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Introdução 
 

 
  Teorias de aprendizagem é um termo muito usado no contexto ensino- aprendizagem, embora 
algumas dessas teorias sejam de desenvolvimento cognitivo como, por exemplo, a epistemologia genética 
de Piaget.  Outras são de condicionamento como, por exemplo, a de Skinner ou de ensino como a de 
Bruner. Algumas nem são teorias propriamente ditas, mas sim uma série de princípios. 
 
 Apesar disso, por razões de simplicidade, todas as abordagens à aprendizagem e ao ensino 
apresentadas neste capítulo serão chamadas de teorias de aprendizagem. 
 
 O objetivo deste texto é, basicamente, apontar implicações dessas teorias, bastante reconhecidas 
no meio acadêmico, ainda que com discordâncias e preferências, para o ensino de ciências. 
 
 Como será destacado, várias dessas teorias têm profundas, muitas vezes óbvias, implicações para 
o ensino se o que se pretende é uma aprendizagem com significado, compreensão, capacidade de explicar, 
descrever, aplicar, transferir conhecimentos procedimentais e declarativos. No entanto, na prática, tais 
teorias são geralmente ignoradas. Professores1 ensinam como foram ensinados ou como acham que se 
deve ensinar assumindo, não raro, a atividade docente como vocacional ou improvisada. Ou, então, são 
obrigados apenas a treinar os alunos para a testagem. 
 
 Inicialmente serão apresentadas sucintamente as teorias, depois será construído um quadro 
comparativo com seus conceitos básicos, ideias centrais e implicações para o ensino. Ao final será feita 
uma discussão sobre interfaces entre essas teorias e o ensino, particularmente de ciências. Espera-se que 
este texto leve professores, produtores de materiais didáticos e gestores a refletir sobre o assunto e mudar 
suas práticas. 

 
O comportamentalismo: a herança de Leipzig 
 
 Tudo começa com Wilhelm Wundt (1832-1920), cidadão alemão, com formação em Medicina, que 
se dedicou à carreira universitária nos campos da Psicologia e da Filosofia. Passou pelas universidades de 
Heidelberg, como estudante de Medicina e mais tarde como professor de Psicologia, e de Zurich, como 
professor de Filosofia, mas praticamente toda sua vida acadêmica ocorreu na Universidade de Leipzig. Foi 
o criador da Psicologia Experimental (Lionni, 1993, p.2). Até então, Psicologia significava simplesmente o 
estudo (ology) da alma (psyche) ou mente (ibid., p.1), mas para Wundt as infindáveis discussões sobre a 
natureza da psyche eram uma perda de tempo e energia. Para ele, uma determinada atividade nessa área 
fazia sentido e valia a pena ser desenvolvida se pudesse ser medida, quantificada e cientificamente 
demonstrada. (ibid., p.2).  
   
 Wundt procurou redefinir a Psicologia como um tema fisiológico, não filosófico. Em 1875, criou o 
primeiro laboratório, no mundo todo, de Psicologia. A ideia era abordar a Psicologia cientificamente, bem de 
acordo com o cientificismo dominante na Alemanha nessa época (ibid., p.4). 
 
 Sua abordagem era a de coletar dados relativos a respostas fisiológicas a fim de explicar como o 
indivíduo tinha sentimentos e sensações. Para ele, percepções e experiências de um indivíduo podiam ser 
compreendidas através de reações fisiológicas mensuráveis (ibid., p.5). 
  
 Aí entra a questão do estímulo. A psicologia científica de Wundt buscava responder questões do 
tipo: o que determina a diferença de um indivíduo para outro no tempo de reação a um estímulo? Por que 
alguns sujeitos combinam estímulos de modo diferente em relação a outros? Quais as “leis” da associação 
de estímulos e reações? (ibid., p.7). 
 
 Não tardou muito para que esse enfoque chegasse à educação. Originalmente, educação 
significava despertar talentos e habilidades inatas através do ensino de linguagens, raciocínios científicos, 
história, literatura, etc. Mas para os psicólogos experimentais a educação passou a ser o processo de expor 
o estudante a experiências “significativas” para assegurar reações desejadas (ibid., p.8). 

                                                        
1A terminologia professores e alunos está sendo usada ao longo do texto sem nenhuma alusão a gênero. 
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 Assumindo, tal como fazia Wundt, que não há nada mais que considerar além de um corpo, um 
cérebro e um sistema nervoso, a educação passa a ser a indução de sensações nesse sistema nervoso. 
Através delas o indivíduo aprenderá a responder a um dado estímulo com a “resposta correta” (ibid., p.9). 
  
