que lhes fornece um substrato biológico estruturado como base do funcionamento psicológico. A ligação dessa estrutura biologicamente dada com o papel essencial atribuído aos processos históricos na constituição do ser humano se dá por uma característica universal da espécie: a plasticidade do cérebro como órgão material da atividade mental. O cérebro é um sistema aberto que pode servir a diferentes funções (que podem ser específicas de um momento e de um lugar cultural). (La Taille; Oliveira e Dantas, 1992, p.104).
Faz-se necessário ressaltar que os psicólogos e educadores mencionam o caráter social do fenômeno psíquico em suas abordagens teóricas, mas, no entanto, na prática, a execução dessas teorias ficam inviabilizadas porque a compreensão não chega a ser plena, ou porque não valorizam o caráter fundamental apontado por estudos recentes na neurologia, como, por exemplo, o fato de que há, comprovadamente, um crescimento neuronal e regeneração em resposta a fatores ambientais.
Por outro lado, os estudos da neurociência também podem ser enriquecidos com a teoria que se inicia a partir de Vygotsky e seus seguidores, provocando uma dialética produtiva se houver uma aliança interdisciplinar entre a educação e a ciência neurológica, destacando-se a contribuição do conceito de zona de desenvolvimento proximal, onde é fundamental a inter-relação de indivíduos diferenciados, seja por suas origens sócio-culturais, ou por suas atuações profissionais, estabelecendo uma relação de troca, possibilitando a aproximação produzida por diversas áreas de conhecimento, tais como, neurociências e educação. Cada uma delas, obedecendo a especificidades científicas, se complementam, culminando em uma síntese que proporciona a “produção da consciência”, consolidando assim, um novo aprendizado, que pode ser interpretado no campo biológico como uma fonte de novas conexões neurais.  
O conceito de zona de desenvolvimento proximal, talvez seja o conceito específico de Vygotsky mais divulgado e reconhecido como típico de seu pensamento, está estreitamente ligado à postulação de que o desenvolvimento deve ser olhado prospectivamente: marca como mais importante, no percurso de desenvolvimento, exatamente aqueles processos que já estão embrionariamente presentes no indivíduo, mas ainda não se consolidaram. A zona de desenvolvimento proximal é, por excelência, o domínio psicológico da constante transformação. Em termos de atuação pedagógica, essa postulação traz consigo a idéia de que o professor tem o papel explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. O único bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se adianta ao desenvolvimento. (Oliveira, 1995, p. 11).

A sociabilidade mediada pela escola desdobra a mera percepção sensorial de detalhe (sensações da natureza, de âmbito biológico), relacionadas a percepção de características essenciais para a vida humana. Portanto, a escola muito mais do que preparar o indivíduo mecanicamente para o trabalho, retira o mesmo de seu estado primário biológico, redimensionando-o no social, estimulando e promovendo simultaneamente a interação social e a sensibilidade da consciência. Com isso, torna o sujeito apto ao conhecimento. Foi Vygotsky que esclareceu que esse aprendizado complementa as predisposições genéticas dos indivíduos e, assim, cultura e sociedade só existem, na medida em que não são geneticamente determinadas e transmitidas; o aprendizado humano torna-se mais complexo que o mero condicionamento por práticas repetitivas, mecanicamente incorporadas como as prescritas pela psicologia behaviorista.
Na década de 60, Mark Rosenzweig e Edward Bennett, da Universidade da Califórnia, demonstraram através de estudos experimentais, que o ambiente influenciava significativamente a arquitetura cerebral. Pouco tempo depois, essas mesmas investigações foram aprofundadas por William Greenough, da Universidade de Illinois. Em resposta a jogos, estimulações e experiências, o cérebro aumenta o volume de conexões neurais, evidenciando sua plasticidade, conforme apontam essas pesquisas realizadas com ratos criados em uma gaiola rica em elementos como: bolas, rampas, escadas, etc; que revelaram um aumento no peso cortical bruto e na espessura do córtex cerebral, enquanto os outros, criados num ambiente laboratorial normal, não apresentaram nenhuma alteração.  (Cf. Squire, Kandel, 2002, p. 208)
Assim sendo, conquistas culturais específicas delineiam caminhos de desenvolvimento particulares. É nesse sentido que a escola, como criação cultural das sociedades letradas, tem um papel singular na construção do desenvolvimento pleno dos membros dessas sociedades. Essa instituição tem a função explícita de tornar ‘letrados’ os indivíduos, fornecendo-lhes instrumental para interagir ativamente com o sistema de leitura escrita, com o conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas científicas e com o modo de construir conhecimento que é próprio da ciência. A escola é um lugar social em que o contato com o sistema de escrita e com a ciência como modalidade de construção de conhecimento se dá de forma sistemática e intensa potencializando os efeitos dessas outras conquistas culturais sobre os modos de pensamento. (Oliveira, 1995, p.13).
