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Teorias de Aprendizagem



Teorias de Aprendizagem

Objeto

Mediação entre 
sujeito-objeto

Sujeito



Teoria Inatista

Você já ouviu falar em algumas dessas frases:

“Quem nasceu para burro, nunca chega para cavalo.”

“Pau que nasce torto, morre torto.”

“Filho de peixe, peixinho é.”



Teoria Inatista

✓ Valoriza a hereditariedade, aquilo que é inato ao

ser humano.

✓ Ao nascer já traríamos na herança genética as

qualidades e capacidades básicas do ser humano.

✓ Baseia-se na tese de que as ideias nascem com o

sujeito, residindo no seu interior e, portanto, são

anteriores à experiência.

Platão
(427-347 a.C) 

René Descartes 
(1596-1650) 

LIMA & PADILHA (2018) 



Teoria Ambientalista

Você já ouviu essas frases:

“É de pequenino que se torce o pepino.”

“O homem nasce como se fosse uma folha em branco”

O desenvolvimento humano depende principalmente do seu ambiente, dos estímulos do 
meio em que ele vive, das experiências pelas quais ela passa.

LIMA & PADILHA (2018) 



✓ Coloca foco no “objeto”, representado pelos conteúdos a serem conhecidos.

✓ Fundamentou a pedagogia tradicional ou diretiva, na qual valoriza o papel do
professor e considera que a aprendizagem ocorre pela transmissão de informações
(Também chamada behaviorista, comportamentalista)

✓ Estudante passivo: o aprendizado é obtido por meio da cópia, da memorização e
da prática (quando estão habilitados).

✓ O meio é responsável pela formação do sujeito, sendo o professor que vai
controlar tudo que será aprendido.

✓ Através de testes/provas é avaliado se absorveu as informações corretamente.

Teoria Ambientalista

John Locke 
(1632-1704) 

LIMA & PADILHA (2018) 



Teoria Interacionista

✓ Acredita que através da interação a criança aprende a olhar as
situações de diferentes perspectivas.

✓ Através da experiência a criança aprende a ir em frente na busca por
certos objetivos, considera a resposta do outro, das pessoas as quais
interage, adulto ou criança, que indicam sua posição ou ponto de vista.

LIMA & PADILHA (2018) 



✓ Promoveu uma releitura das explicações, aparentemente

antagônicas, entre o adquirido e o inato.

✓ Colocou foco na “mediação”, que ocorre na interação entre o

“sujeito” (estudante) e o “objeto”(conhecimento).

✓ Para essa teoria, traduzida na pedagogia construtivista, tanto os

fatores hereditários quanto os conteúdos, a cultura e a sociedade

interagem na aprendizagem.

Teoria Interacionista

Immanuel Kant 
(1724-1804) 

LIMA & PADILHA (2018) 



Teorias Educacionais 

Sociocultural 

(Lev S. Vygostsky)

1896 - 1934 

• A influência educativa 
do contexto pode 

originar uma zona de 
desenvolvimento 

proximal que 
representa a diferença 

entre aquilo que o 
educando alcança 

sozinho e o que pode 
alcançar com o apoio 

de outros.

Construtivista 

(Jean Piaget)

1896 - 1980

• Considera tanto a 
bagagem hereditária 

quanto os 
conteúdos, a cultura 

e a sociedade no 
processo de 

aprendizagem.

Aprendizagem 
significativa

(David Ausebal)

1918 - 2008

• Articulação dos 
novos saberes 

aos 
conhecimentos 

prévios. Os 
estudantes se 
importam e se 

lembram daquilo 
que entendem e 

que se mostra 
útil para suas 

vidas.



Teorias Educacionais 

“nada a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o 
conhecimento não é dado em nenhuma instância, como algo terminado”.

O construtivismo na educação passou a entender a aprendizagem como 
mudança nos esquemas de interpretação da realidade, que ocorre por meio da 

construção de significados na interação entre o “sujeito” e o “objeto” 



Inovações…

Jean Jacques Rousseau deslocou o centro do processo de aprendizagem do docente e dos
conteúdos para as necessidades de aprendizagem dos educandos;

No final do século XIX, ideias e experiências educacionais passaram a ser disseminadas em países da
Europa e nos Estados Unidos;

John Dewey (1859-1962) considerou que as ideias deveriam ser instrumentos para a intervenção na
realidade;

Cousinet e Freinet recomendaram a redução do número de estudantes por sala e/ou a utilização de
pequenos grupos; e

Henri Wallon (1879-1962) primeiro educador a incluir a abordagem das emoções na sala de aula.