 Nessa perspectiva, o indivíduo é um mecanismo de estímulo-resposta, cujas reações são pré-
condicionadas e estão além de seu controle.  
 
 A proposta de Wundt serviu de base para o condicionamento clássico desenvolvido por Pavlov, que 
estudou fisiologia em Leipzig, e para psicólogos comportamentalistas norte-americanos como Watson, 
Thorndike e Skinner. 
 
 Serviu também de referência para escolas mais dirigidas à “resposta correta” do que ao 
desenvolvimento do intelecto, bem como para uma sociedade devotada à satisfação de desejos sensoriais 
às expensas de responsabilidades e desempenho (ibid., p.9). 
 
 Embora Wundt acreditasse que as aprendizagens resultavam de modificações em caminhos 
neurais, de crescimentos, excitações e condutibilidade de neurônios e associações entre eles, em seu 
laboratório o que ele procurava era trabalhar com variáveis que pudesse medir tais como pulsações, taxas 
de respiração, flutuações musculares, tempos de reação, flutuações de atenção. 
 
 Trabalhando os registros dessas medições com métodos quantitativos, estatísticos, Wundt tentava 
estudar processos mentais. A ideia era abordar a Psicologia através da observação, experimentação e 
medição; uma “abordagem científica” à Psicologia, fugindo da abordagem “especulativa” até então 
dominante. 
 
 Com esse enfoque, com essa “nova” Psicologia, o Laboratório de Wundt, em Leipzig, passou a 
atrair  muitos estudantes que depois criavam laboratórios semelhantes em outras universidades, 
particularmente na Alemanha e nos Estados Unidos.  Neste país, além de laboratórios, em importantes 
universidades, foram criados departamentos, pós-graduações, associações e muitas publicações. Foi onde 
o behaviorismo, ou comportamentalismo, floresceu e teve grande influência na educação.  
 
  James B. Watson (1878-1958), norte-americano, seguidor de Wundt e Pavlov, é considerado o 
fundador do behaviorismo, termo que cunhou para deixar claro que sua preocupação era com aspectos 
observáveis do comportamento (behavior em inglês).  O behaviorismo supõe que o comportamento inclui 
respostas que podem ser observadas e relacionadas com eventos que as precedem (estímulos) e as 
sucedem (consequências – recompensas ou punições) (Moreira, 2011, p.21). 
 
 O behaviorismo de Watson focalizava muito mais os estímulos do que as consequências e estava 
bastante influenciado pelo condicionamento clássico do russo Ivan Pavlov (1849-1936): um estímulo 
incondicionado depois de ter sido emparelhado um número suficiente de vezes com um estímulo 
condicionado, passa a eliciar a mesma resposta, podendo substituí-lo. 
 
 Watson simplesmente descartou o mentalismo, dominante à época, em favor de uma ciência 
puramente objetiva do comportamento. Fez experimentos com animais e seres humanos, supondo que toda 
aprendizagem era condicionamento clássico. Para ele, seres humanos nascem com certas conexões 
estímulo-resposta, mas é possível construir uma multiplicidade de novas conexões estímulo-resposta 
mediante o condicionamento clássico pavloviano. Emoções humanas eram também explicadas por Watson 
em termos de respostas condicionadas e incondicionadas (ibid., pp.22-23). 
 
 Suas propostas não foram organizadas em uma teoria clara e consistente, mas a influência de seu 
behaviorismo na Psicologia e no  ensino foi enorme e até hoje está muito presente na escola. 
 
 Para explicar certas aprendizagens ele utilizava dois princípios: o da frequência e o da recentidade. 
O princípio da frequência diz que quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado 
estímulo, mais provavelmente os associaremos outra vez.  O princípio da recentidade diz que quanto mais 
recentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente os associaremos 
outra vez (ibid., p.23). 
 
 Estes dois princípios são ainda hoje muito usados e incentivados no ensino escolar: os exercícios 
repetitivos que os alunos devem fazer para “aprender” e “não esquecer” e o fato de estudarem sempre na 
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véspera das provas para não esquecer as “respostas corretas” a serem “dadas” no outro dia são exemplos 
desse uso. Os exercícios repetitivos e o  estudo na véspera da prova são intrínsecos à cultura da 
aprendizagem mecânica, puramente memorística,  sem significado, que predomina no ensino de disciplinas 
como, por exemplo,  a Física, a Matemática, a Química e muitas outras. Isso desde Watson, ou melhor, 
desde Wundt/Leipzig. 
 
