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APRESENTAÇÃO
Caro(a) aluno(a),

Na sala de aula dos cursos de formação profissional, cursos técnicos e tecnológicos, 
encontramos um público-alvo bastante diverso tanto ao que se refere à faixa etária, quanto ao 
que se refere a questões culturais, étnicas, sexuais, sociais e outras. Esses cursos contemplam 
pessoas de 15 a 65 anos, pessoas, como você e eu, que têm diferentes níveis de maturidade 
intelectual, física e social, e que necessitam de metodologias e práticas didáticas para além 
das práticas pedagógicas oferecidas na educação infantil, uma pedagogia adaptada ao 
público jovem e adulto. 

Diante disso, organizamos esta disciplina de forma a lhe oferecer uma visão geral das teorias 
que buscam explicar como o adulto aprende. Para isso apresentamos algumas orientações 
metodológicas: na aula 1, estudaremos a Psicologia, seus campos de estudos e suas 
aplicações na vida humana; na aula 2,  abordaremos a Psicologia do Desenvolvimento Humano, 
com o intuito de discutir como os indivíduos, em suas diferentes faixas etárias, funcionam 
biopsicossocialmente; na aula 3, discutiremos um pouco do campo de estudo da Psicologia 
Cognitiva, que  estuda vários elementos da cognição, como a memória, as representações 
mentais, raciocínio, percepção, linguagem entre outros; na aula 4 conheceremos as principais 
teorias da aprendizagem para que você tenha uma visão geral delas e possa fazer escolhas 
metodológicas com base nos preceitos defendidos pelos teóricos; na aula 5, aprofundaremos 
essas teorias para a educação de adultos, a fim de estabelecer a relação com a educação 
profissional. Por fim, na aula 6, apresentaremos a Psicologia do trabalho, que se desmembra 
em um vasto campo de estudo e intervenções práticas visando à qualidade de vida do 
trabalhador e ao aumento de produtividade. 

Esperamos que você faça um bom proveito desses conhecimentos e possa relacioná-
los e aplicá-los na prática docente, fazendo as melhores escolhas para educar adultos da 

contemporaneidade!

Bons estudos!

Cassandra Ribeiro Joye  e Fabrice Marc Joye

APRESENTAÇÃO
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AULA 1 Psicologia e suas 
aplicações

Nesta aula, você conhecerá o que é Psicologia e suas principais vertentes teóricas 
que influenciam os estudos da educação de jovens e adultos. Nosso propósito 
é formar docentes para atuar na educação profissional cujo público-alvo são 
os jovens e adultos. Desta forma destacaremos o campo da Psicologia e suas 
aplicações na educação com ênfase na educação de adultos. Conheceremos 
então um pouco desta grande área que é a Psicologia, suas ramificações teóricas 
mais relevantes, o que fazem os profissionais dessa área e suas aplicações.

Objetivo

• Compreender a diferença entre os vários ramos da Psicologia e suas 
aplicações

AULA 1
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Você já deve ter ouvido falar em muitas situações em que 

psicólogos “entraram em ação”, principalmente na mídia, 

quando acontece um desastre de grandes dimensões com mortos 

e traumatizados; quando crianças sentem dificuldades de comportamento; quando 

há acompanhamento de viciados em situação de tratamento e muitas outras 

intervenções, verdade? A Psicologia presta serviço diretamente à sociedade. Ela 

possui muitas especialidades e aplicações (como veremos no tópico 3 desta aula). 

Mas um lado dela ainda não é muito conhecido: a Psicologia como ciência, como 

disciplina científica. Vejamos então o que faz esta área do conhecimento.

O que é PsicOlOgia?

Para Elizabeth Demont (2009), a Psicologia é a ciência que estuda os fatos 

psíquicos, o conhecimento empírico ou intuitivo dos sentimentos, das ideias e 

dos comportamentos, o conjunto de maneiras de pensar, de sentir, de agir que 

caracterizam uma pessoa, um animal, um grupo, uma personagem. Como ciência, 

comporta-se tanto com o aspecto experimental, quanto científico, cujos métodos 

predominantes são a experimentação e a observação. 

TÓPICO 1 Psicologia ou psicologias?

ObjetivOs
• Conhecer o que é Psicologia e seu campo de estudo

• Reconhecer as diferentes correntes da Psicologia
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Muitos autores concordam em definir o 

nascimento da Psicologia moderna em 1879, 

quando Wilhelm Wundt criou o primeiro 

laboratório de pesquisa em Psicologia 

experimental em Leipzig, na Alemanha, e deu 

início a Psicologia como ciência (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2007). Antes disso, a Psicologia era 

considerada como filosofia. 

Os 50 primeiros anos da Psicologia 

moderna foram marcados por uma rivalidade 

entre a psicanálise (representada por Freud) e 

o comportamentalismo (representado por Skinner), teorias que estudaremos no 

tópico 2 desta aula. Porém, muitas outras correntes da Psicologia evoluíram e se 

ramificaram em muitas especificidades, como pode ser observado na figura 1, a 

seguir.

A figura 1 mostra que não há uma única Psicologia, mas várias. Na vertical, 

temos o eixo que vai do Normal ao Patológico (que engloba campos de estudo da 

psicopatologia), bem como outras ramificações, como a Psicologia Diferencial, 

que estuda as diferenças entre os indivíduos; e a Psicologia do Desenvolvimento, 

que estuda as mudanças no desenvolvimento humano da concepção à velhice nos 

aspectos físicos, cognitivos e psicossociais (DEMONT, 2009).

Figura 1 - Panorama das grandes áreas da Psicologia

v o c ê  s a b i a?

Einstein uma vez disse a Jean Piaget, um 

importante epistemólogo e psicólogo, que o 

estudo da Psicologia é mais difícil que o da 

física! Ter dito isso não seria apenas gentileza 

do grande físico, pois a Psicologia necessita, 

além dos conhecimentos teóricos, de um 

grande rigor metodológico (DEMONT, 2009).

Fonte: Demont (2009, p. 8)
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No outro eixo, temos a Psicologia Social que estuda as interações dos 

indivíduos em grupos, em sociedade e em organizações, observando a dupla 

dimensão psicológica e social dessas interações: atitudes, normas sociais, 

identidades, papéis sociais, mecanismos de influência e formação de representações 

sociais são objetos de estudo dessa área. Psicologia do Trabalho, como o nome 

sugere, estuda as relações do indivíduo em seu ambiente de trabalho. Psicologia 

da Saúde se situa na intercessão do social com o patológico, notadamente sobre os 

distúrbios psicossociais, como estresse, por exemplo. A Psicobiologia, na interface 

das neurociências, Etologia e Psicologia, busca compreender as necessidades 

e os comportamentos humanos no que se refere à Biologia e Neurobiologia. A 

Neuropsicologia foca em pacientes com lesões cerebrais acidentais ou congênitas, 

nas relações entre as funções mentais superiores e no funcionamento cerebral. Situa-

se na interface da Psicologia e da neurologia. 

A Psicofarmacologia estuda como os agentes 

químicos agem sobre o psiquismo, o humor 

ou o comportamento. A Psicologia Animal 

estuda as diferenças e semelhanças entre as 

diferentes espécies animais e entre estes e os 

homens (DEMONT, 2009).

Percebeu como há muitas psicologias? 

No próximo tópico, continuaremos nosso 

estudo, conhecendo as características de 

algumas dessas correntes.

s a i b a  m a i s !

Etologia é uma área de conhecimento relativamente 

nova, fundada por Konrad Lorenz e Nikolaas 

Tinbergen por volta de 1930. “Etologia é a ciência das 

relações comparadas do comportamento animal, o 

que inclui também os humanos. Tem como princípio 

a concepção de que, assim como órgãos e outras 

estruturas corporais, o comportamento é produto 

e instrumento do processo de evolução através da 

seleção natural.” Disponível em: cienciaemente.

blogspot.com.br/2008/04/as-contribuies-da-

etologia-para.html. Acesso em: 29 jul. 2013. Você 

quer conhecer mais sobre a Etologia? Acesse 

o link http://www.pet.vet.br/puc/contri.pdf
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TÓPICO 2 Correntes da Psicologia

ObjetivO

• Conhecer as correntes da Psicologia: Psicanálise, 

Comportamentalismo, Cognitivismo, Psicologia do 

desenvolvimento, Humanística, Gestalt e Psicolo-

gia Social

1 Psicanálise – a descOberta dO incOnsciente

A Psicanálise, fundada por Sigmund Freud (1856-1839), define-se 

como uma Psicologia dinâmica que explora a personalidade profunda e os 

fenômenos inconscientes usando métodos próprios (DEMONT, 2009). 

O termo psicanálise compreende três conceitos:

1. Teoria: sistematização do funcionamento da vida psíquica.

2. Método de investigação: introspeção que designa a ação do sujeito 

que busca conhecer seus estados de consciência e suas atividades interiores.

3. Prática profissional: psicoterapia. 

A psicanalise não tem como objetivo curar o 

paciente, mas ajudá-lo a se entender, a descobrir 

seu inconsciente.

A contribuição principal para Psicologia 

de Freud foi a descoberta do inconsciente. 

Na verdade, ele definiu um modelo psíquico 

composto de três sistemas:

AULA 1 TÓPICO 2

s a i b a  m a i s !

Para Freud, grande parte da nossa existência 

está sob o domínio de processos psíquicos 

inconscientes. É o acesso a esses processos 

e suas resoluções que leva o paciente a 

uma vida psicologicamente satisfatória.
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• Inconsciente: composto de conteúdos 

reprimidos (pensamentos, imagens, lembranças...) que 

não têm acesso ao pré-consciente e ao consciente. Existe 

uma censura entre o inconsciente e o pré-consciente que 

bloqueia os pensamentos do inconsciente.

• Pré-consciente: “é uma parte do 

inconsciente que pode facilmente torna-se consciente” 

(FADIMAN & FRAGER, 2004, p. 33). Fazem parte desse 

sistema as memórias acessíveis. 

• Consciente: é uma pequena porção da 

mente, composta de conteúdos atualmente presentes, 

vindo do pré-consciente (mundo interior) e ou da 

percepção, isto é, do mundo externo. 

Segundo os preceitos da Psicanálise, não é 

possível observar diretamente o inconsciente, mas se 

pode conhecê-lo através das suas expressões, como os 

atos falhos ou os sonhos. 

