
Robson Santos da Silva

Novatec



Copyright © 2015 da Novatec Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998.
É proibida a reprodução desta obra, mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia 
autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates
Assistente editorial: Priscila A. Yoshimatsu
Revisão gramatical: Rinaldo Milesi
Capa: Carolina Kuwabata
Editoração eletrônica: Carolina Kuwabata

ISBN: 978-85-7522-443-4 OG20150629

Histórico de impressões:

Julho/2015 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.
Rua Luís Antônio dos Santos 110
02460-000 – São Paulo, SP – Brasil
Tel.: +55 11 2959-6529
E-mail: novatec@novatec.com.br
Site: www.novatec.com.br
Twitter: twitter.com/novateceditora
Facebook: facebook.com/novatec
LinkedIn: linkedin.com/in/novatec



24

capítulo 

1Teorias e concepções

A educação é um fenômeno histórico e social. Assim, o estudo de teorias 
da aprendizagem e de teorias pedagógicas e psicológicas é indispen-
sável para que se possa ter uma visão crítica e holística do fenômeno 
educativo. Trata-se de conhecimento essencial ao desenvolvimento das 
habilidades e competências dos educadores, para que possam compre-
ender as condições atuais e as perspectivas futuras para o uso dos AVAs.

1.1 Teorias da aprendizagem
Desde a antiguidade, filósofos, educadores, psicólogos e cientistas de 
diferentes áreas do conhecimento debatem os diferentes aspectos que 
compõem a educação. Sócrates, Platão, Aristóteles, Francis Bacon, John 
Locke, Rousseau, Immanuel Kant, P. Freire, Gagné, Bruner, Thorndike, 
Piaget, Vygotsky, Guthrie, Rogers e Ausubel são alguns dos que trouxe-
ram à luz das discussões suas ideias sobre como o ser humano aprende 
e quais são as condições ideais para que isso ocorra. Das conclusões a 
que chegaram esse vários pensadores, emergiram abordagens que fo-
ram influenciadas pelos acontecimentos políticos, econômicos e sociais 
de cada período da história. Essas percepções têm sido reunidas sob 
a forma de teorias da aprendizagem, que podem ser utilizadas pelos 
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educadores para planejar e exercer suas atividades, seja na modalidade 
presencial ou a distância.

Atualmente as três grandes categorias, behaviorismo, cognitivismo 
e construtivismo, procuram sistematizar as diferentes percepções que 
as pessoas têm sobre como fatores relativos ao ambiente, à genética, ao 
comportamento, à interação e à tecnologia influenciam a estruturação 
do conhecimento.

1.1.1 Behaviorismo

A palavra behaviorismo se originou na língua inglesa e significa “com-
portamento” ou “conduta”. O termo foi utilizado pela primeira vez por 
John Watson em um artigo datado de 1913. Desde então, diante de suas 
características, recebeu outras denominações, como comportamenta-
lismo e teoria comportamental.

Trata-se de uma concepção que emergiu com o positivismo, corrente 
filosófica que dominou o pensamento científico europeu da segunda 
metade do século XIX até o começo do século XX, cujas bases se as-
sentaram na busca por resultados observáveis, mensuráveis e cujos 
experimentos deviam ser reproduzidos em diferentes condições. Desde 
então, a perspectiva dos behavioristas para os fenômenos psicológicos 
passou por mudanças graças às contribuições de outros pensadores, 
com destaque para Pavlov, Skinner e Thorndike, mas isso não dimi-
nuiu a intensidade de sua essência funcionalista e pragmática. Segundo 
Gazzaniga (2010), para esses cientistas, o comportamento não seria uma 
ação isolada de um sujeito, mas sim o resultado de uma interação entre 
ele e o ambiente, ou seja, entre as respostas emitidas pelo indivíduo e 
as estímulos advindos do ambiente. Partindo dessas premissas, a edu-
cação deveria ter como grande objetivo a mudança de comportamento 
do aluno, e isso só seria alcançado se as ações fossem repetidamente 
ensaiadas até se tornarem automáticas. Para que esse condicionamento 
pudesse ser alcançado, o educador deveria utilizar reforços positivos e 
negativos, a fim de fortalecer ou extinguir uma determinada conduta.

A grande crítica em relação ao behaviorismo está no fato de a teoria 
considerar o aluno um ser passivo diante da aquisição do conhecimento, 
o que dificulta para ele a solução de problemas diferentes daqueles 
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para os quais foi treinado a resolver. Apesar das críticas, a teoria ainda 
é bastante utilizada e continua muito presente na educação, presencial 
e a distância. Dentre suas heranças, encontram-se a aprendizagem as-
sistida por computador, a instrução programada e o uso de objetivos 
comportamentais.