Se a ciência demonstra que a influência de um ambiente rico em estímulos favorece o aumento do peso e espessura do córtex cerebral, em contrapartida a escola deve ser a fonte geradora desses estímulos. 
A característica saliente da educação médica hoje é a completeza com a qual são combinados os conhecimentos teóricos e científicos com o que a experiência ensina na responsabilidade prática de cuidar dos seres humanos...”. Pode a mesma coisa ser ainda atribuída para o professor-treinador? A experiência da responsabilidade prática de treinar pessoas jovens ou adultas, revela a importância fundamental da motivação, da autoconfiança e do bom exemplo do sucesso. Com estas, o aprendizado raramente fracassa; sem elas, ele é raramente bem sucedido. Estas observações simples, e outras semelhantes, retiradas da experiência prática do ensino, não foram ainda sustentadas por uma segura base de conhecimentos científicos e teóricos. A ciência do aprendizado, um ramo da psicologia humana, ainda se encontra em seus primórdios. A teoria do aprendizado é pré-científica – no sentido de que a ela falta ou poder preditivo ou explicativo. Nós não entendemos suficientemente bem como as crianças e adultos aprendem a ter coragem de oferecer uma garantia educacional ou de treinamento. A ciência da educação se encontra na sua fase Lineana, extraindo listas de exemplos de treinamento bem sucedido, esclarecendo e classificando práticas de ensino; mas ela ainda aguarda seu Darwin com uma poderosa teoria explicativa do aprendizado. (Ball, 1991, “Learning Pays” 4.19., RSA).
Diante do exposto, percebe-se a premência em associar o processo de aprendizado e desenvolvimento humano ao funcionamento do cérebro e sua plasticidade. 
Embora seja antigo na literatura científica, o conceito de plasticidade não é único, uma vez que as abordagens experimentais são múltiplas, não existindo, até aqui, teoria unificadora dos fenômenos neuroplásticos. No entanto, observa-se a tendência do sistema nervoso em ajustar-se frente às influências ambientais durante seu desenvolvimento. Assim, discutir as conexões neurais com o processo de aprendizagem é uma exigência do momento presente, em que se abrem espaços para pesquisas interdisciplinares, sobre as razões pelas quais os professores do ensino fundamental não utilizam instrumentos e subsídios que ajudem no incremento de novas conexões neurais, potencializando os ritmos de aprendizado das crianças em idade de iniciação escola. Quais são as relações significativas entre o funcionamento do cérebro – especialmente em termos da plasticidade cerebral e das conexões neurais – e o processo de aprendizado? Até que ponto, professores e educadores estão conscientes dessas relações e de sua importância do ponto de vista pedagógico?
No inicio do Século XX, com o avanço das pesquisas nas diversas áreas das ciências, fez-se, sentir a necessidade da construção de um saber mais abrangente que evidenciasse uma versão mais global do mundo.
Para o desenvolvimento desse novo paradigma do Século XXI, que propõe uma visão do todo nas diferentes áreas do conhecimento, é de fundamental importância o inter-relacionamento de todos os seres humanos e a interdisciplinaridade entre os saberes.
No meio científico, a partir da década de 90, intensificou-se o volume de estudos e pesquisas voltadas para o cérebro humano, tanto no aspecto biológico quanto psicológico, sendo inclusive proclamada pelo Presidente Bush, no Congresso dos EUA, como a “Década do Encéfalo”, no intuito de incentivar cientistas a fazerem novas descobertas importantes nessa área. (Cf. Bea; Connnor; Paradiso, 2002, p. 20).