A análise dos sonhos, bem como 

das associações livres (passar de um tema a 

outro de uma ideia a outra, sem seguir uma 

orientação particular, a não ser o fluxo dos seus 

pensamentos), são mecanismos usados pelas 

sessões de análise (prática da psicanálise) para 

tentar alcançar o inconsciente dos pacientes. 

Pois o sistema psíquico usa mecanismos de 

defesa para evitar que estímulos externos ou 

internos tragam traumas para a consciência, 

podendo até deformar a percepção da 

realidade. Um exemplo disso é o chamado recalque. Ele consiste na negação de uma 

parte da realidade. O paciente não vê algo evidente para qualquer outra pessoa, 

mas que poderia revelar a ele um trauma passado (COUTINHO, 2000).

Sigmund Freud foi o fundador da Psicanálise. Ela teve muitos seguidores e se 

ramificou em várias correntes, cujos principais nomes são Carl Gustav Jung (autor 

dos arquétipos), Winicott, Melanie Klein, Jacques Lacan e outros psicanalistas 

teóricos e práticos.

s a i b a  m a i s !

Os atos falhos constituem-se de peculiaridades 

da vida cotidiana. São, por exemplo, lapsos 

ou equívocos na fala, na escrita, na memória 

ou em uma ação, oriundas do inconsciente. 

Para a Psicanálise, nenhum gesto, pensamento 

ou palavra acontece acidentalmente.

Fonte: Adaptado de Neves (2011).

Figura 2 – Representação dos três 
sistemas psíquicos
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2 cOmPOrtamentalismO/behaviOrismO

Para o comportamentalismo, mais conhecido como 

behaviorismo, só é possível observar os comportamentos do 

indivíduo. A “mente”, o psiquismo, não é acessível e, desse modo, 

não pode ser analisado de maneira científica. 

O behaviorismo dá uma importância primordial ao 

comportamento observado e ao mundo externo. Para essa correte, 

o comportamento é compreendido como uma interação entre aquilo 

que o sujeito faz e o ambiente onde seu “fazer” está inserido (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2009).

Para entender melhor como ocorre essa relação sujeito-ambiente, 

vejamos as duas classes as quais se dividem o comportamento, ou 

seja, analisemos o comportamento respondente 

(reflexo) e o operante. 

• Comportamento Respondente (reflexo)

O condicionamento respondente são 

ações, conhecidas por nós, como involuntárias, 

e inclui respostas que são eliciadas (produzidas) 

por estímulos antecedentes do ambiente. Por 

exemplo, quando nos arrepiamos ao receber 

um vento frio ou quando fechamos os olhos ao 

passar de um ambiente escuro para um muito iluminado, estamos realizando um 

comportamento respondente ou reflexo fisiológico ao ambiente (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2009).

Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009), esses comportamentos respondentes 

ou reflexos não dependem de “aprendizagem”. Eles são interações estímulo-

resposta, ambiente-sujeito incondicionadas. 

Um dos mais importantes comportamentalistas, B.F. Skinner, estudando o 

S           R 
Estímulo Resposta 

at e n ç ã o !

Segundo o behaviorismo, o comportamento 

é a resultante de uma aprendizagem que 

se deve observar, mas que não se deve 

buscar entendê-la nem interpretá-la.

Figura 3 – Representação da 
mente como algo inacessível

Fonte: www.corbisimages.com
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comportamento respondente, desenvolveu o 

chamado comportamento operante.

• Comportamento Operante

O comportamento operante, segundo 

Keller (1972, p. 10), “inclui todos os movimentos 

de um organismo dos quais se possa dizer que, 

em algum momento, têm efeito sobre ou fazer 

algo ao mundo em redor”. 

Para entendermos o comportamento 

operante e diferenciá-lo do respondente, 

analisemos uma experiência realizada por 

Skinner usando um rato em uma caixa de metal 

(caixa de Skinner), descrita por Bahia Bock,                   

Furtado e Teixeira (2009). 

at e n ç ã o !

B. F. Skinner (1904-1990) foi um dos grandes 

nomes do behaviorismo ou fundador do que é 

chamado de neobehaviorismo ou behaviorismo 

radical, que exclui todo componente mental, 

só existindo o comportamento. Voltaremos 

a essa corrente na aula 4, sobre Psicologia 

da aprendizagem, uma vez que seus estudos 

determinaram modelos pedagógicos denominados 

“instrução programada” ou instrucionismo.

Quadro 1 – Experimento de Skinner

Um ratinho foi privado 
de água durante um período 
de 24 horas e, em seguida, 
foi colocado em uma caixa 
contendo uma alavanca, que, 
ao ser pressionada, liberava 
uma gotinha de água.

Claro, com a sede 
e o instinto natural de 
exploração, o ratinho ficou 
percorrendo a caixa e, 
inevitavelmente, apoiou-se 
na alavanca, o que fez abrir o 
mecanismo, liberando a água.

Se, no início, a ação 
de pressionar a alavanca era por acaso, depois de certo tempo, observou-se uma 
diminuição no intervalo em que o ratinhoa pressionava a alavanca, mostrando que ele 
o ratinho estava apoiando de propósito nesse mecanismo para liberar a água.

EXPERIMENTO DE SKINNER 

Fonte: DEaD/IFCE

Fonte: Bock, Furtado e Teixeira (2009).
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Observando a experiência de Skinner, notamos que um comportamento (por 

exemplo, pressionar uma alavanca) pode ser aumentado por um reforço, no caso 

do nosso exemplo, por um reforço positivo (receber água). Porém, existem outras 

formas, além do reforço positivo, que podem alterar um comportamento. Observe 

o quadro a seguir.

Por que é importante detalhar um pouco mais a origem dessa corrente? 

Porque, como dissemos, ela constituiu a base do ensino instrucionista, daí sua 

aplicação no ensino! Ela foi precursora em tecnologia educativa, com a famosa 

“máquina de ensinar”.

AULA 1 TÓPICO 2

s a i b a  m a i s !
Skinner foi o criador da máquina de ensinar (uma invenção mecânica para 
automatizar a tarefa da instrução programada) e da instrução programada 
(os famosos exercícios drill), baseado nos conceitos do behaviorismo. A 
máquina listava uma série de questões com dificuldade crescente em 
que, para cada resposta certa, o aluno era recompensado. Essa máquina 
foi muito utilizada no ensino de línguas. Você quer saber mais sobre 
a máquina de ensinar de Skinner e como ela influenciou o ensino da 
época? Acesse http://www.youtube.com/watch?v=vmRmBgKQq20 
e assista a uma reportagem, na qual Skinner explica seu invento. 

Positivo Negativo

Reforço - Estímulo <o ratinho está na 
caixa>

- Resposta (comportamento) <o 
ratinho apoia na alavanca>

- Reforço positivo <ele consegue 
água> (= evento reforçador)

> Aumento da probabilidade de 
aparição do comportamento

- Estímulo <o ratinho está na 
caixa, ele recebe choques elétricos 
(assoalho)>

- Resposta (comportamento)<o 
ratinho apoia na alavanca>

- reforço negativo <os choques 
param> (=retirada)

> Aumento da probabilidade de 
aparição do comportamento

Punição - Estímulo <o ratinho está na 
caixa>

- Resposta (comportamento) <o 
ratinho apoia na alavanca>

- Punição positiva < ele recebe 
choques elétricos> (= adição)

> Diminuição da probabilidade 
de aparição do comportamento

- Estímulo <o ratinho está na 
caixa>

- Resposta (comportamento)<o 
ratinho apoia na alavanca>

- punição negativa <a comida de-
sapareça> (=retirada)

> Diminuição da probabilidade de 
aparição do comportamento

Quadro 2 - Reforço e Punição

Fonte: Adaptado da http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9haviorisme

Figura 4 – Máquina de ensinar de Skinner 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/
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• Condicionamento Clássico

Ivan Pavlov foi um famoso fisiologista que ficou mundialmente conhecido 

por sua experiência chamada o cachorro de Pavlov. Para ele, o condicionamento é 

considerado como uma das formas mais simples de aprendizagem e, ao contrário do 

que se pode pensar, não é tão raro no ser humano (BAUM, 2006). 

Para compreender como o condicionamento funciona, vejamos, a seguir, o 

experimento de Pavlov: o cachorro de Pavlov.

Nessa experiência, Pavlov primeiramente usou um estímulo incondicional, 

a comida somente, para provocar um comportamento respondente ou reflexo no 

cachorro, a salivação. Em seguida, ele apresentou os dois estímulos, a comida e o som 

juntos, repetidamente. O som, antes de ser apresentado junto com a comida, era um 

estímulo neutro, ou seja, não provocava o comportamento de salivação no animal. 

Após a experiência, esse som sozinho passou a provocar a mesma reação de salivação 

no animal, tornando-se um estímulo condicional (GANOAC´H ; GOLDER, 1995). 

O condicionalismo pode também ser percebido entre humanos. Um aluno, 

por exemplo, que fica nervoso ao ver uma prova, pode ter sido condicionado a 

temê-la por tirar consecutivas notas baixas e ter recebido como estímulo a crítica 

dos professores e repreensão dos pais. Se, com o tempo, porém, o aluno, ao realizar 

Quadro 3 - Experiência de Pavlov

A apresentação de comida 
para o animal provoca 
salivação da parte dele, o que 
corresponde a uma reação 
instintiva. A apresentação 
de outro estímulo, o som de 
um sino, a priori, não vai 
provocar nenhum tipo de 
reação particular.

Agora, imagine que se 
apresentam simultaneamente e 
várias vezes os dois estímulos, 
a comida e o som, ao cão. Com 
o tempo, somente o som será 

responsável por provocar a salivação no animal.
Para o condicionamento acontecer, é importante que o tempo entre a apresentação 

do estímulo do “Som” e a comida seja muito próximo.

Fonte: DEaD/IFCE

EXPERIÊNCIA DE PAVLOV 
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várias provas, deixar de ser “cobrado” pelos pais e professores, ou seja, se o 

estímulo condicional for retirado, o aluno pode superar esse medo. 

Isso ocorreu com o cachorro de Pavlov. Ao deixar de apresentar o som junto 

da comida, o som sozinho não provocou mais a reação de salivação no cachorro.

3 PsicOlOgia humanista

Em contraposição à psicanalise ou sua aplicação em psicoterapia para curar 

as pessoas com problemas, a Psicologia humanista adota como princípio que o 

indivíduo é antes de tudo desejoso de completar-se como pessoa e nas relações com 

o outro. Seus representantes vão se esforçar, sobretudo, para buscar e estudar os 

funcionamentos ligados à boa saúde mental e não mais a psicopatologia.