1.1.2 Cognitivismo

No decorrer do século XX, o desenvolvimento científico foi intenso. 
O surgimento da teoria dos sistemas, da cibernética, das teorias da in-
formação e da robótica trouxeram à tona novas perspectivas em todos 
os campos do conhecimento humano, incluindo os relacionados aos 
fenômenos psicológicos e educacionais. A avalanche de novas descober-
tas formou uma base sólida sobre a qual as críticas ao behaviorismo se 
fortaleceram, possibilitando que os adeptos do cognitivismo ganhassem 
mais espaço a partir dos anos 1950. A teoria que tinha como principais 
representantes Jean Piaget, Bruner, Ausubel e Gagné teve como ponto 
central a busca para compreender como o ser humano processa as 
informações e faz a ordenação do conhecimento, ou seja, quais são os 
estilos de aprendizagem e as formas de pensamento.

Para Piaget, um dos maiores ícones do cognitivismo, o conhecimento 
seria adquirido por meio de atividades mentais interiores chamadas 
assimilação e acomodação. A primeira se caracterizaria pela integra-
ção de um novo dado às estruturas cognitivas prévias; a acomodação 
seria a consequente modificação que ocorreria nessas estruturas. Desse 
processo, seriam então gerados padrões de comportamento chamados 
esquemas. Assim, enquanto o behaviorismo tratava a aquisição do 
conhecimento como resultado de ações externas representadas por 
estímulos, respostas e reforços, positivos e negativos, a concepção cog-
nitivista procurava entender essa ação partindo do estudo de como as 
pessoas realizavam processos mentais e como estabeleciam as represen-
tações conscientes de sua realidade. Para que pudessem comprovar suas 
teorias, os cognitivistas analisavam aspectos relacionados a modelos 
de reconhecimento, atenção, memória, organização do conhecimento, 
linguagem e raciocínio.



27Capítulo 1 ■ Teorias e concepções

Influenciada pelo contexto científico da época, a teoria evoluiu e alguns 
estudiosos passaram a comparar o cérebro humano aos computadores, ou 
seja, para eles, a mente humana teria esquemas genéticos internos, mas 
poderia ser programada, podendo então funcionar como um processador 
capaz de transformar informações em conhecimento. Em virtude dessas 
características, para Bates (2015), o cognitivismo serviu de base para a 
criação de várias tecnologias ligadas ao ensino, dentre as quais:

• sistemas tutorias inteligentes com capacidade de análise da res-
posta dos alunos;

• inteligência artificial, cujo objetivo é dotar as máquinas de pro-
cessos semelhantes ao da mente humana;

• formulação de atividades com resultados predeterminados a 
fim de estimular a capacidade de compreensão, análise, síntese e 
avaliação; e

• abordagens de design instrucional baseadas em objetivos ou 
resultados de aprendizagem predeterminados.

Apesar das diferenças apresentadas em relação ao behaviorismo, 
nem todos os estudiosos concordaram plenamente com os cognitivis-
tas, pois acreditavam que o cérebro seria muito mais versátil do que os 
computadores, não só por sua capacidade de adaptação e complexidade 
neural, mas também por ser dotado de valores e motivações variáveis 
para cada indivíduo. O interessante é que essa discordância foi o aspecto 
fundamental para o fortalecimento de outra teoria: o construtivismo.

1.1.3 Construtivismo

Para os construtivistas, cujas primeiras contribuições datam do século 
XX, os processos e estados mentais estão em constante evolução. Assim, 
cada nova informação incorporada ao conhecimento é vista como um 
passo para que novos estados mentais sejam atingidos. Considerando 
essa perspectiva, a aprendizagem seria efetivada a partir de análises e 
construções realizadas pelos indivíduos por meio do processamento 
mental consciente e reflexivo. Assim, a ideia central da teoria repousa 
na premissa de que um conhecimento não pode, simplesmente, ser 
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transmitido ao estudante, ou seja, a cada pessoa caberia a construção 
do seu próprio conhecimento e a criação de estruturas para compre-
ensão de sua realidade. Tal posição coloca o aluno como prioridade na 
relação educativa, cabendo aos agentes educacionais proporcionar as 
condições pedagógicas, didáticas, metodológicas e materiais adequadas 
para o que o desenvolvimento ocorra.

