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Introducció

L’aprenentatge�al�llarg�de�la�vida.�Un�enfocament�psicoeducatiu�basat�en

la�identitat�humana

L’etiqueta d’aprenentatge al llarg de la vida, que dóna títol a aquesta obra, s’ha

relacionat en els últims quinze anys amb contribucions molt diverses sobre un

mateix tema: els processos de construcció de coneixement que duen a terme

els éssers humans al llarg de la seva existència. Aquestes aportacions s’han fet

des de punts de vista tant acadèmics com aplicats, i des de camps de coneixe-

ment tan diferents com les ciències polítiques, les ciències del treball, la soci-

ologia, les tecnologies de la informació i la comunicació, o la pedagogia.

És sorprenent que, malgrat l’evident relació entre aprenentatge i psicologia de

l’educació, paradoxalment hi hagi una nul·la tradició en l’abordatge d’aquest

tema des d’un enfocament plenament psicoeducatiu, des del qual es puguin

establir relacions entre exercir algun tipus d’influència educativa i construir

coneixement en períodes de la vida que vagin més enllà de l’època escolar.

Suposem que la falta d’estudis en aquest àmbit s’ha degut, en gran part, al fet

que en els últims trenta anys la psicologia de l’educació s’ha dedicat primor-

dialment a generar coneixement, en primer terme, sobre contextos educatius

formals, en què el qui aprenia no era, en general, un adult, i, en segon terme,

sobre contextos d’educació familiar.

Principalment per aquesta raó, fins a èpoques recents la psicologia de

l’educació no ha disposat de marcs conceptuals o metodològics útils per a es-

tudiar com els adults construïen coneixement fora de l’educació formalitza-

da, en quins contextos es construïa aquest coneixement, i de quina manera

s’utilitzava per a resoldre els problemes de la vida quotidiana, de manera com-

petent.

Per aquesta raó, actualment encara no es disposa, almenys al nostre país, d’un

marc teòric i metodològic ben estructurat i compartit per gran part de la co-

munitat acadèmica que expliqui el perquè, el com i el quan els adults constru-

eixen i usen el coneixement en escenaris educatius tan diversos com la vida

en família, el món professional, la vida social i cultural en qualitat de ciutadà,

o els moments d’oci i temps lliure.
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Considerem que actualment una de les propostes conceptuals i metodològi-

ques més prometedores per a estudiar el tema, des d’un punt de vista psicoe-

ducatiu, està guiada pel concepte d’identitat humana (Monereo i Pozo, 2011).

Pensem que l’ús d’aquesta “etiqueta” conceptual per a explicar l’aprenentatge

al llarg de la vida té avantatges innegables.

Tal com indiquen els autors esmentats en relació amb l’enfocament psicoedu-

catiu, la identitat pot emmarcar satisfactòriament l’estudi de l’aprenentatge al

llarg de la vida perquè permet identificar quins aspectes de l’ésser humà can-

vien al llarg de la seva existència, possibilita analitzar quins són els processos

de canvi (processos d’aprenentatge) que poden explicar com es va modificant,

i aporta instruments metodològics per a estudiar aquests processos de canvi i

transformació humana i intervenir-hi.

Un altre avantatge digne d’esment, respecte d’altres aproximacions teòriques,

és que possibilita estudiar contextos socials i situacions no estrictament edu-

catives que són susceptibles de tenir un impacte innegable en l’aprenentatge al

llarg de la vida. En contraposició amb els contextos educatius escolars, aques-

tes situacions socials es caracteritzen perquè no tenen una intenció educativa

explícita, perquè no tenen un docent o expert clarament definit en aquest rol

que exerceixi influència educativa sobre l’aprenent, i perquè no tenen un cur-

rículum manifest de referència que s’hagi d’aprendre i d’avaluar.

Hem d’admetre que, ara com ara, encara som lluny de poder presentar un marc

teòric i metodològic coherent, estructurat i unificat, que relacioni la identitat

humana i l’aprenentatge al llarg de la vida. No obstant això, hi ha prou pro-

postes, des de la psicologia de l’educació, que tenen com a objectiu caracterit-

zar els tres aspectes esmentats sobre la identitat humana. L’obra que segueix

aquesta introducció exposa tres maneres diferents d’explicar l’aprenentatge (i

l’ensenyament) al llarg de la vida, des d’aquesta òptica.

En el primer mòdul, escrit per J. I. Pozo, es posa en relleu que la perspectiva

cognitiva relaciona la identitat humana amb l’aprenentatge al llarg de la vi-

da. Aquesta relació s’estableix definint el concepte que l’autor anomena el jo

representat, caracteritzant les demandes i els processos d’aprenentatge al llarg

de la vida i exemplificant diverses maneres d’intervenir des d’una perspectiva

psicoeducativa basada en el canvi cognitiu dels éssers humans.

En el segon mòdul, A. Badia i C. Monereo presenten la perspectiva dialògica

aplicada a l’estudi de la construcció de la identitat humana al llarg de la vida.

D’entrada, els autors fonamenten conceptualment les principals característi-

ques de l’enfocament dialògic i, a continuació, apliquen aquesta perspectiva

per caracteritzar la construcció de la identitat i els processos i els mecanismes

dialògics del canvi d’aquesta identitat en individus adults. Acaben el capítol
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especificant algunes situacions de canvi de la identitat humana, com es poden

interpretar aquests canvis i com es pot intervenir en algun d’aquests canvis,

sempre des d’aquest enfocament dialògic.

Finalment, el tercer mòdul, escrit per M. A. Clark i R. Brancard, versa sobre la

perspectiva sociocultural de la identitat. En coherència amb aquesta perspec-

tiva teòrica, en l’apartat introductori els autors es presenten a si mateixos em-

fatitzant les característiques històriques, culturals i socials que han contribuït

a forjar la seva identitat. Seguidament, mostren les tradicions principals que

sustenten el marc teòric adoptat i, a continuació, defineixen la noció d’identitat

i en caracteritzen els atributs principals. Acaben el capítol il·lustrant les idees

exposades amb alguns casos pràctics, aplicats a escenaris socials diversos.

Els tres mòduls comparteixen una mateixa estructura expositiva que inclou,

per aquest ordre, la fonamentació de la perspectiva teòrica adoptada, la defi-

nició d’identitat humana segons el seu punt de vista, el procés de construcció

o modificació d’aquesta identitat humana, ben explicat teòricament entrant a

detallar processos i mecanismes de canvi de la identitat, o bé il·lustrant aquests

canvis mitjançant exemples concrets en què ocorren aquests canvis.

Com ja deveu haver inferit, pensem que actualment aquests tres enfoca-

ments psicoeducatius són una mostra representativa de la possible diversitat

d’aproximacions que es poden fer a l’estudi de l’aprenentatge al llarg de la

vida des de la perspectiva de la identitat humana. Evidentment, amb això no

s’esgoten, ni de bon tros, les mirades que amb la mateixa legitimitat es poden

aproximar a l’estudi del mateix fenomen.

Amb la lectura d’aquesta obra, els interessats en aquest tema podreu compro-

var que cada enfocament psicoeducatiu utilitza els seus propis artefactes teò-

rics i metodològics per a definir la identitat humana i el canvi d’aquesta iden-

titat humana al llarg de la vida. No obstant això, probablement els estudi-

ants també trobareu punts de contacte entre les tres perspectives incloses, que

posen de manifest possibles confluències que possibilitin una explicació més

completa (i complexa) dels processos d’aprenentatge durant tot el cicle vital.

Us animem a treballar en això!
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