Carl Rogers (1902-1987) é representante dessa corrente.  Esse psicólogo clínico 

americano define a pessoa como um ser na busca da autorrealização. Para Carl Rogers, 

“o terapeuta, não diretivo, deve fazer prova de autenticidade, de empatia e abster-se 

de todo julgamento, a fim de acompanhar seu paciente na descoberta de seus valores, 

de seus próprios recursos no seu processo de mudança.” (MARMION, 2012, p.136).

Outro grande nome dessa corrente é Abraham Maslow, sobretudo conhecido 

por a pirâmide de Maslow, representação visual da hierarquia das necessidades 

humanas. Paradoxalmente, Maslow não apresentou essa hierarquia na forma de 

uma pirâmide, mas, no longo tempo, acabou guardando esse formato.

AULA 1 TÓPICO 2

Figura 5 - Hierarquia das necessidades de Maslow

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg
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Na perspectiva da hierarquia das necessidades, só se pode satisfazer uma 

nova necessidade, se as precedentes já foram satisfeitas. Se você está passando 

fome, por exemplo, não vai conseguir nem pensar em estima ou realização pessoal! 

No final da sua vida, Maslow começou a pesquisar as “experiências 

paroxísticas”, pontos culminantes de muitos percursos de vida, como extasia 

mística, plenitude amorosa, auge artístico, etc.

4 PsicOlOgia da gestalt

A Teoria da Gestalt ou Psicologia da forma (Gestalt é uma palavra alemã que 

significa Forma/Configuração) contrapõe-se também ao behaviorismo e postula que 

os fenômenos psicológicos não podem se decompor em elementos simples de tipo 

estímulo-respostas, pois é necessário estudar suas organizações. Os fundadores 

da Gestalt são Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) e Kurt 

Kofka (1886-1941). 

O princípio de base da Gestalt é que “o todo é superior à soma das partes”, 

ou seja, percebemos primeiro o objeto em si antes da soma dos elementos que o 

compõe. A conjunção de várias formas pode fazer emergir uma nova característica, 

que não é contida em nenhuma das formas 

separadas. 

Para termos uma ideia melhor sobre a 

base da Gestalt, analisemos o quadro 4.

A indissocição das partes em relação 

ao todo permite que, quando observamos os 

fragmentos de um objeto, ocorra a tendência de 

buscarmos o equilíbrio simétrico, a restauração 

e regularidade dele. 

A Gestalt é inspirada na corrente filosófica 

da fenomenologia, a percepção consciente, o que 

aparece, de uma vez, sem analise, diretamente, 

o insight (uma compreensão súbita/imediata). 

A Gestalt sofreu uma estagnação em suas pesquisas que a impediu de 

avançar mais velozmente, pois, como ela teve origem na Alemanha e, durante 

a guerra, como muitos dos seus seguidores eram judeus, eles tiveram que fugir 

para os Estados Unidos. Mas, ao chegarem àquele país, a Psicologia era totalmente 

dominada pelo behaviorismo e os geltaltistas tiveram dificuldade a espalhar suas 

at e n ç ã o !

De acordo com a Teoria da Gestalt, não se 

pode ter conhecimento do “todo” por meio de 

suas partes, pois o todo é maior que a soma de 

suas partes: “(...) “A+B” não é simplesmente 

“(A+B)”, mas sim um terceiro elemento 

“C”, que possui características próprias. 

Disponível em http://humanaemultidisciplinar.

b l o g s p o t . c o m . b r / p / g l o s s a r i o . h t m l
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ideias. Hoje em dia, a Gestalt é muito forte nas áreas de design, graças as seus 

princípios de percepção visual muito usado para explicar as regras de design.

5 PsicOlOgia sOcial

A Psicologia social estuda a interação do indivíduo na sociedade, na interface 

do campo psicológico e social (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009).

Segundo Demont (2009), a Psicologia social se orientou mais sobre a 

influência “invisível” da sociedade sobre o indivíduo do que o contrário. Por esse 

fato, os temas mais estudados são atitudes, normas sociais, identidade e papéis 

sociais, mecanismos de influência e formação das representações sociais. 

AULA 1 TÓPICO 2

Proximidade

Elementos próximos tendem a ser 
percebidos juntos.

Similaridade

Elementos semelhantes tendem ser 
percebidos juntos

Você vê colunas e não linhas de elementos

Contraste

Quando um elemento tem uma forma, cor 
diferente dos outros elementos, aparece 
o fenômeno de contraste. Uma forma se 
destaca do fundo por contrastar com os 
outros elementos.

Fechamento

Você tenta encontrar a forma mais 
próxima do que você conhece, mesmo 
incompleta (por exemplo, nesse caso, você 
vê um retângulo)

Fonte: Adaptado de Demont (2009, p. 31) 

Quadro 4 - Os princípios de base da organização da percepção visual
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Podemos ver, como exemplo, a noção de 

identidade e papéis sociais. Para Bock, Furtado 

e Teixeira (2009), Durkheim teve uma grande 

influência com a teoria dos papéis sociais no 

qual a sociedade é vista como um conjunto de 

posições sociais, sendo que cada posição tem 

comportamentos estabelecidos. Esses papéis 

sociais são fundamentais, porque nos permitem 

saber como se comportar em sociedade e saber 

com quem estamos lidando por indícios, como 

vestimenta, comportamento, postura e outros 

sinais.

Uma amostra do estudo da Psicologia 

social é a experiência de Stanley Milgram 

sobre submissão à autoridade, relatado em 

Marmion (2012). 

Nessa experiência, algumas pessoas 

comuns foram contratadas para ensinar 

uma lista de palavras à outra pessoa que elas 

desconhecem, em nome da ciência. Esta pessoa 

(que é na realidade um ator) é instruída a ficar 

numa sala diferente da do instrutor contratado 

e este foi orientado a dar choques elétricos cada 

vez mais fortes no aprendiz a cada resposta 

incorreta. De maneira simulada, a vítima (o 

aprendiz) grita cada vez mais desesperada, a 

cada choque dado pelo instrutor que, como 

ordenado deve, prosseguir com a experiência em nome da ciência. O resultado 

foi que 65% das pessoas davam choques de até 450 volts (suficiente para matar 

uma pessoa!). Pessoas quaisquer podem se transformar em torcionárias, desse que 

submetidas à autoridade, no caso, a autoridade do cientista que a contratou!

Várias outras experiências, relatadas pelo mesmo autor (DEMONT, 2009), foram 

feitas para determinar como ocorre a influência sociedade-indivíduo.

s a i b a  m a i s !

Você quer conferir como se dá a experiência de 

Stanley Milgram sobre submissão à autoridade? 

Assista ao vídeo Experiência da Obediência 

de Stanley Milgram disponível em http://

www.youtube.com/watch?v=VT3wKbBNo64. 

Fonte: DEaD/IFCE e www.corbisimages.com

Figura 6 - Papéis sociais
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6 PsicOlOgia dO desenvOlvimentO

A Psicologia do desenvolvimento humano estuda descritiva e explicativamente 

o ciclo de vida do indivíduo, tanto nos aspectos qualitativos, quanto quantitativos, 

desde a concepção até o fim da vida. Ela envolve todos os aspectos da vida do ser 
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MUDANÇA DE ATITUDE Kurt Lewin (1944) 

Mulheres que participaram de um grupo de discussão sobre a vantagem 
de um produto alimentar modificaram seu comportamento de consumo 
muito mais que as que só assistiram numa emissão falando do mesmo 
assunto. (Assista ao filme “Amor por contrato” indicado no final da aula)

 

EFEITO DO MODELO SOBRE O 
COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS Alfred Bandura (1961)  

Ao observar um adulto realizando reações violentas contra um 
boneco, as crianças são influenciadas por esse comportamento e vão 
reproduzi-lo.

 

INFLUÊNCIA DAS MINORIDADES 
ATIVAS Serge Moscovici (1969) 

Na mesma linha que a experiência de Asch, Moscovici mostra que, 
se uma minoria é muita determinada e segura, ela pode ter mais 
influência que uma maioridade insegura.

 

CONFORMISMO EM FRENTE AO 
GRUPO  Solomon Asch (1952) 

Um sujeito modifica suas respostas a um problema sob influência de 
respostas unânimes (mesmo erradas) do grupo. 

 

COMPORTAMENTO DE AJUDA Latané &  Darley (1968) 

Ao observar um adulto realizando reações violentas contra um 
boneco, as crianças são influenciadas por esse comportamento e vão 
reproduzi-lo.

Quadro 5 – Experiências sobre a influência sociedade-indivíduo

Fonte: Adaptado de DEMONT(2009, p. 62).



23AULA 1 TÓPICO 2

humano na sua globalidade, como ser biológico, cognitivo e social. A Psicologia do 

desenvolvimento é composta de múltiplas disciplinas como Sociologia, Biologia, 

Educação, Antropologia, Fisiologia, Medicina e outras, de forma a explicar como 

funciona o “eu” biológico, cognitivo e social. 

No escopo dessa corrente, e para o objetivo da disciplina, vamos nos 

concentrar no período da adolescência, passando pela idade adulta, à terceira idade, 

para conhecer como esses grupos de indivíduos funcionam biopsicossocialmente. 

Na aula 2, também veremos os conceitos de Andragogia, Heutagogia e Gerontagogia, 

uma vez que esses conceitos serão aplicados em sua metodologia e didática na 

modalidade de Educação Profissional.

7 PsicOlOgia cOgnitiva

Para Psicologia Cognitiva, que estudaremos com mais detalhes na aula 3, a 

mente não é uma caixa preta que não pode ser analisada de maneira científica, como 

afirma o behaviorismo, visto que ela é plena de processos mentais observáveis. 

O campo de estudo da Psicologia Cognitiva – que contém várias correntes, 

como das abordagens cognitivas da aprendizagem: sociocognitivismo, processamento 

cognitivo da informação, cognitiva construtivista e o socioconstrutivista – concebe 

a mente como um motor de processamento das 

informações, como um sistema de tratamento 

de informações.