Apesar das diferenças, o construtivismo não significou um rompi-
mento com o cognitivismo. Prova disso é a manutenção do pressuposto 
de que a mente humana se desenvolve por meio de um movimento per-
manente de assimilação e acomodação em que o aprendiz é tido como 
alguém que necessita compreender como a aprendizagem se processa 
para que possa participar ativamente dela. O grande diferencial em 
relação ao cognitivismo é a nova visão sobre o papel que o contexto 
social tem no processo de aquisição do conhecimento.

Conforme Daniels (1996), o construtivismo teve como seu principal 
mentor Lev Vygotsky, segundo o qual um aluno desenvolve conheci-
mento e compreensão de sua realidade por meio da interação com outras 
pessoas. A ideia central repousa na crença de que o conhecimento é 
sempre mediado e viabilizado pelas interações entre os indivíduos por 
meio da linguagem, caracterizando assim o fenômeno a que o autor 
chamou de zona do desenvolvimento proximal.

Dentre as contribuições da teoria para a educação, emergiram algu-
mas importantes percepções, com destaque para as seguintes: o currí-
culo deve ser apresentado em partes, enfatizando-se os conceitos gerais; 
deve-se valorizar o aluno, suas opiniões e pontos de vista; os estudantes 
devem ser vistos como pensadores capazes de propor soluções inova-
doras para a sociedade; o aprendizado dos alunos não deve ser avaliado 
apenas por resultados, deve valorizar também os seus esforços. Os ob-
jetivos de aprendizagem, ensino e avaliação estão intimamente ligados 
e devem resultar em uma aprendizagem significativa. Observa-se ainda 
que os construtivistas evitam a imposição de objetivos de aprendizagem 
e resultados, o que faz com que ações relacionadas a compreensão, razão, 
reflexão e envolvimento sejam valorizadas. É interessante notar que 
esse posicionamento é alvo de críticas por parte de alguns pensadores, 
pois, segundo eles, o construtivismo, ao defender essa posição, gera 
imprecisão e indeterminação no ensino-aprendizagem.
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1.1.4 Teorias da aprendizagem e AVAs

Observando a estruturação dos ambientes virtuais de aprendizagem 
utilizados por diferentes instituições, é possível perceber um fato bas-
tante interessante. Trata-se da constatação de que, na grande maioria 
das vezes, os cursos apresentam, simultaneamente, características de 
todas as teorias de aprendizagem existentes. A contradição reside no 
fato de parecer inexistir uma preocupação, seja da instituição ou dos 
profissionais envolvidos na criação das atividades, de seguir ou observar 
formalmente os princípios que fundamentam cada teoria. Isso faz com 
que os cursos não sejam consistentes, pois seus conteúdos e formas de 
interação se caracterizam pela junção de diferentes concepções teóricas, 
de experiência pessoal dos profissionais e, principalmente, de regras de 
padronização estipuladas pelas instituições.

Observar esse prática não significa uma crítica ao que têm se revelado 
comum em muitas instituições. Mas é preciso que todos os envolvidos nos 
processos de estruturação pedagógica de atividades em AVA conheçam 
profundamente as teorias da aprendizagem e seus princípios, pois somen-
te assim poderão utilizar todo o potencial que esses conceitos oferecem 
para a fundamentação de uma aprendizagem efetiva e significativa.

1.2 Teorias psicológicas
Ao tratar de fenômenos inerentes ao ser humano enquanto indivíduo e 
ser social, inevitavelmente, a psicologia traz importantes contribuições 
para a educação. De seus estudos, emergem indicadores que direta ou 
indiretamente podem e devem ser incorporadas pela educação tanto na 
alta gestão quanto nos processos que a compõem, como produção de 
material didático, docência, atendimento ao aluno e uso de tecnologias. 
A identificação de seus princípios, com destaque para os apresentados 
nas teorias a seguir, pode fornecer subsídios importantes para compre-
ender o momento atual e prospectar novas possibilidades.
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1.2.1 Inteligências Múltiplas

No início do século XX, Binet criou testes cujo objetivo era testar as ha-
bilidades linguísticas e de raciocínio das crianças. Em 1904, C. Spearman 
apresentou a existência do que ele denominou fator geral de inteligência 
(g) como critério para classificar as pessoas como mais ou menos inte-
ligentes. Ou seja, quanto mais fator g a pessoa tivesse, mais inteligente 
seria. A partir daí, seguiram-se as contribuições de W. Stern e L. Terman, 
que foram os responsáveis pela introdução de fatores relativos à idade 
mental e à idade cronológica e da fórmula matemática que dariam 
formato final ao Teste de Q.I (Quociente de Inteligência). O teste se 
popularizou em vários países do mundo. No entanto, a controvérsia 
sempre foi uma constante em relação a essa forma de aferição. Afinal, 
poderia um teste que verifica habilidades matemáticas e de linguagem 
mensurar a inteligência humana? As descobertas neurológicas que 
transcorreriam nos anos seguintes estavam prestes a apresentar argu-
mentos que iriam enfraquecer essa perspectiva.