A educação é o feixe central da interdisciplinaridade que engloba aspectos antropológicos, filosóficos, biológicos e psicológicos da espécie humana.
Transpondo essa colocação para o foco desta pesquisa, pode-se dizer que o cérebro desempenha o papel deste feixe na formação do intelecto humano, através de conexões neurais que são a polarização dos opostos em busca de caminhos para o aprendizado.
O pensamento aprimorado traduz o significado de reflexão, e esta, quando desencadeada por estímulos cerebrais, conduz à evolução intelectual.
Baseada nos princípios científicos de plasticidade como fator determinante na mutação evolutiva do cérebro, aliado ao conceito de materialismo histórico, que evidencia o desenvolvimento humano, não somente pelo aspecto genético, como também social, cabe ressaltar a teoria de Vygotsky sobre o funcionamento psicológico.
Considerando que o tema central na área da educação é o conhecimento, a pesquisa fundamentou-se nos postulados de Vygotsky e seus principais seguidores. Para ele, as funções psíquicas humanas estão intimamente articuladas ao aprendizado, à apropriação do legado cultural de seu grupo por mediação da linguagem, assim o indivíduo se constitui como tal, não apenas pela maturação orgânica, mas também pela internalização de um patrimônio material e simbólico.
Sistema de representações, técnicas, formas de pensar e de se comportar foram construídas pela humanidade num complexo percurso histórico. Esse longo caminho segue do social para o individual e não prescinde, para a sua realização enquanto processo, da escola. A escola desempenhará bem seu papel quando for capaz de ampliar e desafiar a criança à construção de novos conhecimentos, incidindo para tanto, nas zonas de desenvolvimento potencial ou proximal (momento em que o aprendizado ainda não se consolidou e exige a intervenção de outro indivíduo) e real (capacidade de desempenhar tarefas sem necessidade de outro indivíduo, ou seja, a aprendizagem consolidada) de cada educando. 
A escola deve, portanto, ser capaz de desenvolver em seus alunos capacidades intelectuais que lhes permitam assimilar plenamente os conhecimentos acumulados.
Segundo a análise de Vygotsky, entre as teorias mais importantes que tratam de desenvolvimento e aprendizado, destacam-se três. A primeira, parte do pressuposto que há uma independência dos processos de desenvolvimento e de aprendizado, sendo esta, estritamente exterior, embora paralela ao processo de desenvolvimento da criança, não interferindo e nem modificando, ao contrário, a aprendizagem utiliza os resultados do desenvolvimento. Piaget é o exemplo fundamental, o qual estuda o desenvolvimento do pensamento da criança de forma totalmente desvinculada do processo de aprendizado. 
O estudo do desenvolvimento mental da criança é realizado por Piaget na aplicação de seu método que consiste em solicitar tarefas alheias à atividade escolar, onde a criança é incapaz de dar a resposta certa. Lança mão de perguntas inacessíveis com o objetivo de excluir a possibilidade da criança utilizar-se de experiências ou conhecimentos anteriores, forçando-o a refletir sobre questões inusitadas e inatingíveis, para poder analisar as tendências do seu pensamento de uma forma pura, não dependente de sua cultura, de suas experiências e dos seus conhecimentos. 
Na teoria de Jean Piaget, o enfoque de que a aprendizagem segue sempre o desenvolvimento, torna proibitiva a afirmativa de que a maturação de determinadas funções cognitivas superiores poderiam ser ativadas no curso da mesma. O desenvolvimento atingiria uma tal etapa, com conseqüente maturação dessas funções, antes mesmo da criança extrair da escola certos hábitos, conhecimentos e informações, não havendo, portanto, uma mão dupla entre essa maturação e a aprendizagem. 
A segunda teoria apresenta uma tese oposta à primeira, onde afirma que a aprendizagem é desenvolvimento, sendo seu principal representante Williams James, que diz: “a educação pode ser definida como a organização de hábitos de comportamento e de inclinações para a ação”; afirmação esta que reduz o desenvolvimento a uma mera acumulação de reações, onde o indivíduo é formado por um conjunto vivo de hábitos. Nesta concepção considera-se a existência paralela entre desenvolvimento e aprendizado, de modo que a cada passo que um processo avança há a mesma correspondência no outro, evidenciando a simultaneidade e a sincronização entre os dois processos. A questão não contemplada nesta teoria é a não identificação de qual é o processo que precede o outro. 