LIMA (2018) 



Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Métodos inovadores que se ancoram na pedagogia crítica, ética, reflexiva e transformadora,
ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação do
homem como um ser histórico inscrito na dialética da ação-reflexão-ação.

Mitre e colaboradores (2008)

Um conjunto de tecnologias educacionais que proporcionam engajamento dos educandos no processo
educacional, que integrem a reflexão dos educandos em relação ao que estão fazendo, ou ainda, que
requeiram mais do que ouvir e tomar notas nas atividades escolares realizadas em sala de aula.

Lima, 2018



Iniciativas educacionais

1960 1963 1970 1997 1998 2005

ABP adotada no curso de 
medicina da Universidade 
McMaster, no Canadá e na 

Universidade de 
Maastricht, na Holanda

Paulo Freire, elaborou o 
método da problematização 

para alfabetização de adultos 
– desenvolvimento de uma 

consciência crítica no 
processo educacional

Implantação da ABP na 
Faculdade

de Medicina de Marília 
(FAMEMA) 

Escolas na Europa (Holanda, 
Dinamarca) e nos Estados 

Unidos da América (EUA), em  
Harvard, iniciaram a aplicação 

da ABP

Curso de
Medicina da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

No Estado do Rio de Janeiro, o 
primeiro curso a utilizar a ABP 
foi o da Fundação Educacional 

Serra dos Órgãos –FESO 



Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

• Construídas em contraposição à pedagogia tradicional;

• Construção de conhecimentos baseados nos saberes prévios dos estudantes;

• Proporciona o desenvolvimento do raciocínio crítico-reflexivo;

• Fundamenta-se em abordagem pedagógica-histórico-crítica;

• Valoriza o aprender a aprender, o diálogo, trabalho em equipe;

• O educando passa a ser protagonista do processo educacional;

• Professor passa a atuar como um facilitador/mediador que favorece a construção do

conhecimento, a escuta e promove a inclusão de ideias.

•



Desafios…

• Passividade e baixa atitude crítica do estudante;

• Perda da identidade do professor como principal fonte de informação;

• Tornar acessíveis as tecnologias para a aprendizagem ativa;

• Tecnificação na seleção dos conteúdos;

• Utilizar uma abordagem crítica na problematização dos conteúdos selecionados pelos
professores e escolas.



E como as pessoas aprendem…

Paulo Freire – denomina os processos de aprendizagem e sistemas de transferência da cultura 
como sendo EDUCAÇÃO.

Considera que a prática educacional está fundamentada pela consciência de que somos seres
inacabados e em constante transformação.

Aprendizagem de adultos e a educação como prática de liberdade e de autonomia, especialmente
construída por meio do desenvolvimento da consciência crítica dos educandos.



Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.



Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção.



Ensinar exige…

Reflexão crítica sobre a prática

Respeito aos saberes dos educandos

Saber escutar

Disponibilidade para o diálogo

Apreensão da realidade

Curiosidade





Política intersetorial da Saúde e da Educação:

- instituído como estratégia de integração

- objetivo de promover saúde e educação integral

- voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da
educação pública brasileira.

Promoção da Saúde do Escolar
Qualidade de vida da comunidade 

escolar
Gestão solidária e planejamento 

intersetorial

Programa saúde na escola



Saúde

Educação

Qualidade 
de Vida

Educatio – ação de criar, alimentar, cuidar, instruir (ação coletiva)

Salus – sentido de todo, totalidade, inteiro, holístico 



Ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti; 

Promoção das práticas 
Corporais, da Atividade Física 

e do lazer nas escolas; 

Prevenção ao uso de álcool, 
tabaco, crack e outras drogas; 

Promoção da Cultura de Paz, 
Cidadania e Direitos 

Humanos; 

Prevenção das violências e 
dos acidentes; 

Identificação de educandos 
com possíveis sinais de 
agravos de doenças em 

eliminação; 

Promoção e Avaliação de 
Saúde bucal e aplicação tópica 

de flúor; 

Verificação da situação 
vacinal;

Promoção da segurança 
alimentar e nutricional e da 

alimentação saudável e 
prevenção da obesidade 

infantil; 

Promoção da saúde auditiva e 
identificação de educandos 

com possíveis sinais de 
alteração. 