Em 1938, Thurstone apresentou suas críticas aos fundamentos desse 
posicionamento postulando que a inteligência não era única mas sim uma 
estrutura que poderia ser descomposta em diferentes capacidades bási-
cas: fluência verbal, aptidão numérica, compreensão verbal, velocidade 
perceptiva, raciocínio, memória e visualização espacial. De sua pesquisa, 
resultou o teste de capacidades mentais básicas. Em 1967, Guilford am-
pliou esta perspectiva afirmando que a inteligência era composta por 150 
fatores. Em 1993, foi a vez de Howard Gardner apresentar a teoria das 
inteligências múltiplas. As pesquisas de Gardner levaram em consideração 
não apenas os fatores biológicos, que eram a base do Q.I, mas também 
os aspectos relacionados a aspectos culturais, psicológicos, criatividade, 
capacidade para a resolução de problemas e busca de soluções que cada 
pessoa possui em diferentes áreas da vida humana, ou seja, suas com-
petências. Assim, ratificou a visão de que não existiria apenas uma, mas 
sim sete tipos de inteligência: linguística, lógico-matemática, espacial, 
musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Rol que posteriormente 
seria acrescido de mais duas: naturalista e existencial.

Em termos educacionais, no contexto das inteligências múltiplas, 
o grande ensinamento repousa na necessidade de que habilidades 
individuais sejam aproveitadas ao máximo, pois isso pode favorecer 
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o desenvolvimento da capacidade intelectual aproveitando o que cada 
pessoa tem de melhor. Por isso, as avaliações não devem ser simples 
instrumentos de medição, mas sim uma ferramenta para que o aluno 
se conheça e possa se aperfeiçoar, potencializando suas aptidões. Essa 
posição reforça uma das bases da teoria para a qual o cérebro é um 
mecanismo dinâmico e em constante evolução, sempre pronto a aper-
feiçoar suas habilidades, ou seja, inteligências.

1.2.2 Inteligência Emocional

O estudo da relação entre inteligência e emoção faz parte de uma tra-
jetória científica que procura, há mais de um século, entender como 
funciona o cérebro humano. A inteligência emocional (IE) pode ser 
considerada um campo de investigação recente e, por isso, passível de 
grandes descobertas. Sua proposta, como a própria nomenclatura suge-
re, é ampliar a compreensão da relação entre a inteligência, as emoções 
e os sentimentos. Além disso, amplia as discussões ao indagar sobre o 
que é ser inteligente e se comportar de maneira inteligente.

Como em qualquer campo de pesquisa relacionado à inteligência hu-
mana, há dificuldades de aceitação na comunidade científica. O grande 
impasse nesse caso se inicia na dificuldade para defini-la. Afinal, o que 
é ter inteligência emocional? Além disso, existe a complexidade para 
serem construídos instrumentos que possam mensurá-la. Para alguns 
estudiosos, com destaque para Mayer e Salovey (1997), o modelo cogni-
tivo seria a melhor opção para compreender a sua importância. Trata-se 
de uma visão na qual a IE deve ser concebida a partir do entendimento 
das habilidades advindas da relação emoção versus cognição, devendo 
ser mensurada por meio de escalas de desempenho. O modelo misto, 
defendido por D. Goleman, não tem as ações relativas ao intelecto 
como prioridade, por isso, a aplicação de questionários que trouxessem 
à tona uma espécie de relato feito pela própria pessoa avaliada seria 
mais eficiente. No primeiro caso, o problema está na semelhança com 
os pressupostos do Q.I relativos à mensuração; já a visão mista esbarra 
na complexidade de se chegar a conclusões confiáveis com base em 
questões tão subjetivas quanto os autorrelatos.
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Apesar das dificuldades, a utilização dos fundamentos da IE tem 
ganhado espaço porque pode ser uma ferramenta para o conhecimen-
to do comportamento humano e porque possivelmente tem relação 
com o sucesso pessoal, familiar e profissional. No campo da educação, 
seu desenvolvimento tende a potencializar a ação de instituições e 
educadores na melhoria de condições que possam contribuir para o 
desenvolvimento da aprendizagem.

