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Questões estruturantes

 O que é que se entende por educar nas
escolas?

 O que é que se entende por aprender
nestes contextos educativos?

 O que é que se entende por organizar e
gerir o trabalho pedagógico numa sala de
aula?



Esquema concetual

Paradigmas pedagógicos
Abordagens no campo da 

Psicologia da Educação

Instrução Abordagem comportamentalista

Aprendizagem Abordagem cognitivista

Comunicação Abordagem socioconstrutivista



Paradigma pedagógico da instrução



O que é aprender ?

Aprender é ser capaz de reproduzir informação



O que é aprender ?

Aprender é ser capaz de reproduzir informação

 Só se aprende quando se ensina;

 Aprende-se por exposição didácticas.



A aprendizagem por exposições

didácticas

 Os alunos deverão ser confrontados com factos,
princípios e regras de acção que são para recordar
e aplicar.

 Os objectivos da aprendizagem dos alunos
encontram-se na mente dos professores, nos
manuais escolares, nas bases de dados, etc.



A aprendizagem por exposições

didácticas

 A mente do aluno é entendida como uma tábua
rasa

 O saber é visto como um produto que se adquire

 A influência educativa do professor circunscreve-se
ao acto de ensinar e este é mais um ditado do que
um diálogo



A aprendizagem por exposições

didácticas

 O professor expõe as teorias, fornece os melhores
exemplos dessas teorias e, por fim, propõe
exercícios aos alunos para que estes possam
aplicar os conhecimentos adquiridos.

 Os recursos que são utilizados são os manuais
escolares onde a informação surge simplificada e
organizada de forma a facilitar a sua reprodução
por parte dos alunos.



A aprendizagem por exposições

didácticas

 Aceita-se esta visão do acto de aprender porque:

 contribui para alimentar a crença de que basta saber

ensinar bem para que se possa aprender;



A aprendizagem por exposições

didácticas

 Aceita-se esta visão do acto de aprender porque:

 contribui para alimentar a crença de que basta saber

ensinar bem para que se possa aprender;

 se especifica de forma clara aquilo que se pretende que

os alunos aprendam.



Questões

 Pode o acto de ensinar continuar a ser gerido em

função daquelas questões cujas respostas já se

encontram plenamente determinadas ?

 Pode o acto de ensinar continuar a ser gerido de

forma a que aquele que coloca as questões

decisivas é o mesmo que, antecipadamente, já

conhece as respostas ?



Paradigma pedagógico da aprendizagem



O que é aprender ?

Aprende-se quando um aluno

desenvolve competências cognitivas e relacionais



O que é aprender ?

Aprende-se quando um aluno

desenvolve competências cognitivas e relacionais

 Aprende-se  quando somos estimulados a pensar;

 Aprende-se quando se aprende a aprender. 



Aprender é desenvolver competências

cognitivas e relacionais

 Os alunos são vistos como detentores de teorias
mais ou menos coerentes acerca do mundo.

 Estas teorias pessoais podem tornar-se mais
coerentes e mais eficazes para explicar o
mundo, já não por meio de exposições didáticas,
mas à medida que os alunos as discutem e são
encorajados pelos professores a partilhá-las e a
discuti-las uns com os outros.



Aprender é desenvolver competências

cognitivas e relacionais

 A acção do professor consiste em criar as
condições para que os alunos procurem as
soluções para os problemas e construam as
teorias mais adequadas sobre a realidade.

 A ação do professor circunscreve-se a uma ação
que mais do que transmitir conteúdos, visa criar
as condições para que os alunos desenvolvam
estratégias de resolução dos problemas, de
pesquisa da informação ou de desenvolvimento
e construção de projetos.



Questões

 Até que ponto uma Escola que funcione segundo o

paradigma da aprendizagem responde aos

desafios e exigências das sociedades

contemporâneas? Porquê?



Paradigma pedagógico da comunicação



O que é aprender ?

Aprender é construir saberes



O que é aprender ?

Aprender é construir saberes

 Aprende-se quando partilhamos, utilizamos e 

recriamos um dado património cultural.



Aprender é construir saberes

 Reconhece-se a importância do património de
saberes já construído, tendo em conta que este
património já foi testado quanto ao seu valor e
importância.

 As intervenções educativas no seio das escolas
deveriam ajudar os alunos a captar a distinção
entre o seu conhecimento pessoal e “aquilo que
é tido por conhecido”.



Aprender é construir saberes

 Será a apropriação desse património cultural
(instrumentos, informações, procedimentos e atitudes)
que poderá garantir a possibilidade dos alunos
desenvolverem um olhar mais abrangente e capaz
sobre o mundo.

 Os alunos adquirem, assim, a capacidade de
compreender as limitações do seu conhecimento
através do confronto que estabelecem com o
património cultural.



Aprender é construir saberes

 Para que a compreensão dos limites das teorias
que os alunos possuem sobre o mundo é
necessário suscitar uma relação de confronto,
mais do que uma relação de adoração, com os
textos ou o material que constituem o património
cultural comum

É essa relação de confronto que constitui a
condição necessária à apropriação desse
património cultural.



Aprender é construir saberes

 Aprender é atribuir um significado a esse
património, o que passa por contar, para isso,
com o apoio dos outros.

 Nesta perspetiva ninguém aprende sozinho,
ainda que todas as aprendizagens sejam
pessoais



Aprender é construir saberes

 Aprende-se à medida que se partilha e recria um
dado património cultural.

 Aprende-se porque nos relacionamos uns com os
outros no âmbito desse processo de partilha e de
recriação.
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