O terceiro ponto de vista é representado por Koffka, que procura harmonizar as contradições das concepções anteriores levando à coexistência entre desenvolvimento e aprendizado, ressaltando a interdependência e integração entre os dois processos e a inovação quanto à ampliação do papel da aprendizagem no desenvolvimento do ser humano. 
Após análise das três correntes vigentes, Vygotsky contrapondo-se a elas, concorda apenas que a aprendizagem e desenvolvimento são processos distintos e interdependentes. 
O mesmo caracteriza o funcionamento psicológico dos indivíduos da espécie humana através de seus postulados, os quais ele denomina como “planos genéticos de desenvolvimento”. O primeiro, denominado filogênese, trata da história da espécie humana, definindo limites e possibilidades para o funcionamento psicológico. Entre várias características concernentes ao ser humano, tais como ser bípede, ter visão binocular, possuir movimentos finos, destaca-se a plasticidade cerebral que faz com que o cérebro seja um órgão extremamente flexível, permitindo sua adaptabilidade de acordo com o desenvolvimento biológico e situações favoráveis ou não, provenientes do meio ambiente em que vive. O segundo plano, ontogênese, diz respeito à seqüência de desenvolvimento, natural e biológico da espécie humana. (Cf. Oliveira, 2003, p.25).
Ressalta-se que os dois planos acima citados são fundamentados pelo determinismo biológico. 
A sociogênese, terceiro plano, refere-se às diferentes formas culturais que interferem no funcionamento psicológico, servindo como alargador das potencialidades humanas. 
E, por fim, a microgênese, relacionada à história particular de cada fenômeno psicológico, destacando-se nesta fase a singularidade e heterogeneidade de cada indivíduo. Tanto o terceiro quanto o quarto plano, são influenciados pelo determinismo social. Neste momento, Vygotsky contribui com os conceitos de zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real. O desenvolvimento real caracteriza-se pela fase na qual o aprendizado já consolidado na criança, permite que a mesma execute tarefas de forma independente, enquanto que, na zona de desenvolvimento proximal ou potencial, a criança necessita da intervenção de um mediador, seja ele o professor, a mãe, etc. (Cf. Veer, Valsiner, 2001, p. 363).
Tendo como referência um dos alicerces básicos do materialismo histórico dialético da essência social do homem, Vygotsky afirma: “a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar [...] Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”, advinda das interações sociais acumuladas antes, e desde o nascimento da criança, considerando-se que essas relações são construídas historicamente. Segundo Lúria,
Influenciado por Marx, Vygotsky concluiu que as origens das formas superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é também um agente ativo no processo de criação deste meio. (Lúria, 2003, p. 25).

Fundamentado pelas investigações de Vygotsky sobre as estruturas das funções psicológicas e processos mentais superiores, Leontiev sustenta que existe uma sincronia entre essas estruturas e o desenvolvimento de sistemas cerebrais funcionais, necessários para a realização de atos específicos.  
...a criança não nasce com órgãos preparados para cumprir funções que representam o produto do desenvolvimento histórico do homem; estes órgãos desenvolvem-se durante a vida da criança, derivam da sua apropriação da experiência histórica. Os órgãos destas funções são os sistemas funcionais cerebrais, [...] formados com o processo efetivo de apropriação. (Leontiev, op.cit., p.113).

Considerando o fato de as funções psicológicas serem produto da atividade cerebral, faz-se imprescindível que se compreenda a flexibilidade e mutabilidade do cérebro como sendo um sistema plástico que se modifica no decorrer da história humana, bem como em seu desenvolvimento ontogenético.  Essas mudanças ocorrem basicamente pelas diferenças nos padrões de relacionamento estabelecidos entre os homens no curso de sua história, não permitindo, portanto, a dissociação da natureza humana frente as suas relações sociais. 
