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• A aprendizagem é um 
processo interno.

• Processo – não se realiza 
de forma imediata

• Interno – Não se resume à 
mudança de comportamentos 
observáveis



• Aprender implica mudar formas 
de comportamento anteriores.

• Aprender é um processo 
complexo, pois envolve a 
pessoa em todas as 
dimensões: afetiva, cognitiva e 
social.

• Como aprendizagem implica • Como aprendizagem implica 
mudança, podemos dizer que 
aprender :
– põe em risco a identidade da 

pessoa que aprende. 

– Provoca medo ou resistência, 
pois abala a segurança da 
pessoa. 



Querer aprender tem a ver 
com uma concepção 

filosófica de afirmação da 
vida, já que aprender 

implica abrir-se ao futuro.

Só aprende quem Só aprende quem Só aprende quem Só aprende quem 
sonha e só sonha sonha e só sonha sonha e só sonha sonha e só sonha 
quem tem esperança.quem tem esperança.quem tem esperança.quem tem esperança.

Paulo Freire



• A aprendizagem envolve 
três processos:
– Processos Emocionais

– Processos Cognitivos– Processos Cognitivos

– Processos psicossociais

• Esses processos se inter-
relacionam o tempo todo 
durante a aprendizagem.



As mútuas interações entre os processos

� Os processos emocionais 
funcionam como “combustível” 
para os processos cognitivos.

� Podem funcionar, também, 
como “paralizantes” da como “paralizantes” da 
cognição. 

� Os três processos possuem 
uma dimensão inconsciente, 
ou seja, oculta para nós 
mesmos. Quando as relações 
ocorrem nesse nível, fica difícil 
percebê-las.
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A disposição para aprender

• A DPA é o estado emocional 
e que se encontra uma 
pessoa diante de uma 
situação de aprendizagem, 
podendo ser favorável ou podendo ser favorável ou 
desfavorável.

• A DPA é uma predisposição 
inconsciente, que nós não 
conseguimos controlar pela 
vontade.



De que depende a DPA?
• A DPA depende:

– Do momento de vida da 
pessoa

• Situações de grande 
mobilização emocional.

– Da história pessoal do sujeito– Da história pessoal do sujeito
• História pessoal de 
aprendizagens

– Da percepção do contexto de 
aprendizagem

• Percepção particular do 
contexto, segundo a cultura 
pessoal.





Interação 

Cultural

Disposição 

Emocional

• Para estabelecer um diálogo 
cognitivo com o outro preciso, 
primeiro estabelecer uma 
interação cultural e um diálogo 

Processo 

Cognitivo

Aprendi

zagem

emocional.

• Cada um tem uma matriz de 
aprendizagem formada pelas 
dimensões cognitiva, 
emocional e psicossocial que 
foram se configurando ao 
longo de sua história de vida. 



O que é Mediar a aprendizagem?

� É colocar-se, intencionalmente, 
entre o objeto de conhecimento 
e o aluno,
› modificando

› alterando› alterando

› organizando

› enfatizando

Transformando os estímulos 
que vêm do objeto, para que o 
aluno tire suas próprias 
conclusões.





Reconfiguração do 

conhecimento anterior

Mudança cognitiva

• Por substituição

• Por enriquecimento

• Por reorganização



O prazer vem do 
fato de nos 

sentirmos “sendo”

•Em que situações de 
vida você se sente, de 

fato, “sendo” ?

•De que maneira esse 
“poder ser” nos traz sentirmos “sendo”

e não apenas
“estando”.

“poder ser” nos traz 
prazer ?

A aprendizagem se dá a A aprendizagem se dá a 
partir do “ser”e, não do partir do “ser”e, não do 

“estar”.“estar”.



O sujeito traz uma história que 
precisa ter espaço para ser 
contada, uma experiência a 

ser contemplada no contexto 
educacional. 

O sujeito traz uma história que 
precisa ter espaço para ser 
contada, uma experiência a 

ser contemplada no contexto 
educacional. 



• O papel do professor enquanto 
mediador da aprendizagem 
exige o estabelecimento de 
uma relação afetiva com o 
aluno.aluno.

• A qualidade afetiva da relação 
professor-aluno é fator que 
interfere fortemente no 
processo de aprendizagem.

• A afetividade facilita a 
“segurança de aprender”.



Sentirmo-nos capazes de aprender é pré-requisito para a 
decisão de aprender. 

A força investida na superação do desafio precisa ser maior 
do que a força com que o pessimismo nos “puxa para trás” 
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Qual o papel do professor 
na promoção de uma 

Aprendizagem significativa?

Qual o papel do professor 
na promoção de uma 
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Nós recebemos informações a todo 
instante. Muitas são assimiladas, 

porém logo esquecidas. Entretanto, 
aquelas informações que conseguem 

Nós recebemos informações a todo 
instante. Muitas são assimiladas, 

porém logo esquecidas. Entretanto, 
aquelas informações que conseguem aquelas informações que conseguem 
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incorporadas às estruturas pessoais 
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Cérebro EmocionalCérebro Emocional

Cérebro RacionalCérebro Racional
(Conceitos)(Conceitos)

(Fixação da Aprendizagem)

(Fixaçao das Emoções)

Como ocorre a Aprendizagem Significativa ?Como ocorre a Aprendizagem Significativa ?

Cérebro instintivoCérebro instintivo

(Fixaçao das Emoções)

(Instintos inatos)

Aprendizagem Aprendizagem 
SignificativaSignificativa
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� Fase 1 – Centrada na Organização Prévia

� Processos:

� Explorar aprendizagens anteriores (Subsunçores)

� Possibilitar inclusão conceitual� Possibilitar inclusão conceitual

� Aumentar “segurança para aprender”

� Facilitar construção de sentido (Ordem Psicológica).



� Fase 2 – Centrada nas novas informações

– Processos:
� Apresentação da nova Informação (Ordem Lógica)

� Construção subjetiva do conceito.� Construção subjetiva do conceito.

� Construção subjetiva da definição

� Promover a reconciliação integradora



� Fase 3 – Centrada na Estrutura Cognitiva

– Processos:
� Construção de argumentos

� Reconciliação integradora em níveis mais profundos.� Reconciliação integradora em níveis mais profundos.

� Retorno à fase da Organização Prévia.

� Ampliação e aplicação do conceito. 





A mediação da 

aprendizagem realizada num 

clima de afetividade aumenta 

a auto-confiança do aluno 

para aprender e reforça sua para aprender e reforça sua 

auto-estima. Com isso, ele 

passa a acreditar na sua 

leitura de mundo e enfrenta 

os desafios necessários à 

reconstrução do 

conhecimento. 
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