8 PsicOlOgia dO trabalhO e das 

Organizações

Nesse campo da Psicologia, que 

estudaremos com detalhe na aula 6, o 

foco é o estudo do homem em situação de 

trabalho. Aspectos físicos e psicossociais são 

abordados, assim como (melhorar) qualidade 

de vida, produtividade, desempenho, estresse, 

psicopatologias, condições de trabalho, condutas de trabalho, doenças ocupacionais 

físicas e psíquicas (síndromes, LER, DORT), tempos e movimentos, estudos 

oriundos das teorias da administração científica do trabalho, clima organizacional, 

trabalho em equipe, tarefa e atividade, análise do trabalho, normatizações entre 

tantas temáticas dessa área. 

v o c ê  s a b i a?

Existem várias aplicações da Psicologia Cognitiva 

em processos e dispositivos que utilizamos hoje em 

dia, como os softwares (os psicólogos cognitivos 

estudam como as pessoas resolvem problemas para 

desenvolver sistemas adaptados ao usuário) e a 

tecnologia de inteligência artificial, Psicologia da 

aprendizagem.
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A Psicologia do trabalho se concentra nas atividades individuais das pessoas 

em contexto de trabalho e das organizações com foco na dimensão organizacional, 

no conjunto de temas sobre cultura, liderança e poder, gestão, participação, 

equipe, seleção e treinamento, avaliações de desempenho e outros temas que vamos 

aprofundar na nossa última aula.

Nesta primeira aula, abordamos apenas um pouco dessa grande área, que é do 

domínio da Psicologia e suas ramificações teóricas e metodológicas, experimentais 

ou aplicadas. Fato é que não há uma Psicologia mais correta, mas aquela em que 

os conceitos e intervenções são mais adequadas a cada caso, a cada contexto. No 

nosso caso, vamos nos concentrar naqueles ramos da Psicologia em que obtemos 

conhecimento do nosso público-alvo que é o jovem e adulto, sem prescindir das 

definições genéricas dos campos da Psicologia. 

AULA 1 TÓPICO 2
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TÓPICO 3 Aplicações da Psicologia

ObjetivO

• Conhecer as profissões e áreas de interação 

das Psicologias

Neste último tópico da nossa primeira aula, estudaremos as duas 

grandes frentes de aplicação da Psicologia: as suas profissões e 

suas áreas de interação.  

PrOfissões na área da PsicOlOgia

De conformidade com as escolas de Psicologia, temos quatro categorias de 

profissionais da Psicologia segundo Demont (2009, p. 17 e 18): 

1. Os psicólogos clínicos – aí incluindo o psicólogo psicoterapeuta, o 

neuropsicólogo e o psicólogo desenvolvimentista – centram-se sobre a saúde dos seus 

pacientes e buscam ajudá-los, em situação de sofrimento, a superar dificuldades. 

Não prescrevem medicamentos (somente o médico psiquiatra). Escolhem métodos 

mais apropriados a cada caso. Podem atuar em setores de hospitais (pediatria, 

psiquiatria, neurologia...), clinicas particulares ou organizações governamentais e 

não-governamentais. Trabalham em estreita colaboração com outros profissionais 

(médicos, educadores, voluntários e outros).

2. Os psicólogos do trabalho intervêm em domínios variados: gestão 

de recursos humanos, inserção profissional, organização do trabalho, gestão de 

mudanças, segurança e prevenção no/do trabalho entre outros.

3. Os psicólogos da educação e formação atuam diretamente nas questões 

de diagnóstico, orientação, inadaptação ao meio escolar e profissional.
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4. Os professores pesquisadores realizam pesquisas nas mais diferentes 

áreas da Psicologia em instituições públicas e/ou privadas, bem como exercem a 

docência em ensino superior nas áreas de suas especialidades. 

áreas de intervençãO da PsicOlOgia

Quanto às áreas de intervenção, temos, segundo Bock, Furtado e Teixeira 

(2009) sobre a sexualidade, a identidade, os processos grupais e instituições, a 

família e o trabalho. Veremos um pouco de cada uma a seguir.

sexualidade

Freud foi quem introduziu o princípio da vida sexual desde a infância, 

através da pulsão sexual que vai além da sexualidade como tal. Ele amplia o conceito 

de pulsão sexual aos prazeres corporais, como a sucção do peito da mãe (estádio 

oral da sexualidade) pelo bebê. Para esse teórico, o período do desenvolvimento 

da sexualidade é longo e complexo. Inicia-se logo após o nascimento e se estendo 

até o fim da vida do indivíduo. Segundo ele, a maioria dos desejos reprimidos, 

causadores de neuroses, está relacionado com conflitos sexuais na infância (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2009).  Assim, a sexualidade 

é uma relação erótica com o mundo. Por erótica entende-se, para além 
do senso comum, uma relação prazerosa, que produz satisfação e bem-
estar. Então, é possível compreender a sexualidade como algo mais 
amplo do que exclusivamente uma necessidade biológica ou restrita 
aos aspectos reprodutivos. A sexualidade está em cada um, é um 
aspecto constitutivo da humanidade em todos nós (BOCK; FURTADO; 
TEIXEIRA, 2009, p. 197).

A criança descobre as diferenças sexuais (homem/menino e mulher/menina) 

e seu próprio sexo (homossexual ou heterossexual) em contato com o meio cultural. 

No início, ela ainda não entende bem o que significa ser homem ou mulher, exceto 

pelas palavras dos pais: “rosa é cor de menina e azul é cor de menino”, pois esses 

conceitos não são inerentes ao indivíduo, ou seja, não estão em sua genética são 

conceitos culturais,  que a criança irá assimilar através do aprendizado com o outro. 

identidade

Como vimos na Psicologia Social, o indivíduo se distingue, se identifica 

na relação com o outro “com quem eu posso me comparar” (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 2009). Quando olhamos para outra pessoa, como visto sobre a Psicologia 

AULA 1 TÓPICO 3
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Social e os papéis sociais, vários elementos, 

características da pessoa podem nos indicar 

quem ela é (quem é você). Da mesma maneira, 

acontece com nós mesmo, a maneira de nos 

vestirmos, de falarmos, de comportarmos vai 

traduzir quem somos.

Mas, as pessoas mudam. Quando 

encontramos alguém que não vemos há muitos 

anos, geralmente dizemos “como você está 

diferente, como você mudou”, mas, mesmo 

assim, ela continua sendo quem ela é.

Você pode perceber quem você é, 

mesmo que você mude sua identidade. Você 

pode ser pai/mãe de família, mudar de emprego, ou simplesmente, mudar um 

comportamento seu. Para Bock, Furtado e Teixeira (2009), a identidade é algo 

mutável, em permanente transformação e está relacionada com nosso papeis sociais, 

ou seja, de certa maneira, o que fazemos faz de nós o que somos. 

O conceito de identidade de Erickson foi estudado por James Marcia (apud 

SANTROCK, 2009) que distingue exploração e compromisso. A exploração é 

quando a pessoa explora várias identidades (examinar identidades alternativas 

significativas) e o compromisso é quando a pessoa se envolve numa identidade e 

a assume (permanecer com aquilo que tal identidade implica). Segundo Santrock 

(2009, p. 98), “a extensão da exploração e do compromisso de um indivíduo é 

utilizada para classifica-lo de acordo com um dos quadros status da identidade.

Sobre identidade, ainda se pode ressaltar a questão muito acentuada 

atualmente que é a questão do estigma e que provoca muitos danos à pessoa ou 

Figura 7 – Papéis sociais.

Fonte: DEaD/IFCE e www.corbisimages.com/

Fonte: Marcia (apud SANTROCK, 2009, p.98).

A pessoa assumiu um compromisso

A pessoa tem 
exploração alternativas 
significativas com 
relação a algumas 
questões de identidade

Sim Não

Sim Identidade adquirida Identidade em moratória

Não Identidade impedida Difusão de Identidade

Quadro 6 – Os quatros status da identidade
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at e n ç ã o !

Hoje, com a popularização da internet, além 

de uma identidade real, as pessoas começam a 

ter uma identidade virtual, construída a partir 

de tudo o que elas postam e expõe na internet, 

seja em blogs, em compartilhamento de fotos 

ou em redes sociais.

Há casos em que usuários criam para si outro 

tipo de identidade, usam avatares, constroem 

vidas paralelas virtuais, nas quais assume 

outro tipo de personalidades, de profissão, de 

família etc. 

grupo social. Book, Furtado e Teixeira (2009, 

p. 214) explicam os estigmas como “atributos 

facilmente reconhecíveis como aqueles 

carregados de um valor negativo para a maioria 

das pessoas e determinam para o indivíduo, 

um destino de exclusão ou a perspectiva de 

reinvindicação social pelo direito de ser bem 

tratado e ter oportunidades iguais”. 

Os autores acrescentam que o estigma 

revela que “a sociedade tem dificuldade de lidar 

com o “diferente”. Às vezes, podemos verificar 

que estes estigmas são objeto de muitas situações 

de Bulling, senão de rejeição em grupos sociais, 

como portadores de doenças, como Aids, 

obesos, estrangeiros, homossexuais, anões, albinos, deficientes de vários tipos, 

sobretudo os cadeirantes em vias públicas e deficientes mentais, enfim toda pessoa 

que apresenta alguma característica física, psíquica e social que foge ao padrão de 

“normalidade” do grupo social dominante. 

família

Outra área de intervenção da Psicologia diz respeito à família, entendida 

como instituição social com configurações predeterminadas historicamente e que 

se transforma no decorrer da história. Sua constituição vem da pré-história por 

questão de sobrevivência da espécie humana. Dos casamentos consanguíneos à 

família monogâmica de hoje, há vários tipos de famílias sendo que estas se constituem 

a base material da sociedade e se formam para cumprir uma função social, quer seja 

de garantia “da propriedade e do status quo das classes superiores e a reprodução 

da força de trabalho – a procriação e a educação do futuro trabalhador – das classes 

subalternas” (BOOK; FURTADO; TEIXEIRA, 2009).  

Desenvolvimento familiar, dinâmica familiar, transições familiares, abuso 

e violência sexual infantil na família, incesto, problemas de comportamento e 

ambiente familiar, baixo rendimento acadêmico, problemas de socialização e 

relacionamento, violência doméstica, alcoolismo, drogas, problemas de identidade, 

estima, motivação e tantos outros são recorrentes da Psicologia familiar, campo de 

estudo dos terapeutas familiares, considerando que a família é o primeiro ambiente 

AULA 1 TÓPICO 3
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da formação da personalidade de um indivíduo, 

o primeiro espaço psicossocial. 