No cérebro humano existem aproximadamente cem bilhões de neurônios (unidade básica que processa a informação no cérebro) e, cada um destes pode se conectar a milhares de outros, fazendo com que os sinais de informação fluam maciçamente em várias direções simultaneamente, as chamadas conexões neurais ou sinapses. (Cf. Bear, Connors, Paradiso, 2002, p. 704)
Se os estados mentais são provenientes de padrões de atividade neural, então a aprendizagem é alcançada através da estimulação das conexões neurais, podendo ser fortalecida ou não, dependendo da qualidade da intervenção pedagógica.
Apropriando-se dos conceitos de conexão neural, aprendizado e zona de desenvolvimento proximal, através do questionamento com professores do ensino fundamental, verifiquei que entre os professores o nível de conhecimento e utilização dos mesmos, é precário.
A discussão dos conceitos de Vygotsky nas áreas de psicologia e educação, necessariamente, deve ser embasada sobre uma reflexão das relações e divergências entre Piaget e o mesmo.
Vygotsky segue o marxismo, embora ambos sejam das correntes interacionista (através de dialéticas externas de adaptação entre o organismo psicológico do indivíduo e seu mundo ao redor) e construtivista (dialéticas internas de organização entre as partes do organismo psicológico como explicação da mudança adaptativa), ressaltando que o ser humano é formado histórica e socialmente e que suas relações com os outros homens e com a natureza no nível da consciência são trabalhadas espontaneamente, somente quando o sujeito não apresenta percepção da consciência sobre aquilo que está fazendo; em contrapartida à medida que o homem toma consciência, seus atos se tornam sociais e históricos.
Por seu lado, também Freinet vem somar com a perspectiva sócio-histórica quando desafia o pragmatismo cientificista. Observa-se que a contribuição de Freinet foi fundamental para o aperfeiçoamento desta proposta pedagógica ao redimensionar as questões da sensibilidade, do toque e da emoção no âmbito de novas práticas educativas. Se antes a sensibilidade foi censurada como uma premissa para a formação do educando no contexto da modernidade, Freinet, ao aproximar-se das propostas inovadoras sócio-históricas, recoloca essa dimensão da humanidade no seu devido lugar. Assim, a relação escola-vida dinamiza-se com a sensibilidade recuperada colocando em relevância as práticas sócio-históricas.
Esses elementos da consciência somados ao da sensibilidade com a contribuição de Freinet, deram origem ao esclarecimento da existência dos processos mentais superiores, os quais envolvem: memória ativa e pensamento abstrato; diferenciando-os dos processos mecânicos por se caracterizarem em ações conscientes, controladas ou voluntárias.
Freinet abandona os modelos tradicionais, onde o docente não assume a postura de ser um mero repassador de conhecimento, abrindo espaço para a livre expressão do aluno, fomentando a pesquisa investigativa e a discussão em sala de aula. Os temas estudados não são apenas os definidos no programa curricular, mas sim, os atuais, emergidos do contexto das vivências da sala de aula. Dentre inúmeras realizações na esfera educacional, está a fundação, em 1957, do Instituto Cooperativo da Escola Moderna, que permanece até hoje na França. 
Já na conceituação construtivista de Piaget, o início do conhecimento se constrói a partir da ação do sujeito sobre o objeto, isto é, o conhecimento se baseia na interação homem-meio, sujeito-objeto. As trocas com os objetos é que construirão as formas de conhecer, através de uma melhor organização em etapas sucessivas de adaptação ao objeto, havendo dois mecanismos nessa adaptação: a assimilação e a acomodação. Em síntese, para Piaget o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, portanto entre os objetos do mundo e os indivíduos.
Enquanto na teoria de Piaget o conhecimento se forma a partir da ação do sujeito, considerado ativo sobre a realidade, para Vygotsky o sujeito é interativo, porque seu conhecimento não é decorrente somente de sua ação sobre a realidade, como também de suas relações intrapessoais (plano individual interno) e interpessoais (plano social). A troca com outros indivíduos e consigo próprio é que garantirá a internalização de conhecimentos. (Cf. Castorina, 2003, p. 19).