 Edward Thorndike (1874-1949) foi outro behaviorista norte-americano que teve grande influência na 
psicologia educacional. Para ele, a aprendizagem consistia na formação de ligações estímulo-resposta que 
assumem a forma de conexões neurais. Contudo, na prática, ele não entrou em detalhes neurológicos. 
Falava em neurônios para deixar claro que não estava se referindo à consciência ou a ideias e sim a 
impulsos diretos para ação (ibid., p.25). 
 
 Nos seus estudos chegou a várias leis, principais e subordinadas, dentro de sua concepção de 
aprendizagem como formação de conexões E-R (estímulo-resposta). Duas dessas leis principais são a Lei 
do Efeito e a Lei do Exercício, as quais  claramente  têm a ver com o ensino desde de sua época. 
 
  A Lei do Efeito diz que quando uma conexão é seguida de uma consequência satisfatória ela é 
fortalecida, i.e., é mais provável que a mesma resposta seja dada outra vez ao mesmo estímulo e, 
reciprocamente, se a mesma conexão for seguida por um estado de coisas irritante, ela é enfraquecida, ou 
seja, é provável que a resposta não seja repetida. (ibid.). 
 
 Esta lei refere-se, então, ao fortalecimento ou enfraquecimento de uma conexão E-R como 
resultado de suas consequências. É a ideia do reforço, positivo ou negativo. 
 

A Lei do Exercício diz que o fortalecimento das conexões se dá com a prática (uso) e o 
enfraquecimento, ou esquecimento, ocorre quando a prática sofre descontinuidade (desuso). O 
fortalecimento é definido como aumento da probabilidade de ocorrência da resposta quando a situação se 
repetir (ibid.). 
 

A Lei do Exercício é muito semelhante ao Princípio da Frequência de Watson, mas a Lei do Efeito é 
a principal contribuição de Thorndike ao behaviorismo e ao conceito de aprendizagem nele implícito. Com 
esta lei ele colocou as consequências do comportamento como determinantes das conexões ou do que é 
aprendido. 
 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) é outro behaviorista norte-americano cuja abordagem ao 
conexionismo E-R teve grandes implicações para o ensino e aprendizagem. Talvez as maiores de todas. 
Mas para ele, diferentemente de Thorndike que enfatizava a conexão entre estímulo e resposta, a ênfase 
estava na conexão entre resposta e consequência. 

 
A ideia central da abordagem skinneriana é a de que o comportamento é controlado por suas 

consequências.  Recompensas e punições desempenham um papel importante na vida de animais e seres 
humanos. As pessoas e os animais tendem a se comportar de modo a obter  recompensas e evitar 
punições.  Pode-se, então, utilizar recompensas e punições para modificar, implantar ou extinguir 
comportamentos. 
 

Contudo, os termos recompensas e punições não são apropriados para uma abordagem científica 
ao estudo do comportamento, pois o que é recompensa para um indivíduo pode não ser para outro e, da 
mesma forma, o que é punição para um pode não ser para outro. Então, no comportamentalismo 
skinneriano os termos são reforçador positivo e reforçador negativo. Um reforço, ou reforçador, é dito 
positivo quando aumenta a frequência de uma dada resposta e é considerado negativo quando baixa a 
frequência de uma certa resposta (ibid., p.53). 
 

Segundo Skinner, há dois grandes tipo respostas ou comportamentos: respondentes e operantes. 
Respondentes compreendem todas respostas de seres humanos, e animais, que são eliciadas 
involuntariamente frente a determinados estímulos.  Operantes são aquelas respostas, ou comportamentos, 
nas quais o indivíduo atua, opera, sobre o meio. Incluem tudo o que fazemos e que tem um efeito sobre o 
mundo exterior ou opera nele.  
 

A cada um destes tipos de comportamento está associado um condicionamento. Ou seja, ao 
comportamento respondente está associado o condicionamento clássico de Pavlov e ao comportamento 
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operante está associado o condicionamento operante de Skinner. É por meio do condicionamento operante 
que ele pensava ser adquirida a maior parte da conduta humana (ibid., p.51). 
 