1.2.3 Teoria das necessidades

Essa teoria foi estabelecida com base nos estudo desenvolvidos por 
Abraham Maslow que, em 1943, lançou uma obra denominada Teoria 
da motivação humana. Também conhecida por teoria das necessidades, 
ficou bastante conhecida por meio da pirâmide de Maslow, utilizada 
para apresentar a hierarquia com que as necessidades são apresentadas 
na vida dos indivíduos. Por meio dessa representação, Maslow classifi-
cou as necessidades humanas, ou ainda, a privação de certas satisfações, 
em cinco níveis. Assim, na base da pirâmide (Figura 1.1), estariam 
as necessidades básicas ou fisiológicas; seguidas das necessidades de 
segurança, sociais, estima e autorrealização.

Figura 1.1 – Pirâmide de Maslow.

As necessidades fisiológicas se referem ao que é fundamental para 
a sobrevivência do corpo, como alimentação, sono e outras necessida-
des fisiológicas. A segurança se refere ao resguardo físico e emocional. 
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As sociais incluem aceitação, amizade e sensação de pertencer a um 
grupo. A estima se refere a respeito próprio e autonomia. Por fim, a 
autorrealização seria um estado de plenitude, que incluiria crescimento, 
desenvolvimento pessoal e alcance dos potenciais individuais.

À primeira vista, a teoria parece postular necessidades universais. 
Mas isso não é verdade, pois, segundo Triandis (1995), a teoria em 
nenhum momento exclui as especificidades advindas do contexto cul-
tural, representado pela coletividade em que a pessoa vive, em prol das 
individuais. Trata-se de uma abordagem que procura focar a pessoa em 
sua totalidade. Assim considerada, a teoria oferece ferramentas podero-
sas para a compreensão do nível de motivação de um indivíduo para se 
desenvolver e alcançar a plenitude de possibilidades que se tem enquanto 
ser humano. É possível também inferir que o atendimento à determinada 
necessidade é sucedido pelo surgimento de outra que, quando não supri-
da, pode comprometer o processo de aprendizagem causando sensações 
ruins, como agressividade, desinteresse, insegurança etc.

1.2.4 Taxonomia de Bloom

A palavra taxonomia tem origem grega e significa ordenação. Apesar de 
ser mais empregada para classificações na área biológica, teve seu uso 
ampliado para a área dos estudos psicológicos e educacionais a partir da 
segunda metade do século XX. Em 1956, uma equipe sob a liderança de 
Benjamim Bloom iniciou seus trabalhos a fim de propor uma taxonomia 
que pudesse estruturar e organizar objetivos a serem empregados em 
processos educacionais (Anderson et. al, 2005). A conclusão dos estudos 
levou os pesquisadores a estabelecer uma classificação com base em 
três domínios: psicomotor, afetivo e cognitivo. O domínio psicomotor 
abrangeria os objetivos relacionados a habilidades físicas específicas; 
o afetivo, os relacionados a sensibilização, sentimentos, gradação de 
valores e posturas; e o cognitivo agruparia aqueles destinados à apren-
dizagem, incluindo a captação da informação, desenvolvimento dos 
fatores que a estruturam, processamento, reconhecimento de especifi-
cidades, padrões e transformação dessa informação em conhecimento.

A equipe não estabeleceu uma categorização dos objetivos no do-
mínio psicomotor. Essa ação só seria realizada mais tarde por outros 
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pesquisadores. No domínio afetivo, a divisão foi composta por cinco 
categorias: receptividade, resposta, valorização, organização e caracte-
rização. No domínio cognitivo, as ações, materializadas sob a forma de 
verbos, foram agrupadas em categorias cujas estruturas atendiam a uma 
ordem hierárquica que se organizava da mais simples para a mais comple-
xa, resultando, na ordem crescente de complexidade, em: conhecimento; 
compreensão; aplicação; análise; síntese; e avaliação. Dos três domínios, 
apenas a taxonomia dos objetivos cognitivos seria mais explorada e ficaria 
popularmente conhecida como Taxonomia de Bloom.

Em um primeiro momento, a proposta taxonômica, organizada sob 
forma hierárquica, pode trazer a ideia de rigidez e pouca liberdade para 
o aluno. Mas é preciso reconhecer o valor desse trabalho no momento 
histórico em que foi criado. Os países se encontravam em rápido pro-
cesso de industrialização e urbanização e necessitavam de organização 
e de linhas de ação estabelecidas para poder avançar. Soma-se a isso o 
fato de as gerações nascidas a partir da década de 1950 terem tido em 
sua formação escolar e universitária forte influência dessa classificação. 
Outro fato que chama a atenção está no grande destaque que a taxono-
mia tem na educação a distância, incluindo a online.