Portanto, um dos pontos de divergência entre as duas teorias é a de que para Piaget a aprendizagem depende do estágio de desenvolvimento atingido pelo sujeito; já para Vygotsky, a aprendizagem favorece o desenvolvimento das funções mentais.
Ambos delegam grande importância ao sujeito ativo, porém, Vygotsky ressalta o papel do contexto histórico-cultural nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, isto é, as contribuições da interação social, da cultura e da dimensão histórica no desenvolvimento mental, sendo denominado de sociointeracionista, enquanto Piaget é chamado de interacionista, pois, para ele o desenvolvimento mental do indivíduo ocorre espontaneamente a partir de suas potencialidades e de sua interatividade com o meio, apresentando em decorrência um desenvolvimento mental lento, realizado através de graduações sucessivas, tais como: período de inteligência sensório-motora, período da inteligência pré-operatória, período da inteligência operatória-concreta e período da inteligência operatória-formal. Portanto, enfatiza os aspectos estruturais e de origem biológica do desenvolvimento.
A teoria piagetiana é centrada na concepção do desenvolvimento em sua forma retrospectiva, onde o nível mental atingido é determinante na atividade do sujeito, em contrapartida, a teoria vygotskyana é focada na forma prospectiva, ou seja, o processo de aprendizagem se realiza através da ajuda proveniente de outro sujeito para sua realização. Assim sendo, Vygotsky considera fundamental para o processo de desenvolvimento, a intervenção do outro, enquanto Piaget considera inviável qualquer forma de ajuda externa para avaliar a evolução mental do indivíduo.
Entre as obras consultadas do próprio Vygotsky, foi imperativo abordar textos que contribuem significativamente para o debate entre estes dois ícones da educação: Piaget e Vygotsky, ressaltando entre eles o de José Antonio Castorina que faz uma avaliação epistemológica sugerindo uma nova perspectiva no sentido de articular os dois paradigmas teóricos, na busca de pontos comuns. Já, Delia Lerner analisa a possibilidade de “ser piagetiano”, valorizando simultaneamente a intervenção do professor e a construção social do conhecimento, enquanto Emília Ferrero desenvolve uma reflexão voltada para o aspecto do desenvolvimento da escrita na criança, pontuando semelhanças e diferenças entre os estudos de Vygotsky, Luria e o seu. Finalizando com Marta Kohl de Oliveira que traz a luz, além das contribuições de Vygotsky para a educação, questões polêmicas com o sentido de elencar pontos atuais da teoria vygotskyana.
A pesquisa e o interesse em neurociências tem crescido em resposta à necessidade de, não somente entender os processos neuropsicobiológicos normais, mas também para respaldar a ciência da educação.
É sabido que ocorrem dificuldades de comunicação entre neurocientistas e educadores devido à linguagem diversa empregada em suas terminologias específicas profissionais, bem como a utilização de temas, métodos, lógicas e objetivos diferentes. No entanto, novos desafios históricos têm redimensionado e emergidos novos paradigmas, os quais impulsionam a ciência e a todos aqueles que se preocupam com a integridade humana, nos aspectos físico, emocional e, em particular, sócio-cultural. Nesse âmbito atuam os processos sócio-educacionais, cujos reflexos encontram eco na plasticidade das células cerebrais. 
Os neurocientistas estudam cientificamente o cérebro, considerando-o, sede própria do aprendizado, formam um grupo pequeno e seleto e empregam alta e dispendiosa tecnologia, enquanto que os educadores exercem sua função enfrentando, além de uma grande complexidade social, educandos que nem sempre partilham dos seus objetivos e em sua grande maioria não possuem aparatos ou ferramentas adequadas para realizar seu mister, o qual seja ensinar.
Mister se faz minimizar as diferenças culturais entre estas duas categorias no sentido de promover sua completa integração, objetivando uma nova ciência da educação, voltada para o desenvolvimento da humanidade, utilizando tanto os conhecimentos provenientes do aprendizado de sala de aula como da função cerebral.