Direito sexual e reprodutivo e 
prevenção de DST/AIDS; 

Promoção da saúde ocular e 
identificação de educandos 

com possíveis sinais de 
alteração. 

Ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti; 

Promoção das práticas 
Corporais, da Atividade Física 

e do lazer nas escolas; 

Prevenção ao uso de álcool, 
tabaco, crack e outras drogas; 

Promoção da Cultura de Paz, 
Cidadania e Direitos 

Humanos; 

Prevenção das violências e 
dos acidentes; 

Identificação de educandos 
com possíveis sinais de 
agravos de doenças em 

eliminação; 

Verificação da situação 
vacinal;

Promoção da segurança 
alimentar e nutricional e da 

alimentação saudável e 
prevenção da obesidade 

infantil; 

Promoção da saúde auditiva e 
identificação de educandos 

com possíveis sinais de 
alteração. 

Promoção e Avaliação de 
Saúde bucal e aplicação tópica 

de flúor; 

Direito sexual e reprodutivo e 
prevenção de DST/AIDS; 

Ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti; 

Promoção das práticas 
Corporais, da Atividade Física 

e do lazer nas escolas; 

Prevenção ao uso de álcool, 
tabaco, crack e outras drogas; 

Promoção da Cultura de Paz, 
Cidadania e Direitos 

Humanos; 

Prevenção das violências e 
dos acidentes; 

Identificação de educandos 
com possíveis sinais de 
agravos de doenças em 

eliminação; 

Verificação da situação 
vacinal;

Promoção da segurança 
alimentar e nutricional e da 

alimentação saudável e 
prevenção da obesidade 

infantil; 

Promoção da saúde auditiva e 
identificação de educandos 

com possíveis sinais de 
alteração. 

Ações do PSE



“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.”
Rubem Alves



Expectativa



Realidade

Que horas 
termina essa 

palestra? Aff…

Quero ir 
embora.

Estou com 
fome!!!



Aprendizagem 
Baseada em 

equipes 

Gamificação

Aprendizagem 
Baseada em 
Problemas

Problematização

Espiral 
Construtivista

Sala de aula 
Invertida

Viagem 
Educacional

Metodologias Ativas



Sala de Aula Invertida
(Flipped Classroom)

Trata-se de uma abordagem pela

qual o aluno assume a

responsabilidade pelo estudo teórico

e a aula presencial serve como

aplicação prática dos conceitos

estudados previamente (JAIME;

KOLLER; GRAEML, 2015)



▪ Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação (Hanseníase,
Esquistossomose, Tracoma e Geo-helmintíases)

Oportuniza discutir, problematizar e refletir a respeito de soluções de

forma científica, enriquecendo a discussão em grupo, invertendo a maneira de

proporcionar o ensino, com vista a proporcionar a capacidade crítica e reflexiva de cada

um.

Imagine uma aula movida pelos problemas ou interesses identificados pelos

alunos. Os estudantes exploram um problema da vida real e desenvolvem soluções.



Gamificação

A gamificação é o uso de elementos

de games em contextos de não-jogo.

São usados como estratégias

pedagógicas com o intuito de

motivar, auxiliar no desenvolvimento

do raciocínio e habilidades, bem

como facilitar o aprendizado de

conceitos, promover o engajamento,

comunicação entre eles e trabalho

em grupo.



Jogos de Cartas 

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas
Proposta educacional que permite o diálogo e a busca ativa dos conhecimentos a
partir da problematização e da vivência da própria realidade.

O jogo contem cartas numeradas com tipos de drogas e cartas com a consequência
ou efeito destas drogas;

As cartas, além de informar sobre os malefícios podem também trazer um
conhecimento mais técnico e agregar conhecimento científico.



Curso SUPERA

Sistema para detecção do Uso abusivo e dependência de
substâncias Psicoativas: Encaminhamento, intervenção breve, Reinserção social
e Acompanhamento)
1 - O uso de substâncias psicoativas no Brasil
2 - Efeitos de substâncias psicoativas
3 – Detecção do uso e diagnóstico da dependência de substâncias psicoativas
4 – Intervenção Breve
5 – Atenção Integral na rede de saúde
6 – Modalidades de tratamento e encaminhamento e
7 – O Sistema Único de Assistência Social e as Redes Comunitárias

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) e
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD).