Em função de sua importância, e em virtude das inovações e dos 
avanços tecnológicos e científicos, em 2001 outro grupo de pesquisado-
res, incluindo especialistas das áreas de psicologia cognitiva, currículo, 
aprendizagem e avaliação, liderados por David Krathwohl, revisou a 
taxonomia dos objetivos cognitivos propondo uma nova categorização: 
lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar (Anderson et. al, 2005). 
Comparando a versão original e a revisada, percebe-se que a classifica-
ção passou de nominal a verbal. Isso se deve ao fato de, na nova versão, o 
objetivo ser resultado da interseção entre a dimensão do conhecimento 
e o processo cognitivo, viabilizando-se assim uma contemplação dos 
aspectos relativos a habilidades e competências.

1.2.5 Brain-based Learning

Também conhecida por Aprendizagem Baseada no Cérebro ou Neuro-
educação, é uma teoria que, partindo de estudos relativos à estrutura e 
ao funcionamento do cérebro, analisa como a aprendizagem se processa. 
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Assim, procura compreender como fatores externos e internos, incluin-
do os motivacionais, as emoções e as questões fisiológicas, influenciam 
as estratégias que esse órgão utiliza para aprender.

Segundo Laura Erlauer (2005), há conclusões estabelecidas que po-
dem ajudar desde já na melhoria do ensino. Trata-se de questões que ora 
impactam ora ratificam as teorias de aprendizagem mais comumente 
utilizadas no ambiente educacional. Mas que independentemente do 
alinhamento ou não com as teorias já estabelecidas, causam impactos em 
todas as áreas da educação, incluindo programas, projetos, currículos, 
produção de material didático e avaliação. Segundo o livro da autora, 
The Brain-Compatible Classroom: Using What We Know about Learning 
to Improve Teaching, pode-se concluir até o momento o seguinte: as 
emoções exercem influência determinante na memória; alimentação 
e hidratação adequadas são condições básicas para que o cérebro pro-
cesse a aprendizagem; informações significativas são mais facilmente 
lembradas pelo cérebro; longos períodos de atenção produzem fadiga 
física e mental, prejudicando a aprendizagem; habilidades e novos 
conhecimentos precisam ser repetidos para se fixarem na memória de 
longo prazo; a variação quantitativa de métodos, atividades e recursos 
aumentam as chances de sucesso na aprendizagem; feedback perma-
nente e avaliações formativas colaboram para a melhoria da qualidade 
educacional; o cérebro prima pelos aspectos sociais, assim, a colabora-
ção é um forma eficaz para potencializar a aprendizagem.

Segundo Bransford (1999), considerando-se estudos realizados nas 
últimas duas décadas pelo U. S. National Research Council sobre como 
as pessoas aprendem, há três princípios fundamentais estabelecidos 
pelos estudos neurológicos que devem guiar as práticas educacionais: 
levar em consideração o conhecimento prévio que os alunos trazem 
para o ambiente educacional, seja físico ou virtual; buscar permanen-
temente a ligação lógica entre os conceitos e a realidade dos fatos; e 
envolver os alunos em atividades em que seja preciso pensar a respeito 
do que se está aprendendo e, ao mesmo tempo, ajude-os a identificar 
em si mesmos como a aprendizagem se processa. Bransford, visando 
alinhar a ação docente com os ensinamento sobre o cérebro, sugere, 
dentre outras, as seguintes estratégias e atividades: variar métodos de 
ensino; priorizar o trabalho em pequenos grupos formando times de 
aprendizagem; usar estratégias que priorizem a pesquisa e a descoberta; 
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utilizar jogos e mapas; trabalhar com operação regulares e inversões; 
usar música e diferentes tipos de símbolo.

1.2.6 Uso prático das concepções psicológicas nos AVAs

Há muitos princípios psicológicos cujas contribuições são fundamentais 
para a compreensão de como ocorrem os processos educacionais. Nesse 
universo, destaca-se o valor que os estudos relacionadas à Psicologia 
dão à ação educacional ao considerá-la revestida, ao mesmo tempo, de 
características coletivas e individuais. Ou seja, se por um lado há a va-
lorização das ideias relacionadas a comunidade, interação e construção 
social do conhecimento; por outro, há a indicação de que cada indivíduo 
é único em sua forma de aprender e lidar com o conhecimento.