Outro achado significativo nas neurociências é a correlação de eventos mentais, tais como a aprendizagem, com alterações químicas e estruturais das células nervosas. Atualmente, nós sabemos que em nosso cérebro novos ramos neuronais crescem em resposta à diversidade cultural, isto é, ao treino e à experiência do dia-a-dia. Cada neurônio parece contribuir para muitos comportamentos e atividades mentais. Técnicas modernas estão agora começando a revelar como o cérebro tem conseguido a notável proeza da aprendizagem. Redes artificiais de neurônios sobre computadores estão ajudando a explicar a habilidade do cérebro em processar e reter informação. Também, as ciências cognitivas modernas, que utilizam um vasto conjunto de técnicas novas, estão sendo capazes de estudar objetivamente muitos componentes do processo mental, tais como atenção, cognição visual, linguagem, imaginação mental, etc., e estão sendo correlacionadas com atividade neural por meio de imagem funcional computadorizada e estão agora abertas à investigação científica.(Cardoso, Sabbatinni, 2000, ”Cérebro & Mente”, http://  www.epub.org.br/cm/n11/mente/eisntein/rats-p.html).

A plasticidade em um organismo normal é o processo de aprendizado que se desdobra em duplo aspecto: o motor, que se dá num nível inconsciente e se faz de forma automática, e o segundo nível, o consciente, que depende da memória, seja emocional, seja cultural.  Embora os dois processos sejam baseados em mecanismos fisiológicos, não há como ignorar os processos de aprendizado ligados à linguagem e, conseqüentemente, à cultura. 

Busquei, assim, refletir sobre a relação entre a neuroplasticidade e os processos de aprendizado, instigando os professores do ensino fundamental a compreender e utilizar as conexões neurais e a plasticidade cerebral como ferramenta para a formação de seus educandos, através dos subsídios advindos da interdisciplinaridade entre médicos, psicólogos, pedagogos e professores, promovendo assim o compartilhamento entre a ciência e a educação no que tange ao aprendizado de sala de aula e a função cerebral.
Frente a essa complexidade, utilizei como referencial epistemológico os princípios, noções do materialismo dialético e científico, onde, conceitos e categorias esclarecem o dimensionamento da consciência humana, que é reflexo dos processos da natureza, dada a especificidade antropológica do homem em sua condição biológica. Por outro lado, a consciência é também mediada por processos histórico-culturais, entre os quais esse trabalho destaca aqueles que desde a infância norteiam a educação da sensibilidade humana, dirigindo-a para a produção e reprodução das relações sociais. 

CONCLUSÕES.

Todas as reflexões desta pesquisa tiveram como intuito maior compreender e ainda que minimamente, contribuir na discussão e na procura de respostas de como instrumentalizar o professor do ensino fundamental, através do conhecimento das conexões neurais e plasticidade cerebral envolvidos no processo de aprendizagem, visto ser este de vital importância para todos os seres humanos.
Através da aprendizagem, o indivíduo constrói e desenvolve os comportamentos que são necessários para sua sobrevivência, pois não há realizações ou práticas humanas que não resultem do aprendizado. 
O homo-sapiens aprende antes até do nascimento, conforme experiências, demonstram a viabilidade de se obter reações condicionadas em fetos, estendendo-se até a morte. 
Em toda a história da humanidade, cada geração subtraiu das anteriores experiências que contribuíram para o progressivo e contínuo aumento do conhecimento, que levaram a criação de estruturas de ensino, como as escolas, sejam elas formais ou não, devido a importância da aprendizagem para as sobrevivência e evolução da espécie humana.
O estudo dos processos de aprendizagem e de todos os fatores que os influenciam, constitui um dos maiores desafios para a educação, pois ao entendê-lo e explicitá-lo, ocorre o desenvolvimento do sujeito dentro do contexto sócio-histórico, e é através dele que se forja a personalidade e a racionalidade humana para que o indivíduo esteja apto a exercer sua função social.
No decorrer deste processo de pesquisa, verifiquei que o tema da Educação, abordado pelo prisma sócio-histórico, na tradição de Vygotsky, em sua interface com a neurologia e temas transversais, tais como os da linguagem, da criatividade, da adaptação e acomodação, da liberdade e autodeterminação, compõem no presente uma das principais metas a serem atingidas por aqueles educadores que preconizam para o processo educativo uma escola viva. 
