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“Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlof, “Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlof, 
levoulevou--o para que descobrisse o mar.o para que descobrisse o mar.

Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das 
dunas altas, esperando. dunas altas, esperando. 

Quando o menino e o pai, enfim alcançaram aquelas Quando o menino e o pai, enfim alcançaram aquelas 
alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava 
na frente de seus olhos.na frente de seus olhos.

E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o 
menino ficou mudo de beleza.menino ficou mudo de beleza.

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai:gaguejando, pediu ao pai:

-- Me ajuda a olhar!Me ajuda a olhar!

 Eduardo GaleanoEduardo Galeano



Ensinar é possibilitar aprendizagens, Ensinar é possibilitar aprendizagens, 
apropriação de novos conhecimentos.apropriação de novos conhecimentos.

Como uma pessoa aprende?Como uma pessoa aprende?



Abordagens teóricas da aprendizagem Abordagens teóricas da aprendizagem 
-- apropriação de conhecimentosapropriação de conhecimentos::

 Abordagem ComportamentalistaAbordagem Comportamentalista

Abordagens Abordagens interacionistasinteracionistas--mediacionaismediacionais::

 PsicogenéticaPsicogenética--construtivistaconstrutivista
HistóricoHistórico--culturalcultural



Abordagem ComportamentalistaAbordagem Comportamentalista

Watson e SkinnerWatson e Skinner
 Aprendizagem é aquisição de novos Aprendizagem é aquisição de novos 

comportamentos pela experiência comportamentos pela experiência ––
determinada pelo AMBIENTE.determinada pelo AMBIENTE.

 Condicionamento Condicionamento –– Modelagem Modelagem –– AssociaçõesAssociações
 Estímulo Estímulo –– Resposta Resposta –– Reforço: conexão Reforço: conexão 

imediata.imediata.
 Ensino: Transmissão Ensino: Transmissão –– ControleControle
 Aprendizagem: Repetição Aprendizagem: Repetição -- memorização memorização ––

PassividadePassividade



Abordagem psicogenética de Jean PiagetAbordagem psicogenética de Jean Piaget

 Aprendizagem Aprendizagem -- conhecimento por conhecimento por 
INTERAÇÕES e CONSTRUÇÕES progressivas.INTERAÇÕES e CONSTRUÇÕES progressivas.

 Processo mediado Processo mediado –– AÇÕES MENTAIS do AÇÕES MENTAIS do 
aprendiz com o objeto aprendiz com o objeto –– reconstrução interna.reconstrução interna.

 ConhecimentoConhecimento: Assimilação : Assimilação –– Acomodação Acomodação --
AdaptaçãoAdaptação

 Motor: interesses e necessidades Motor: interesses e necessidades ––
desequilibrações/conflitos cognitivos.desequilibrações/conflitos cognitivos.

 Base: conhecimentos préviosBase: conhecimentos prévios



Abordagem HistóricoAbordagem Histórico--culturalcultural

Lev S. Vygotsky Lev S. Vygotsky –– A. R. Luria A. R. Luria –– A. N. LeontievA. N. Leontiev

 Aprendizagem Aprendizagem -- apropriação das práticas da cultura em apropriação das práticas da cultura em 
INTERAÇÕES sujeitoINTERAÇÕES sujeito--meio socialmeio social..

 MediadaMediada: SOCIAL: intervenção de outro experiente: SOCIAL: intervenção de outro experiente
SIMBÓLICA: pelo signo SIMBÓLICA: pelo signo –– linguagemlinguagem

 Apropriação: INTERNALIZAÇÃO Apropriação: INTERNALIZAÇÃO –– reconstruçãoreconstrução

 Motor: necessidades Motor: necessidades –– motivos motivos –– objetivos das açõesobjetivos das ações

 Base: conhecimentos/estratégias já existentes e em Base: conhecimentos/estratégias já existentes e em 
formação formação –– Zona de Desenvolvimento Proximal.Zona de Desenvolvimento Proximal.



Implicações das concepções de Implicações das concepções de 
aprendizagem aprendizagem –– Princípios para o EnsinoPrincípios para o Ensino::
 Toda aprendizagem resulta de Toda aprendizagem resulta de INTERAÇÕESINTERAÇÕES

entre pessoas e conhecimentos;entre pessoas e conhecimentos;

 Toda aprendizagem é MEDIADA (não direta) Toda aprendizagem é MEDIADA (não direta) 
por AÇÕES do aprendiz e do ensinante por AÇÕES do aprendiz e do ensinante 
(intervenções) e pelos significados, pela (intervenções) e pelos significados, pela 
linguagem linguagem –– DIÁLOGO.DIÁLOGO.

 Movida por interesses e necessidadesMovida por interesses e necessidades

 Uma boa situação de aprendizagem Uma boa situação de aprendizagem ––
PROBLEMAS para o aprendiz PROBLEMAS para o aprendiz –– erros.erros.



 Envolve conhecimento com função social.Envolve conhecimento com função social.

 Se apóia em conhecimentos/funções prévios.Se apóia em conhecimentos/funções prévios.

 Requer ajudas/intervenções para a resolução do Requer ajudas/intervenções para a resolução do 
problema problema –– autonomia relativa.autonomia relativa.

 Implica planejamento, sistematicidade.Implica planejamento, sistematicidade.

 Supõe singularidade Supõe singularidade –– diferenças individuaisdiferenças individuais



 Implica relações/significações professorImplica relações/significações professor--
aluno aluno –– não lineares.não lineares.

 Envolve subjetividade, emoções Envolve subjetividade, emoções –– não não 
controlecontrole

 Envolve dimensões TÉCNICA e ÉTICAEnvolve dimensões TÉCNICA e ÉTICA