O procedimento de introduzir um reforçador positivo, imediatamente após uma resposta, resultando 
um aumento da frequência dessa resposta, é chamado de condicionamento e a resposta cuja frequência 
aumentou é dita condicionada. No condicionamento respondente, um dado estímulo seguramente elicia 
uma dada resposta, mas não há aumento da frequência dessa resposta. Mas se esse estímulo, que 
seguramente elicia uma resposta, for emparelhado, i.e., apresentado juntamente, com um outro estímulo 
pode ocorrer que este passe a eliciar a mesma resposta. 
 

Para Skinner, o condicionamento importante era o operante, pois através dele, como já foi dito, 
podia ser adquirida a maior parte da conduta humana e, na prática, esse condicionamento passou a ser 
confundido com aprendizagem e teve enorme influência no processo ensino-aprendizagem em todos os 
níveis de escolarização. 
 

Na perspectiva skinneriana, o ensino se dá apenas quando o que precisa ser ensinado pode ser 
colocado sob controle de certas contingências de reforço. O papel do professor no processo instrucional é o 
de organizar as contingências de reforço, de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de que o 
aprendiz exiba o comportamento desejado, isto é, que ele ou ela dê a resposta desejada (resposta correta a 
ser “aprendida”). Assim, a programação de contingências, mais do que a seleção de estímulos, é a principal 
função do professor. Programar contingências significa dar reforço no momento e quantidade apropriados, 
significa reforçar respostas que provavelmente levarão o aprendiz a exibir o comportamento terminal 
desejado. Estão aí implícitas as ideias de modelagem e aproximações sucessivas. 
 

O cognitivismo: começando com Piaget 
  
 Embora possam existir propostas cognitivistas anteriores as de Jean Piaget (1896-1980), as suas 
foram, sem dúvida, pioneiras no enfoque construtivista à cognição humana. Suas propostas configuram 
uma teoria construtivista do desenvolvimento cognitivo humano. Alguns de seus trabalhos mais importantes 
são de década de 20 do século passado, mas somente na década de 70 é que ficaram mais conhecidos e 
associados a um declínio do comportamentalismo, em termos de influência nas práticas educativas 
(Moreira, 2011, p. 95). 
 
 Sua obra é muito conhecida pelos quatro períodos de desenvolvimento mental por ele propostos, 
mas, sua teoria tem conceitos fundamentais, como assimilação, acomodação e equilibração, assim como o 
conceito de esquema, que podem ser até mais importantes que os períodos para levar em conta o 
desenvolvimento cognitivo do aluno no processo ensino-aprendizagem. 
 
 Esses quatro períodos são: sensório motor, pré-operacional, operacional-concreto e operacional 
formal. Cada um deles, por sua vez, subdivide-se em estágios, ou níveis, que não serão aqui abordados 
porque não é objetivo deste texto descrever profundamente a teoria de Piaget. Além disso, cada um deles 
refere-se a uma certa faixa etária, mas a mesma não deve ser tomada rigorosamente. Podem haver 
superposições e diferenças. São aproximadas, porém a sequência é tida como invariável, ou seja, no 
desenvolvimento cognitivo todo ser humano passa por esses períodos, nessa sequência. 
 
 O período sensório-motor vai do nascimento até cerca de dois anos de idade. No início, a criança 
apresenta uns poucos comportamentos tipo reflexo, tais como sucção, preensão, choro e atividade corporal 
indiferenciada, não distinguindo seu eu do meio que a rodeia, em um egocentrismo praticamente total, i.e., a 
criança não diferencia o seu “eu” do mundo exterior. Ao final desse período, há uma descentralização, os 
objetos passam a existir independentemente do “eu” (op.cit., p.96). 
 
 No período seguinte, o pré-operacional, que vai dos dois aos seis ou sete de idade, com o uso da 
linguagem, dos símbolos e imagens mentais (no início por imitação), começa uma nova etapa do 
desenvolvimento mental da criança. Seu pensamento começa a organizar-se, mas não é ainda reversível. 
Sua atenção volta-se para aspectos mais atraentes dos objetos e eventos e suas conclusões são também 
as mais atraentes (op.cit., p.97). 
 
 Na idade de 7 a 8 anos dá-se o início do período operacional-concreto que vai até 11 ou 12 anos e 
se caracteriza por uma descentração progressiva e uma lógica de operações reversíveis. Entretanto, o 
pensar está ainda grandemente limitado, pois as operações são, de fato, concretas, ou seja, incidentes 