Expressando-se, fundamentalmente, na relação teoria e prática, a tradição sócio-histórica, com seus principais mestres, entre os quais: Piaget, Montessori Freinet, Dewey e Paulo Freire, destacados como os mais cotados nas escolas investigadas, edificou, como pude comprovar, um trabalho de organização e mobilização do fazer pedagógico, rumo a uma nova abertura para o processo educativo. A pesquisa desvelou que as escolas investigadas estavam cientes de que através da cooperação, da reciprocidade do trabalho e da livre expressão é possível educar as novas gerações, levando-as a se interessarem pelo momento político em que vivem. No entanto, enfrentam limitações que decorrem de sua inserção parcial nesse projeto político pedagógico. De fato, pude constatar incoerências no processo escolar uma vez que autores, como Montessori, são descontextualizados de sua experiência concreta.
Ao analisar as respostas obtidas, constatei que no caso de Maria Montessori, pouco ou quase nada se sabe de sua experiência como médica e estudiosa de neurologia.
  Embora, seu método seja um dos mais difundidos no âmbito educacional, esse aspecto ligado a neurologia, conexões neurais e a plasticidade cerebral fica obscurecido. Justamente, o ponto motriz de suas observações e experimentos que ressaltou para as ciências humanas a importância das redes neurais para o processo educativo, as quais mais tarde vieram a constituir os fundamentos práticos de um novo método privilegiado de se educar. Educação concebida e praticada de forma a libertar a linguagem e a criatividade imaginativa. Hoje, essa prática constitui elemento importante para mudar os espaços e as mentalidades que dão abertura ao novo processo educativo. É aqui que se esclarecem os resultados de minha investigação e meu papel enquanto educadora. Busquei, mediante ação e reflexão, harmonizar minha prática como neurocirurgiã, à minha reflexão crítica como ser histórico, determinada por contradições, que medeiam a realidade na qual estou inserida. Espelhando-me nas instituições investigadas, pude comprovar que em parte, seus projetos educacionais cumpriam, também, uma função emancipadora ao se apoiarem nos precursores de uma escola viva. Entretanto, muito embora, advoguem a causa da interdisciplinaridade e dos temas transversais, ainda não compreenderam o verdadeiro sentido do conceito de totalidade, mesmo reconhecendo a importância de uma educação mais humanizada e a necessidade de ampliar suas visões para dar abertura ao novo processo educativo. Não conseguiram ainda, dimensionar o real valor da interação de temas tão díspares, como as descobertas da neuroplasticidade cerebral e sua contribuição para o esclarecimento das novas mediações entre teoria e prática educativa. Contradizem, o próprio projeto quando confrontadas com a complexidade e a realidade desta nova forma de educar para a liberdade. De fato, cerceadas pelas instituições de uma sociedade que tem como meta a educação para o trabalho, quando se deparam com os desafios decorrentes dos desvios neurais, não compreendem a necessidade de um trabalho interdisciplinar em que também a neurologia seja chamada a mediar a reflexão sobre as relações de um novo enfoque pedagógico. Embora, preconizem a realização do trabalho pedagógico fundamentado nas articulações teórica e prática, voltam a fragmentar este projeto quando encaminham para especialistas as crianças consideradas no contexto da educação especial. 
Não se quer aqui afirmar que este encaminhamento esteja equivocado. No entanto, o mesmo deve respeitar as condições e exigências de um trabalho interdisciplinar que tenha por base o respeito às diferenças e que deva se realizar, fundamentalmente, no âmbito da ação e reflexão.  Na cooperação, no reconhecimento, na reciprocidade, no exercício da reflexão sobre a totalidade que envolve o processo educativo e o individuo humanizado, não poderá restringir o da compreensão das relações neurais no processo ensino / aprendizagem. Assim, mesmo que aparentemente restrita ao âmbito das especializações da medicina, a neurociência poderá se desvencilhar das amarras dos procedimentos técnicos, produzindo também, uma visão crítica nas múltiplas relações que norteiam o projeto educacional de orientação sócio-histórica. Com as conquistas propiciadas por suas investigações, a neurociência busca seu espaço, na cooperação entre educadores, psicólogos e fonoaudiólogos; uma forma mais dinâmica de construção social do conhecimento. 
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