Atualmente, a maioria dos cursos disponibilizados nos AVAs oferece es-
truturas e atividades predefinidas que devem ser cumpridas indistintamente 
por todos os alunos. A fim de viabilizar o atendimento de necessidades 
individuais, normalmente, os educadores têm disponibilizado atividades 
que incluem wikis, blogs e interação por meio de fóruns e chats. Soluções 
para fortalecer os princípios elencados pelas teorias psicológicas poderiam 
ser viabilizadas também pela incorporação de novos serviços como, por 
exemplo: videoconferência para pequenos grupos, uso de mapas mentais, 
produção de livros digitais e repositório individual de arquivos.

1.3 Teorias pedagógicas
Em minhas pesquisas e participações em eventos, seja no Brasil ou 
no exterior, um dos assuntos de que menos ouço falar é sobre estudos 
que abordam a educação sob o enfoque pedagógico. Boa parte das dis-
cussões se dá em torno das tecnologias, dos dispositivos e softwares e 
das fórmulas prontas para ensinar. Trata-se de um fenômeno bastante 
estranho, mas, infelizmente, compreensível. Afinal, vive-se uma época 
de consumo e isso traz para algumas pessoas a sensação de que pensar 
pedagogicamente a educação seja algo desnecessário.

Nos últimos anos, a Pedagogia tem passado por algumas crises que 
ganharam força na década de 1970 em virtude do cenário político e 
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econômico que começou a se desenhar. A crescente industrialização, 
a urbanização, que aumentava o número de pessoas que precisavam 
de formação para o mercado de trabalho, e o predomínio do currículo 
contribuíram para que alguns profissionais passassem a ter certa repulsa 
por essa ciência. A Pedagogia foi acusada de pedagogizar a educação, ou 
seja, torná-la irreal e desarticulada das necessidades das pessoas e da 
sociedade. Mas haveria dados concretos para sustentar essa perspec-
tiva negativa ou não? Um olhar pedagógico poderia colaborar para a 
compreensão do fenômeno educativo na era digital?

As origens da Pedagogia remontam a Grécia antiga. A partir do 
século XVII passou por significativas mudanças e desde então, grada-
tivamente, deixou de ser vista como algo inerente aos estudos sobre o 
acompanhamento tutorial de crianças, para se consolidar como uma 
ciência cujo objeto de estudo é a educação. Para Libâneo (1998), trata-
-se de um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa em 
sua totalidade e historicidade. Sua perspectiva não se detém apenas nos 
fenômenos do ensino, da aprendizagem e na consolidação de diretrizes 
orientadoras da ação educativa. Seu espectro de atuação é bem mais 
amplo, pois contempla uma visão crítica sobre os aspectos sociais, po-
líticos, econômicos e tecnológicos que influenciam o fenômeno educa-
tivo. É importante ressaltar que a Pedagogia não é a única ciência cujos 
estudos têm implicações para a educação. A busca de soluções também 
têm outras áreas como fonte de informações, incluindo a Psicologia, 
a Sociologia, a Antropologia, entre outras. Mas a Pedagogia é a única 
cujos estudos sistemáticos sobre a educação são a causa e razão de sua 
existência. Logo, ignorar as fundamentações científico-pedagógicas em 
prol de métodos e técnicas de ensino não parece ser uma ideia acertada.

Entre as contribuições da Pedagogia, está sua ênfase na visão episte-
mológica sobre o desenvolvimento da educação no tempo. O uso dessa 
historicidade pode ajudar decisivamente os educadores, pois os instru-
mentaliza com uma visão crítica sobre a realidade e fortalece sua capa-
cidade de atuar com visão e ações prospectivas e eficazes. Isso evitaria, 
por exemplo, a ilusão com soluções que, há tempos, já são computadas 
como fracassos, mas que continuam a se propagar com programas e 
projetos desastrosos implementados por inúmeros governos.



Ambientes Virtuais e Multiplataformas Online na EAD38

Na educação brasileira, podem ser identificadas diversas tendências 
pedagógicas cujos padrões, formas de ação educativas e orientações 
filosóficas podem ser agrupados em dois grandes blocos – as liberais e 
as progressistas (Libâneo, 1990).

1.3.1 Liberais

As tendências liberais se sustentam na propriedade privada e nos meios 
de produção. Assim, a educação, particularmente quando representada 
pela escola, teria como função preparar as pessoas para o desempenho de 
papéis sociais. Nessa classificação, estão incluídas as seguintes tendências: 
tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista.

• Tradicional – Reforça o ensino por meio da repetição e da re-
produção dos conhecimentos, no qual o professor é visto como 
o detentor do conhecimento a ser repassado aos alunos. Em uma 
relação de comunicação na qual predomina a exposição oral, o 
grande objetivo é instrumentalizar aquele que aprende para, por 
meio da cultura individual geral adaptar-se à vida na sociedade.