O estudo da primeira educação é ponto 

de partida da Psicologia familiar porque é 

desde a primeira infância que o indivíduo vai 

internalizando a cultura, definindo os papéis 

sociais e construindo sua identidade em função 

das crenças e valores da própria família. Como 

diz Macedo (1994), é na família que acontece o 

primeiro protótipo das relações sociais, matriz 

da identidade pessoal e social.

O trabalhO

A Psicologia do trabalho, como o próprio nome se refere, concentra suas 

pesquisas e aplicações no domínio do trabalho, no qual há uma diversidade de 

abordagens ou expressões para definir o mesmo campo de atuação, como Psicologia 

industrial, psicotécnica, Psicologia empresarial, Psicologia cognitiva do trabalho, 

Psicologia das organizações (veremos em mais detalhes na aula 6, mais centrada 

nos aspectos das organizações), Psicologia ergonômica e outras denominações. 

Todas têm como objetivo buscar harmonia e equilíbrio entre o homem e o trabalho, 

homem e sua atividade profissional, visando à qualidade de vida no trabalho, 

conforto, segurança e, consequentemente, produtividade. 

A Psicologia do trabalho se dedica ao estudo, concepção, avaliação e 

reestruturação das atividades de trabalho, este concebido como atividade humana 

produtiva, fazer humano (não necessariamente 

atividade remunerada). 

Para Leão (2012), esse campo da Psicologia 

é multe e interdisciplinar, pois dialoga com 

diversos campos do conhecimento, em especial 

com a Sociologia do trabalho, Psicanálise, 

Antropologia, Ciências Econômicas, História, 

Engenharia e Administração, construindo uma 

ecologia de saberes sobre o trabalho.

Os temas de intervenção versam sobre 

melhoria das condições do trabalho (reduzir 

fadiga, doenças do trabalho, melhorar satisfação, 

s a i b a  m a i s !

Você estudará mais detalhadamente da 

corrente da Psicologia do trabalho na aula 

6. Mas não deixe de ler o artigo “Psicologia 

do Trabalho: aspectos históricos, abordagens 

e desafios atuais”, disponível em http://

www.uff .br /per iodicoshumanas/ index.

php/ecos/article/view/1008/722, para uma 

rápida e sintética imersão na temática.

s a i b a  m a i s !

Você quer ampliar seus conhecimentos sobre 

a complexar relação familiar? Leia o livro 

“Os complexos familiares na formação do 

indivíduo: ensaio de análise de uma função 

em Psicologia” de Jacques Lacan disponível 

parcialmente no link http://books.google.com.

br/books?id=YtPBPVt9rNYC&pg=PR5&lpg=P

R5&dq=Os+complexos+familiares+na+forma
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melhorar desempenho funcional, produtividade, qualidade, rentabilidade, 

competividade). A regra é, se eu estou bem (individual e profissionalmente), eu 

trabalho bem (satisfação, motivação) e rendo mais (produtividade).

Chegamos ao final da nossa primeira aula. Nela estudamos sobre a Psicologia 

e suas principais vertentes teóricas que influenciam os estudos da educação de 

jovens e adultos. Na próxima aula, estudaremos a Psicologia do desenvolvimento 

humano e as teorias da aprendizagem de jovens e adultos: andragogia, heutagogia 

e gerontagogia. Até o nosso próximo encontro.

cOmPlemente seus estudOs

PsicOlOgias: uma intrOduçãO aO estudO 

de PsicOlOgia
Numa linguagem coloquial, clara e direta, a obra 

aborda as várias áreas de conhecimento da Psicologia, desde 

a sua história e caracterização até os temas da atualidade, 

com o rigor técnico necessário e sempre sob a ótica da 

Psicologia. Sua estrutura permite ao professor escolher a 

ordem dos conteúdos de acordo com o interesse da classe e o 

enfoque da sua programação.

Os cOmPlexOs familiares
Escrito originalmente para a Encyclopédie Française 

e publicado em 1938, este texto deve ser lido pelo que 

representa hoje: um escrito precursor do ensinamento de 

Lacan. Não procuraremos nele “o inconsciente estruturado 

como linguagem”, mas já encontraremos o eu definido pelo 

narcisismo e totalmente distinguido do sujeito.

Não se sabe, nestes Complexos Familiares, a que 

admirar mais, se à mestria do todo ou ao fato de ela não 

ter se tornado obstáculo ao que viria a ser desenvolvido 

depois pelo grande mestre francês da psicanálise moderna: 

Lacan. Disponível em: http://www.travessa.com.br/OS_

COMPLEXOS_FAMILIARES/artigo/7397ccb9-f9af-42b3-

9d4c-b3f48a491d40
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um métOdO PerigOsO

Dirigido pelo cultuado David Cronenberg, o longa 

é uma mostra de como a relação entre Carl Jung (Michael 

Fassbender) e Sigmund Freud (Viggo Mortensen) faz nascer 

a psicanálise. Aborda a intensa e polêmica relação da dupla 

com a paciente Sabina Spielrein (Keira Knightley). O filme 

foi exibido em primeira mão no Festival de Veneza de 2011 e 

conquistou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator 

Coadjuvante para Mortensen. Disponível em http://www.

adorocinema.com/filmes/filme-132376/

amOr POr cOntratO

Os Jones formam uma família aparentemente perfeita. 

Tanto Steve (David Duchovny) e sua esposa Kate (Demi Moore) 

quanto seus filhos Mick (Ben Hollingsworth) e Jenn (Amber 

Heard) são bonitos, populares e confiantes. Além disto, a casa 

dos Jones é luxuosa e repleta de aparelhos de ponta. A situação 

provoca a inveja dos vizinhos, especialmente em Larry (Gary 

Cole) e Summer Symonds (Glenne Headly). Só que este é 

exatamente o desejo que os Jones querem causar. Eles não 

formam uma família de fato e são, na verdade, funcionários 

da empresa LifeImage. Os Jones são a mais nova estratégia 

de marketing da empresa, que resolveu inserir famílias em 

mercados de luxo de forma a dar vida aos seus produtos. Ou 

seja, dar visibilidade de forma que as pessoas que convivam 

com esta família desejem ter estes produtos. Tudo corre bem 

para os Jones, até que um dia KC (Lauren Hutton), supervisora 

da LifeImage, resolve visitá-los. KC alerta que Steve não está 

indo bem em sua função e o estimula a pôr em prática seu 

instinto de vencedor. Para tanto Steve decide focar em Larry, 

que o idolatra e está disposto a ganhar muito dinheiro para 

ser igual a ele. Disponível em: http://www.adorocinema.com/

filmes/filme-139372/



32 Ps ico log ia  ap l i cada  à 
educação e  ao  t raba lho

AULA 2 Psicologia do 
desenvolvimento humano: da 
adolescência à velhice

Na aula anterior, você estudou o que é Psicologia, seus campos de estudo, suas 

ramificações teóricas (as psicologias) e suas aplicações na vida humana. Nesta 

aula, o que nos interessa são os aspectos relativos à faixa etária de jovens e 

adultos.

Portanto, evoluiremos para uma especificidade do estudo da Psicologia, sendo 

eles, a Psicologia do desenvolvimento humano; da adolescência, passando pela 

idade adulta, à terceira idade. Nosso intuito é apresentar discutir como esses 

grupos de indivíduos funcionam biopsicossocialmente. Por meio desse estudo, 

você conhecerá os conceitos de andragogia, heutagogia e gerontagogia. Isso 

será necessário porque esses conceitos serão aplicados em sua metodologia e 

didática!

Ao estudar esta aula, lembre-se de estabelecer relações e associações com o 

conhecimento que você tem da sua vida cotidiana, na observação das pessoas 

com quem você convive, filhos, sobrinhos, tios, pais... Pois, esta associação será 

de muita valia na sua prática pedagógica!

Objetivos

• Compreender as abordagens da Psicologia do desenvolvimento humano na 
ótica do ciclo de vida do indivíduo e sua influência na aprendizagem

• Conhecer as particularidades da faixa etária jovem e adulta considerando 
ser esse o público-alvo da Educação Profissional e Tecnológica

AULA 2
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TÓPICO 1 Desenvolvimento humano

ObjetivO

• Conhecer o que é a Psicologia do desenvolvimento 

humano e suas respectivas faixas etárias

A Psicologia do 

desenvolvimento humano 

é o estudo descritivo e 

explicativo do ciclo de vida do indivíduo, 

tanto nos aspectos qualitativos, quanto nos 

quantitativos, desde a concepção até o fim da 

vida, ou seja, envolve e explica todos os aspectos 

da vida do ser humano na sua globalidade, 

como ser biológico, cognitivo e social. Para 

estudar o indivíduo em sua totalidade, a 

Psicologia do desenvolvimento é composta de 

múltiplas disciplinas como, sociologia, biologia, 

educação, antropologia, fisiologia, medicina, 

entre outras.

at e n ç ã o !

Nesta disciplina, focaremos nosso estudo 

nos seguintes períodos da vida humana: 

adolescência, início da vida adulta, vida 

adulta intermediária e vida adulta tardia 

(velhice ou terceira idade). Será necessário 

centralizar nossa discussão em tais aspectos 

porque essas faixas etárias correspondem ao 

aluno em potencial da educação profissional. 
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1.1 O CAMPO DE ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

A Psicologia do desenvolvimento humano é um campo de estudo que envolve 

múltiplas áreas de conhecimento com o propósito de conhecer como o ser humano 

funciona nos níveis biológico, cognitivo e social, aspectos interrelacionados desde 

a concepção até a velhice do indivíduo.

Os cientistas da área do desenvolvimento humano, denominados 

desenvolvimentistas, observam como as pessoas se transformam ao logo da vida. Os 

resultados desses estudos permitem descobrir os diferentes fatores que influenciam 

a vida de uma pessoa e predizer seus comportamentos futuros. Isso permite agir 

sobre possíveis problemas futuros, como doenças pré-existentes ou transmissíveis, 

nutrição, problemas de identidade, sexualidade, relacionamentos familiares e 

amizades, disfunções hormonais entre tantos outros fatores internos e extenos que 

influenciam no desenvolvimento humano nas diferentes etapas da vida.

Esse estudo dos desenvolvimentistas engloba os aspectos qualitativos e 

quantitativos do ciclo de vida de uma pessoa. Os aspectos de mudança quantitativos 

são relativamente fáceis de medir (peso, altura, força física, extensão do vocabulário 

e outros atributos).

