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 Usamos o termo aprender sem dificuldades, pois sabemos que,
se somos capazes de fazer algo que antes não fazíamos, é
porque aprendemos.

 Para a Psicologia, o conceito de aprendizagem não é tão simples
assim.

 Há diversas possibilidades de aprendizagem.

Qual o limite da aprendizagem? Qual a participação do
aprendiz no processo? Qual a natureza da
aprendizagem? Há ou não motivação subjacente ao
processo?

A aprendizagem como objetivo de estudo
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Teorias

 Condicionamento: as teorias que definem a aprendizagem pelas

suas conseqüências comportamentais e enfatizam as condições

ambientais como forças propulsoras da aprendizagem.

Aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta.

 Cognitivistas: são aquelas que definem a aprendizagem como um

processo de relação do sujeito com o mundo externo e que tem

consequências no plano da organização interna do conhecimento

(organização cognitiva).



Teorias do condicionamento

✓ “Definem a aprendizagem por suas consequências comportamentais e

enfatizam as condições ambientais como força propulsora da

aprendizagem”;

✓ Hábitos/Praticar: associação entre um estímulo e uma resposta;

✓ Comportamento é mantido pelo sequenciamento de respostas;

✓ Apresentação do problema (transferências da aprendizagem).





Teorias cognitivistas

✓ “Processo de relação do sujeito com o mundo externo, com consequências 

no plano da organização interna de conhecimento (organização cognitiva)”;

✓ “Aprendizagem é um elemento que provém de uma comunicação com o 

mundo e se acumula sob a forma de uma riqueza de conteúdos cognitivos”;

✓ Relação entre ideias (conceitos) e experiências;

✓ Apresentação do problema (transferência de aprendizagem);

✓ Insight.



A teoria cognitivista da aprendizagem

Cognição: Processo através do qual o mundo de significados tem origem .O

cognitivismo está, portanto, preocupado com o processo de compreensão,

transformação, armazenamento e utilização das informações, no plano da

cognição.

Aprendizagem : O processo de organização das informações e de integração do

material à estrutura cognitiva é o que os cognitivistas denominam aprendizagem.

Aprendizagem Mecânica : Refere-se à aprendizagem de novas informações com

pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura

cognitiva.



Aprendizagem Significativa

Processa-se quando um novo conteúdo se relaciona com conceitos

relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo assim

assimilado por ela. Esses conceitos disponíveis são os pontos de

ancoragem para a aprendizagem.

Os pontos de ancoragem são formados por informações ou ideias

básicas para a aquisição de novos conhecimentos e a suas respectivas

organizações.



Jerome Bruner

✓ Jerome Bruner, nascido em 01 

de outubro de 1915.

✓ Americano psicólogo que tem 

participações significativas 

para saúde humana, psicologia 

cognitiva, e teoria de 

aprendizagem em psicologia 

educacional.

✓ Formou-se em psicologia pela 

universidade de Duke



A teoria de ensino de Jerome Bruner

 Bruner diz em sua teoria que a aprendizagem é como “captar relações

entre os fatos, adquirindo novas informações, transformando-as e

transferindo-as para novas situações”.

 Além do mais ele diz que o professor deve se preocupar não somente

com a extensão da matéria, mas principalmente com sua estrutura.



A estrutura da matéria

Bruner propõe que especialistas nas disciplinas auxiliem a estruturar o

conteúdo de ensino a partir dos conceitos gerais da matéria, a partir daí

desenvolvam-no como uma espiral, sempre dos conceitos mais gerais

para os particulares.



Motivação

A motivação é o processo que mobiliza o organismo para a ação, a

partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e

o objeto de satisfação.

O estudo da motivação três tipos de variáveis:

✓ O ambiente..

✓ As forças internas ao individuo

✓ O objeto que atrai o individuo



Motivação e o processo ensino-

aprendizagem

 A preocupação do ensino tem sido criar condições para que o aluno 

“fique afim” de aprender. 

 É preciso criar a necessidade e apresentar um objeto adequado para a 

sua satisfação.



A contribuição de Skinner 



A contribuição de Skinner 



A contribuição de Bandura



A contribuição de Jean Piaget



A contribuição de Jean Piaget



A contribuição de Emília Ferreiro



Emília Ferreiro e Telma Weisz



A contribuição de Vygotsky



A contribuição de Vygotsky



Vygotsky e sua relação com a teoria de 

Piaget

✓ Ambas as teorias fizeram parte da história e da evolução da 

aprendizagem, mesmo apresentando aspectos diferentes.
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