Espiral Construtivista

Representação esquemática da espiral construtivista. Lima, 2017.

É uma metodologia educacional que visa
favorecer o processo de ensino-aprendizagem,
por meio da dialogia.

O princípio da dialogia possibilita a articulação
de diferentes pontos, explicações sobre os
fenômenos e implica na inclusão e
engajamento dos educandos nesse processo.

Utiliza-se de um disparador de aprendizagem,
a partir da leitura de uma determinada
situação.

Essa metodologia se dá através de seis
movimentos.



Narrativas

Prevenção de violências e acidentes

“Escreva um caso de acidente vivenciado por você”

-Recomenda-se que sejam preservados os
nomes reais e locais do acontecimento.
- Contempla diferentes relatos de vida.
- Possibilita refletir dúvidas, emoções e
reflexões.
- Produção de novos conhecimentos a partir
das histórias compartilhadas.



Aprendizagem Baseada em Equipe  
Team Based Learning (TBL)

Uma estratégia educacional que promove a construção de conhecimento, focalizada na resolução de

problemas. Favorece o desenvolvimento de aprendizagem colaborativa, sendo desencadeada por um

disparador de aprendizagem.

✓Cada participante analisa individualmente o contexto ou os
materiais para um estudo prévio

✓ Os participantes respondem a um conjunto de testes que abordam a tomada de decisão, frente
ao contexto em questão;

✓ Após compartilharem suas escolhas individuais, cada equipe discute as alternativas e busca um
consenso ou pacto para a discussão dos resultados por equipe;

✓ As alternativas definidas pelas equipes são debatidas.  



Aprendizagem Baseada em Equipe  
Team Based Learning (TBL)

Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS

Visa explorar conteúdos de modo dinâmico e interativo, requerendo corresponsabilização e

engajamento dos participantes e dos professores no processo de ensino-aprendizagem.

TBL:

1. Oportunidade para se envolver em tarefas de aprendizagem significativa;

2. Favorece o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa;

3. Considera os distintos saberes e experiências dos participantes, organizados em equipes;



Pulga atrás da orelha

Ana Maria, 16 anos, mudou-se para capital Águas Profundas com os pais e seus 7
irmãos mais novos. A família Silva morava na zona rural no município de Belo
Campo. Nova vida, novos hábitos, Ana conheceu Marcelo, um adolescente de 19
anos muito popular na escola. O rapaz se apaixonou pelo jeito tímido e sorriso doce
da garota.

Alguns meses depois começaram a namorar e Marcelo propôs “curtir o namoro”
em um lugar especial. Ana ficou com a “pulga atrás da orelha”, porque não
entendeu muito bem a proposta do namorado. Viveu muitos anos na roça, tendo
pouca informação sobre educação sexual.



Questão TBL:

1 – Qual atitude mais coerente a ser tomada por Ana?

a) Recusar o convite, pois Ana não está na idade de namorar.

b) Ana deve aceitar o convite, desde que o namorado use preservativo.

c) Ana aceita o convite!

d) Procurar uma unidade de saúde para realizar uma consulta e orientação
sobre métodos contraceptivos.



Viagem Educacional

Ação educacional social e artística dentro de um contexto pedagógico que contribui para a 

aprendizagem de forma ampliada e diversificada.

Vídeo “A Cloudy Lesson”

https://www.youtube.com/watch?v=Da1jeVEcpg0&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=Da1jeVEcpg0&t=5s


SUGESTÕES….

Ser e Ter

Temple Grandin

Nenhum a menos



Conexões

Prevenção 
de 

DST/AIDS

Prevenção 
das 

violências

Promoção 
das 

práticas 
corporais

Alimentação 
Saudável Promoção da 

Saúde Auditiva

Situação 
Vacinal 

Combate 
ao 

mosquito
Avaliação 

Saúde 
Bucal

Promoção 
da Saúde 

Ocular

Sinais de 
Agravos 

Promoção 
Cultura da 

Paz





“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Paulo 
Freire

Obrigada!!!