Já os aspectos de mudanças qualitativas são mais complexos de serem 

medidos, porque o desenvolvimento da pessoa se dá em “saltos” determinados 

pela própria natureza. Por exemplo, os diferentes estágios de desenvolvimento da 

infância, do pré-natal à terceira infância; os diferentes estágios da adolescência e da 

vida adulta, cada um deles é resultante de uma sucessão de pequenas etapas que se 

desenvolvem em um processo contínuo, irreversível e complexo!

Para exemplificar a complexidade existente entre o ser humano e suas ações, 

Papalia e Feldman (2013, p. 36) revelam que “os alunos que iam para escola com 

fome ou sem os nutrientes necessários à sua dieta tinham notas mais baixas e mais 

problemas emocionais e comportamentais do que seus colegas”. Após a mudança 

desse quadro, com a implementação de um programa de alimentação na escola, 

ocorreu a melhoria do desempenho escolar assim como do estado emocional e 

comportamental. Isso mostra como é complexo o desenvolvimento humano, em 

que um fator (social, biológico, psicológico, cultural, familiar e outros) influencia 

positiva ou negativamente no desenvolvimento humano.

Com base nesse mesmo exemplo de Papalia e Feldman (2013), as autoras 

citam outros que revelam o quanto compreender sobre o desenvolvimento dos 

adultos ajuda as pessoas a lidar com as transições da vida, por exemplo, volta 

AULA 2 TÓPICO 1
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ao merdado de trabalho, mudança de carreira, paterninade/maternidade, divórcio, 

casamento, viuvez. Como já se vislumbra, o campo de estudos do desenvolvimento 

aborda todos os aspectos possíveis que envolvem o ciclo de vida do ser humano, 

porém dá ênfase aos aspectos do desenvolvimento físico, intelectual (cognitivo) e 

da personalidade (psicossocial), sendo que cada um desses aspectos influencia os 

demais. Um exemplo? Determinada aparência física de um(a) adolescente influencia 

nefastamente no emocional, na personalidade, no comportamento, na autoestima e 

na socialibilidade, entre outras consequências. O físico influencia no intelectual, o 

intelectual no fisico, o social no intelectual e no físico e por aí vai…

Papalia e Feldman (2013) explicam que o crescimento do corpo e do 

cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde fazem parte 

do desenvolvimento físico. Já aprendizagem, atenção, memória, linguagem, 

pensamento, raciocínio e criatividade compõem o desenvolvimento cognitivo. 

Emoções, personalidade e relações sociais são aspectos do desenvolvimento 

psicossocial.

Além disso, vários fatores influenciam o desenvolvimento humano, fazendo 

com que uma pessoa seja diferente da outra. Papalia e Olds (1989) e Papalia e Feldman 

(2013) classificam em três categorias esses fatores: as influências normativas ligadas 

à idade, as influências normativas ligadas à geração e os eventos não normativos.

1.2 OS PERÍODOS DA VIDA HUMANA 

Os períodos do ciclo de vida do ser humano são organizados em uma 

ordem cronológica. Caso fossem estudados por escolhas temáticas, essa 

organização investigaria os diversos aspectos do 

desenvolvimento em separado.

Como o nosso propósito é conhecer as 

diferentes fases do desenvolvimento humano, 

a organização cronológica se mostra mais 

apropriada (ainda que a marcação das idades 

por período varia em 1 ou mais anos para 

cada etapa). O início e fim de cada período por 

grupo de idades não depende de muitos fatores contextuais, sociais, biológicos e 

outros, por isso são relativamente mais simples de ser determinados. Por exemplo, 

Papalia e Olds (1989) e Papalia e Feldman (2013) estabelecem os seguintes períodos 

cronológicos:
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Como dissemos, essas marcações de tempo guardam um pouco de 

arbitrariedade e subjetividade, principalmente na etapa adulta em suas três fases 

(jovem adulto, adulto e terceira idade). Tais etapas dependem muito das condições 

de maturidade e consolidação social, pois, às vezes, o jovem adulto atinge o ápice 

de um estágio cronológico, atingimento da independência ou das necessidades, 

como as descritas por Maslow, já nesse período. No caso da infância à adolescencia, 

Piaget também estabeleceu uma margem do desenvolvimento humano como bem 

conhecido nas teorias da aprendizagem (sensório-motor, pré-operatório, operações 

concretas e operações formais).

AULA 2 TÓPICO 1

S a i b a  m a i s

Para Piaget, as crianças passam por quatro estágios de desenvolvimento cognitivos: 

sensório-motor (caracterizado por ações sobre objetos), pré-operacional 

(caracterizado pela capacidade de simbolizar), operacional concreto (marcado pela 

compreensão de causa e efeito entre objetos reais) e operacional formal (marcado 

pela capacidade de pensar logicamente sobre problemas abstratos) (BERNS, 2002). 

Conheça mais sobre os estágios de desenvolvimento cognitivos acessando o link: 

http://books.google.com.br/books?id=cl8N50PSqo8C&printsec

OS PERÍODOS DA VIDA HUMANA

FASES PERÍODO DA VIDA

Pré-natal Do momento da concepção ao momento do 
nascimento

Primeira infância Do nascimento aos 3 anos de idade

Segunda infância De 3 a 6 anos de idade

Terceira infância De 6 a 11/12 anos de idade

Adolescência De 11/12 anos a aproximadamente 18/20 
anos de idade

Do início da vida adulta ou jovem 
adulto

De 18/20 a 40 anos

Da vida adulta intermediária ou do 
adulto

De 40 a 65 anos

Da vida adulta tardia à velhice ou 
terceira idade

Acima de 65 anos

Tabela 1 - Os períodos da vida humana

Fonte: Papalia e Olds (1989).
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Bom, até aqui, discutimos o que é a Psicologia do Desenvolvimento Humano, 

o que os desenvolvimentistas estudam e as diferentes etapas do ciclo de vida da 

pessoa e suas características. Nesses estudos, como já dissemos, a ênfase é dada em 

três aspectos do desenvolvimento: físico, intelectual (cognitivo) e personalidade 

(psicossocial), sendo que cada um desses aspectos influencia os demais. Vamos nos 

concentrar, agora, no período da adolescência à vida adulta, objeto do próximo 

tópico.
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TÓPICO 2 Da adolescência à velhice 

ObjetivO

• Distinguir as diferentes fases da vida e suas 

caracteristicas físicas, cognitivas e psicossoci-

ais: da adolescência à velhice

No tópico anterior, você estudou a Psicologia do Desenvolvimento 

Humano, os fatores que influenciam o desenvolvimento e suas 

respectivas escolas teóricas, assim como o quadro cronológico 

dos desenvolvimentos típicos das faixas etárias. Neste tópico, você estudará as 

diferentes fases da vida adulta, começando pela adolescência, o adulto jovem, o 

adulto intermediário e o adulto tardio (velhice ou terceira idade). Assinalaremos 

aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial destas faixas etárias.

1. A ADOLESCÊNCIA

Existe um consenso entre os estudiosos que a adolescência abrange as idades 

de 11/12 a 18/20 anos. Classificam, ainda, essas idades como sendo pré-adolescência, 

adolescência e pós-adolescência. Em verdade, esse período 

é bastante particular no desenvolvimento humano, porque 

é marcado por mudanças físicas (nova aparência), cognitivas 

(progresso intelectual) e emocionais (imagem de si). Às vezes, 

na visão do adolescente, tudo é superlativo  em tais fases da 

vida. É importante destacar, ainda, que esse período é marcado 

pela transformação hormonal que “mexe” com as percepções 

e sentimentos, refletidos no comportamento caprichoso e 

imprevisível dos adolescentes.

Fato que, na adolescencia, há mudanças psicofisiológicas acentuadas que 

podem variar de uma pessoa a outra. O quadro a seguir apresenta uma síntese 

destas modificaçoes (PAPALIA; OLDS, 1989, p. 325).

AULA 2 TÓPICO 2

Fonte: Adaptado de www.corbisimages.com/
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Fora estas mudanças físicas internas e externas, como o aumento da altura 

e massa corporal, crecimento de pelos pubianos, aumento dos seios nas meninas, 

mudança de voz nos meninos, entre outros, não se pode deixar de ressaltar os 

impactos psicológicos causados por tais mudanças.

Tardio ou precoce, nesta etapa da vida, o ponto de partida das transformações 

é definido pela puberdade e o ponto de finalização é definido por critérios 

psicossociais, quando o adolescente se engaja nas tarefas do jovem adulto. Nesse 

entretempo, que dura o segundo decênio da vida humana, há que se cuidar da 

saúde física e mental do adolescente, incluindo a sexualidade.

Fonte: Adaptado de Papalia e Olds (1989, p. 325)

Quadro 7 - Sequência habitual das mudanças fisiológicas na adolescência
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Do ponto de vista da saúde, os problemas mais frequentes são oriundos de 

dificuldades psicológicas ou do modo de vida. Por exemplo, aqueles que praticam 

esportes se sentem melhor que os sedentários e as causas de morte são menos 

ligadas a doenças e mais ligadas a homicídios, acidentes e/ou suicídios. Daí que a 

natureza dos problemas de saúde dos adolescents são comumente aqueles ligados à 

falta de atividade física, distúrbios alimentares (como bulimia e anorexia nervosa, 

principamente nas meninas), consumo e abuso de álcool e drogas e doenças 

sexualmente transmissíveis.

Quanto ao desenvolvimento cognitivo, retomemos e reportemo-nos 

ao estágio das operações formais de Piaget, no qual o jovem atinge o estágio de 

formalização ou abstração do pensamento, o domínio do pensamento hipotético-

dedutivo e o acesso a uma nova maneira de combinar os elementos do pensamento.

Na perspectiva do desenvolvimento psicossocial, destaca-se, nesta fase, 

a importância da busca da identidade, incluindo a orientação e identidade social, 

os relacionamentos com a família e com os pares e a sociedade adulta (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013).

A busca da identidade, o “quem sou eu?”, é central e acentua-se nessa fase, 

busca de múltiplas facetas: identidade individual, social, sexual, profissional e 

ideológica.

Outro ponto de destaque no desenvovimento da adolescência são as relações 

com a família e com os seus pares (amizades), estabelecendo-se aí diferentes tipos 

de relações interpessoais, por vezes conflituosas com a família e afetuosas com os 

amigos. É típico do comportamento adolescente a famosa “rebeldia”, entendida 

como conflito de gerações, no qual os adolescentes querem impor suas ideias e 

identidades (período de acentuadas mudanças psicológicas, físicas e sociais).