• Renovada progressivista – Também conhecida como pragmatista, 
tem uma abordagem que se assemelha à tradicional por visualizar 
a educação como um meio de preparar o aluno para assumir um 
papel na sociedade. No entanto, diferencia-se por não considerar 
o educador como centro do processo educativo, mas sim o aluno, 
cuja aprendizagem se daria por meio das descobertas pessoais 
advindas da resolução de problemas práticos, de experimentação 
e de pesquisa.

• Renovada não diretiva – Nessa tendência, todos os esforços educa-
cionais são vistos como fatores a ser trabalhados para que o aluno 
seja o centro do processo educacional. Enquanto agente ativo da 
aquisição de seu próprio conhecimento, ele deve ter condições para 
construir seu próprio conhecimento. E, para que isso possa ocorrer, 
os educadores da chamada Escola Nova devem atuar como facili-
tadores da aprendizagem por meio do fornecimento de subsídios 
significativos a serem trabalhados pelos alunos.
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• Tecnicista – Trata-se de uma tendência em que a produção e pa-
dronização dos processos educacionais visam à adaptação compor-
tamental das pessoas às necessidade econômicas advindas com o 
crescimento das atividades industriais. Assim, o aluno é visto como 
algo a ser formatado pela operação de tecnologias de comunicação e 
pelo uso de métodos e procedimentos em que o professor é reduzido 
a um elo entre o que deve ser aprendido e o aluno.

1.3.2 Progressistas

As tendências progressistas, que incluem a libertadora, a libertária 
e a crítico-social dos conteúdos, caracterizam-se por destacarem a 
importância que os aspectos sociais e políticos têm para a educação. 
Assim, o conhecimento é entendido como um fenômeno que só ocorre 
verdadeiramente quando a pessoa é capaz de processar as informações 
pela compreensão e reflexão crítica.

• Libertadora – É uma tendência que identifica condições nas quais 
a educação é vista como uma ação social capaz de libertar o ho-
mem da opressão. E para isso os temas geradores do conhecimento 
devem se originar da realidade concreta e vivida pelos alunos.

• Libertária – Os conhecimentos vividos pelo aluno, seja de forma 
individual ou socialmente, são os únicos vistos como verdadeiros 
por essa tendência. Assim, o conhecimento institucionalizado 
perde sua relevância quando comparado à aprendizagem informal 
advinda da prática.

• Crítico-social dos conteúdos – Essa é uma tendência que analisa 
os conteúdos educacionais a partir de sua capacidade ou não de 
preparar as pessoas para o mundo e suas contradições. Assim, 
um conteúdo só pode ser visto como válido se permitir que as 
pessoas sejam sujeitos ativos uma suas respectivas formações e 
na sociedade.
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1.3.3 AVAs: perspectiva pedagógica

Comparando-se o desenvolvimento histórico da pedagogia com a evo-
lução dos AVAs, pode-se perceber que o interesse dos educadores por 
cada uma delas seguiu tendências opostas. Assim, enquanto os estudos 
pedagógicos foram se enfraquecendo, o alcance dos ambientes virtuais 
de aprendizagem cresceu. Isso não significa no entanto que a ascensão 
de um esteja relacionada com a queda da outra. Mas o fato merece des-
taque, uma vez que tal condição fez com que os aspectos tecnológicos 
oferecidos pelos AVAs fossem exageradamente privilegiados. Como 
resultado, são comuns os exemplos em que o ensino por intermédio 
dessas tecnologias encontra-se totalmente subordinado às atividades 
e recursos oferecidos pelos softwares que, na prática, acabam sendo 
os grandes determinantes de como os cursos devem ser produzidos e 
oferecidos aos alunos.

Para Moran (2008), o ato educativo mudou. Hoje, pode ser con-
siderado uma ação que visa desenvolver a capacidade de cooperação 
e, ao mesmo tempo, de autonomia de cada indivíduo. Diante desse 
contexto, para que possa desenvolver seu trabalho, o educador deve ser 
capaz de perceber que a interação e a interiorização formam a base da 
nova relação entre ensino e aprendizagem. Assim, a identificação e a 
análise das teorias e tendências pedagógicas são fundamentais não só 
para se compreender de que forma a digitalização impacta o cenário 
atual da educação, mas principalmente para que se possam identificar 
estratégias institucionais e docentes capazes de minimizar os desafios 
e de ampliar os aspectos positivos.

DICA
Participe do fórum de debates deste capítulo, acesse o site do livro – 
www.consultoriaeadamazon.com.