Os problemas da adolescência são do domínio dos teóricos do desenvolvimento 

psicossocial, entre eles Stanley Hall, que explica o período tumultuado da 

adolescência; Sigmund Freud, corrente da psicanálise (assunto estudado na nossa 

aula 1); Anna Freud e Erik Erikson, este último estudando o conflito entre a 

identidade e a confusão da identidade.

2. O JOVEM ADULTO

Como vimos no quadro 5, a faixa etária que vai dos 18 aos 40 anos vive 

mudanças intensas com forte ênfase no domínio psicossocial, pois é a fase em que, 

normalmente, o indivíduo sai da casa dos pais para morar sozinho, com colegas 

AULA 2 TÓPICO 2
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ou com esposo ou esposa. No caso do matrimônio, surge o 

primeiro emprego ou mesmo muda de emprego; termina a 

faculdade até se definir profissionalmente; cria filhos e outras 

transições marcantes. Ufa! Como se pode deduzir, é uma etapa 

de grande stress, e muitos especialistas, como Papalia e Olds 

(1989), afirmam que assim é! 

O início da idade adulta é, segundo Papalia e Feldman 

(2013), um momento na vida em que os adultos jovens já 

podem descobrir quem são e buscar formas diferentes de vida 

e aproveitar as oportunidades. É o período em que não são 

mais adolescentes, porém, não se firmaram ainda nos papéis adultos. As autoras 

destacam que incerteza, tumulto e angústia marcam esse processo, mas que a 

maioria dos jovens possui visão positiva do seu futuro.

Quanto ao desenvolvimento físico, a partir dos 20 anos, a maioria das 

funções corporais atingiram seu pleno desenvolvimento. Força, energia e vigor 

são características desse período da vida. A força muscular atinge o ápice entre 25 

e 30 anos, depois começa lentamente a diminuir. Sensibilidade tátil, gosto, olfato, 

sensibilidade à temperatura e dor ficam estáveis até 45-50 anos (PAPALIA; OLDS, 

1989). 

A faixa etária correspondente ao adulto 

jovem representa a maior taxa de saúde da 

população, em compensação, outros problemas 

que afetam a saúde surgem resultante do modo 

de vida dessa fase. Hábitos como tabagismo, 

sedentarismo, alcoolismo, uso e abuso de drogas 

ou alimentações inadequadas podem causar 

elevação do stress ou desencadear doenças graves 

de obesidade, colesterol, pressão alta, ou mesmo 

desenvolver algum tipo de risco de câncer, por 

exemplo.

No desenvolvimento cognitivo, Papalia e 

Feldman (2013, p. 466) ressaltam que “embora 

Piaget tenha descrito o estágio operatório-formal 

como o ápice da realização cognitiva […] uma 

linha da teoria neopiagetiana diz respeito a 

Fonte: DEaD/IFCE

S a i b a  m a i s

Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), saúde é “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades”. Porém, 

nem sempre a saúde era compreendida dessa 

forma. Antes, ela era entendida “como a 

perfeição  morfológica, acompanhada da 

harmonia funcional, da integridade dos 

órgãos e aparelhos, do bom desempenho das 

funções vitais; era o vigor físico e o equilíbrio 

mental”. Disponível em: http://www.

alternativamedicina.com/medicina-tropical/

conceito-saude
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níveis mais altos de pensamento reflexivo, ou raciocínio abstrato. Outra linha de 

investigação trata do pensamento pós-formal, que combina lógica com emoção e 

experiência prática para solucionar problemas ambíguos”. 

Vejamos, abaixo, um outro modelo de desenvolvimento proposto por Shaie 

(1977-1978), atualizado em Shaie e Willis (2000) apud Papalia e Feldman (2013). A 

primeira versão desse modelo foi resumida em cinco etapas: aquisição, realização 

pessoal, responsabilidade e engajamento social e reintegração (PAPALIA; OLDS, 

1989). Depois disso, evoluiu para um modelo mais recente com sete etapas ou 

estágios, conforme quadro 6, os quais giram em torno de metas motivadoras que 

vão desde “o que eu preciso saber”, passando pelo “como utiliazar o que sei” até “o 

que eu deveria saber”. 

Com base em Papalia e Feldman (2013, p. 468-469), observemos, a seguir, os 

setes estágios de desenvolvimento escritos por Shaie (1977-1978) e atualizados por 

Shaie e Willis (2000).

ESTÁGIO PERÍODO DESCRIÇÃO

Aquisitivo Infância e ado-
lescência

As crianças e os adolescentes adquirem informação 
e habilidades principalmente por seu próprio valor 
ou como preparação para participação na socie-
dade.

Realizador Final da ado-
lescência ou iní-
cio dos 20 anos 
até os 30 anos

Os jovens adultos não adquirem mais o conheci-
mento por seu próprio valor: utilizam o que sabem 
para atingir metas, como carreira profissional e 
família.

Responsável Final dos 30 anos 
até o início dos 
60

As pessoas de meia idade utilizam a mente 
para resolver problemas práticos associados à 
responsabilidade com os outros, com os membros 
da família e empregados.

Executivo Dos 30 ou 40 
anos até a meia 
idade

As pessoas no estágio executivo, que pode 
sobrepor-se aos estágios realizador e responsável, 
são responsáveis por sistemas sociais (organizações 
governamentais ou comerciais) ou movimentos 
sociais. Lidam com relacionamentos complexos em 
múltiplos níveis.

Reorganizado Final da meia 
idade e início 
da vida adulta 
tardia

As pessoas que entram na aposentadoria reorga-
nizam suas vidas e energias intelectuais em torno 
de propósitos significativos que ocupam o lugar do 
trabalho remunerado.

AULA 2 TÓPICO 2

Quadro 6 - Estágios de desenvolvimentos
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 Outros fatores considerados na fase do jovem adulto dizem respeito ao 

desenvolvimento moral assim como as diferenças de percepções e visões do mundo 

entre homem e mulher. Por exemplo, as percepções diferentes sobre questões 

morais, a combinação entre estudo e trabalho, o ingresso no mundo do trabalho, a 

evolução na carreira, atitudes e comportamentos referentes à vida sexual e segundo 

o sexo e tantos outros fatores que influenciam fortemente.

Já no desenvolvimento psicossocial do jovem adulto, a busca de identidade 

continua. Os temas mais acentuados se referem à escolha de um modo de vida pessoal 

e as consequências dessas escolhas, por exemplo, os relacionamentos conjugais ou 

quando os relacionamentos adquirem força com decisões no âmbito do amor, do 

casamento, da paternidade/maternidade, do celibato (vida de solteiro), de novos 

arranjos familiares (padastro/madrasta), de relacionamentos homossexuais, de 

divórcio, de união livre (concubinato/coabitação), ou mesmo um fenômeno atual, 

que são “os filhos cangurus”, aqueles que estão voltando para a casa dos pais 

depois das experiências de vida sozinhos ou divórcios.

Segundo Levinson apud Papalia e Olds (1989), o objetivo do desenvolvimento 

do adulto consiste em elaborar uma estrutura de vida. Nos seus estudos, a transição 

se dá em quatro estágios: a transição do jovem adulto (de 17 a 24 anos), a entrada 

no mundo adulto (de 22 a 28 anos), a transição da trentena (de 28 a 33 anos) e o 

estabelecimento (32 a 40). 

3. A VIDA ADULTA INTERMEDIÁRIA

Cronologicamente, a idade dita madura vai dos 40 aos 65 anos. Do ponto de 

vista do desenvolvimento físico, ocorre uma lenta deteriorização das habilidades 

Reintegrativo Vida adulta 
tardia

Adultos mais velhos podem estar vivenciando 
mudanças biológicas e cognitivas e tendem a ser 
mais seletivos em relação às tarefas a que dedicarão 
esforço. Concentram-se no propósito do que fazem 
e nas tarefas que têm mais significado para eles.

De criação de 
herança

Velhice avançada Próximo do fim da vida, tão logo a reintegração 
tenha sido concluída (ou juntamente com ela), as 
pessoas muito idosas podem criar instruções para a 
distribuição das posses de valor, tomar providen-
cias para o funeral, contar histórias oralmente ou 
escrever a autobiografia como um legado para seus 
entes queridos.

Fonte: Shaie e Willis (2000). 
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sensoriais, da saúde, do vigor e da força física. Visão, audição, paladar e olfato 

apresentam ligeira decaída. Não raro, se precisa de óculos para ler. Perda de tônus 

muscular, com ou sem aumento de peso, falta de coordenação motora e equilíbrio, 

caso não sejam mantidos por atividades físicas, também ocorrem na mencionada 

faixa etária. Além disso, marca-se o período da menopausa nas mulheres (e mesmo 

a andropausa nos homens) com todas as suas consequências. 

Nesta fase, apesar de observar-se certa melhoria no desenvolvimento 

cognitivo e em certos domínios, como vocabulário e conhecimentos gerais, existe 

declínio em algumas áreas do cérebro, sobretudo para tarefas que “requerem 

um tempo rápido de resposta ou o malabarismo de múltiplas tarefas”( PAPALIA; 

FELDMAN, 2013, p. 515) . 

Assim como a produtividade criativa ou criatividade atinge o auge na vida 

adulta intermediária, a educação permanente assume grande importância nessa 

fase. Às vezes, adultos maduros decidem retomar os estudos ou realizar cursos 

de educação continuada por múltiplas razões, como melhorar as competencias 

profissionais, se qualificar ou buscar outras carreiras; a motivição aqui exerce um 

papel crucial nessa decisão. 

Na perspectiva do desenvolvimento psicossocial, o 

adulto maduro passa pelo que chamam de a “crise da meia 

idade”, no início dos 40 anos. Desencadeado pela revisão/

reavaliação do passado da sua vida, conhecida também 

como crise de identidade, surgem questionamentos como: “e 

agora? Há tempo de reestruturar a vida? Realizar sonhos não 

realizados?” 

Outras questões se acentuam ou aparecem na citada 

fase, por exemplo, surgem relacionamentos de todos os tipos: 

divórcio; filhos adolescentes; “síndrome do ninho vazio”, 

quando filhos vão embora; novo formato de família em caso 

de segundo relacionamento de homem ou mulher com filhos; 

relação com enteados(as); com os pais idosos (situação de 

elevado stress); com irmãos e irmãs; quando se tornam avó(ô), e tantas outras 

variáveis que incluem sólidas relações afetivas.

4. A VIDA ADULTA TARDIA, VELHICE OU TERCEIRA IDADE

Esta fase engloba as pessoas acima de 65 anos. A maioria delas é saudável 

AULA 2 TÓPICO 2

Figura 8 - Ninho vazio

Fonte: DEaD/IFCE
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ainda que haja um declínio biopsicológico, pois com hábitos saudáveis, como 

cuidados com a alimentação, exercícios físicas e mentais, controle médico regular, 

busca de boas relações sociais e outros interesses benéficos, tem aumentado a 

qualidade e a expectativa de vida desse grupos de indivíduos.

O desenvolvimento não estanca na fase de envelhecimento, mas adquire 

outro sentido. Existem muitos estudos na área de geriatria que cobrem os diversos 

domínios dessa faixa etária. Obviamente, com o passar dos anos, o estado de saúde 

e a vitalidade decaem por força da natureza. Assim, capacidades sensoriais são 

reduzidas; mudanças anatômicas e físicas são recorrentes; funcionamento psicomotor 

e mesmo algumas doenças específicas da 

velhice, como osteoporose, doenças mentais, 

dirtúrbios do sono e de alimentação, depressão 

e Mal de Alzheimer costumam ocorrer nessa 

etapa da vida.

Do ponto de vista cognitivo, as perdas 

só serão danosas se houver problema de saúde 

associado. Segundo Papalia e Feldman (2013), 

algumas habilidades, como processamento 

mental e raciocínio abstrato, podem declinar 

com a idade, mas também podem melhorar 

ao longo da maior parte da vida. As autoras 

dizem, ainda, que, embora mudanças nas 

habilidades de processamento possam refletir 

uma degeneração neurológica, existe uma 

grande variação individual, isso sugere que o declínio não é inevitável e pode ser 

prevenido.

Bom, há muito mais para se discutir a respeito dessas fases do ciclo de vida 

do ser humano. Sugerimos a leitura de materiais na área do desenvolvimento 

humano, como o livro de Papalia e Feldman (2013). Você descobrirá que existe 

muito conhecimento para ser explorado nessa área.

Agora que conhecemos um pouco nosso público-alvo da formação profissional, 

vejamos, no próximo tópico, as principais abordagens da aprendizagem do adulto, 

quer seja a andragogia, a heutagogia e a gerontagogia. 

v o c ê  s a b i a?

“No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos de idade. Seis por cento 

delas sofrem do Mal de Alzheimer, segundo dados 

da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz). 

Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm 

Alzheimer, doença incurável acompanhada de 

graves transtornos às vítimas. Nos Estados Unidos, 

é a quarta causa de morte de idosos entre 75 e 80 

anos. Perde apenas para infarto, derrame e câncer.” 

Saiba mais em: http://www.minhavida.com.br/

saude/temas/alzheimer
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TÓPICO 3
Por uma teoria da aprendizagem de 

jovens e adultos: andragogia, heutagogia 

e gerontagogia 

ObjetivOs

• Distinguir as diferentes abordagens educacionais: 

pedagogia X andragogia

• Apropriar-se dos conceitos da Andragogia para 

aplicar no ensino de jovens e adultos

• Identificar as abordagens de aprendizagem na vida 

adulta

Diferente da educação infantil, pautada pela pedagogia, a educação 

de jovens e adultos é pautada nos preceitos da andragogia. 

Veremos, neste tópico, as particularidades das abordagens teóricas 

que dão suporte didático metodológico ao ensino e aprendizagem deste público-

alvo (jovens e adultos).

Conforme foi apresentado nos tópicos 1 e 2 desta aula, o processo de 

desenvolvimento humano do adulto (esteja ele em sua fase inicial da vida adulta, 

na adolescência ou na fase avançada, meia idade e velhice) está em constante 

evolução educacional, seja por meios educacionais formais, não formais (atividade 

laboral e outras) ou informal. 

O certo é que esse público, por suas características de desenvolvimento  

físico, cognitivo e psicossocial, aprende de forma diferenciada do público infantil. 

Daí a busca por teorias que expliquem como o adulto aprende e, consequentemente, 

e por uma aplicação de metodologias de ensino adaptadas a essa faixa etária.

Inicialmente, concentraremos-nos na Andragogia, conjunto de conhecimentos 

mais consolidados e amplamente discutidos sobre a educação de adultos. Buscamos 

em Ludojoski (1976) os três critérios para determinar o conceito de adulto que são:

AULA 2 TÓPICO 3

Aceitação da
 responsabilidade

Predomínio da
razão

Equilíbrio da 
personalidade
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Para Ludojoski (1976), a Andragogia 

consiste no emprego de todos os meios e 

modalidades da formação da personalidade 

colocados à disposição de todos os adultos, sem 

nenhuma distinção de nível de escolarização. 

Pois bem, há uma clara diferença entre 

os processos pedagógicos e os processos 

andragógicos. A Pedagogia, originada no século 

VII, é a arte de ensinar crianças e jovens; a 

andragogia, mais recente, é a arte de ensinar 

adultos, incluindo os jovens (fase infância tardia = adolescência). Assim, a 

pedagogia fica tradicionalmente focada no ensino infantil.

at e n ç ã o !

Para entender melhor, volte para o 

quadro 6 que resume os sete estágios do 

modelo de desenvolvimento do adulto 

e suas respectivas faixas etárias para 

uma visão mais apurada destes critérios.

Quadro 7 – Andragogia x Pedagogia

PERÍODO DA VIDA MODELO ANDRAGÓGICO

 Papel

da

Experiência 

A experiência daquele que 
aprende é considerada de pouca 
utilidade. O que é importante é a 
experiência do professor.

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue 
das crianças e dos jovens. Em 
numerosas situações de formação, 
são os próprios adultos com a 
sua experiência que constituem 
o recurso mais rico para as suas 
próprias aprendizagens.

Vontade

de

Aprender 

A disposição para aprender 
aquilo que o professor ensina 
tem como fundamento critérios 
e objetivos internos à lógica 
escolar, ou seja, a finalidade de 
obter êxito e progredir em termos 
escolares.

Os adultos estão dispostos a 
iniciar um processo de aprendiza-
gem desde que compreendam a 
sua utilidade para melhor afron-
tar problemas reais da sua vida 
pessoal e profissional.

Orientação

da

Aprendizagem 

A aprendizagem é encarada como 
um processo de conhecimento 
sobre um determinado tema. Isto 
significa que é dominante a lógica 
centrada nos conteúdos, e não 
nos problemas.

Nos adultos, a aprendizagem é 
orientada para a resolução de 
problemas e tarefas com que se 
confrontam na sua vida cotidiana 
(o que desaconselha uma lógica 
centrada nos conteúdos)

Motivação A motivação para a aprendizagem 
é fundamentalmente resultado 
de estímulos externos ao sujeito, 
como é o caso das classificações 
escolares e das apreciações do 
professor.

Os adultos são sensíveis a estímu-
los da natureza externa (notas, 
etc), mas são os fatores de ordem 
interna que motivam o adulto 
para a aprendizagem (satisfação, 
autoestima, qualidade de vida 
etc.).

Fonte: Knowles (s.d. apud JOYE, 2006)
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Vejamos, a seguir, o quadro de intervenção de ambos os campos.

Os estudos da andragogia antecedem as publicações do seu maior 

representante: Malcolm Knowles (1913-1997), pois se fundamenta nas discussões 

sobre educação permanente, com registros referenciais que remontam ao ano de 

1933, nos escritos de Ludojoski (1976).

Enquanto base teórica, Osorio (2005), com referenciais mais recentes, afirma 

que o conceito de educação permanente tem uma dimensão totalizadora que trouxe 

à educação de adultos aspectos básicos, como o princípio de educabilidade; a 

superação dos limites espaço-temporais da educação; a eliminação de fronteiras 

entre os diversos sistemas (formais, não formais e informais); a necessidade de 

conferir uma maior prioridade à aprendizagem sobre a instrução e a incorporação 

da comunidade no processo educativo como algo inseparável do desenvolvimento 

pessoal e social.

Dito isto, é relevante esclarecer o conceito dos termos. 

Pedagogia vem do grego paidós – criança e agogus – guiar, 

conduzir, educar; a Andragogia do grego andrus – adulto 

e agogus – guiar, conduzir, educar; e a Gerontagogia vem 

também do grego - velho, maduro e ago/agogia - guiar, 

conduzir um velho. O agogus é comum aos dois conceitos, 

assim como a Heutagogia e a Gerontagogia.

A Andragogia não se contrapõe à Pedagogia, ao 

contrário, amplia os limites desta, pois a Pedagogia significa 

reflexão sobre a educação e pode se situar em vários níveis. 

Qualquer que seja o termo, o agogus serve para orientar a:

1. Filosofia da educação (e.g.: pedagogia Kantiana e pedagogia de 

Rousseau)

2. Prática pedagógica (reflexão 

sobre os métodos e as técnicas e se confunde 

com a didática)

3. Atitude científica (Pedagogia/

Andragogia científica, pedagogia/andragogia 

experimental)

Então, temos aí um elo comum que é o 

processo educativo nas diferentes fases da 

vida: crianças e adolescentes, jovens e adultos 

at e n ç ã o !

A pedagogia é, em essência, a reflexão 

sobre a ação educativa e, nesse sentido, se 

comporta como arte, ciência e teoria prática 

de ação educativa. Pode-se mesmo dizer que a 

andragogia é um ramo da pedagogia, pois ambas 

possuem conceitos básicos correspondentes.

AULA 2 TÓPICO 3
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e terceira idade ou velhice. É importante pontuar que o diferencial está nas bases 

teóricas da psicologia educativa com suas teorias de aprendizagem (estudaremos 

tais teorias com mais detalhes na aula 4).

De modo geral, a Andragogia é a arte e a ciência de ajudar o adulto a 

aprender, baseando-se em suposições acerca das diferenças entre adultos e crianças. 

Apesar de remontar às teorias de Platão, e inspirar Alexander Kapp a utilizar pela 

primeira vez o termo Andragogia em 1833, tal nomenclatura é mais recente que 

Pedagogia. Em 1921, Rosenstock, professor alemão, usou o termo para indicar as 

bases filosóficas e metodológicas, bem como a atuação dos professores envolvidos 

na educação de adultos. Em 1926, foi à vez de Linderman publicar um estudo 

mostrando a influência do pensamento de Dewey na aprendizagem do adulto 

em que afirma ser a experiência do adulto a maior fonte de sua aprendizagem 

(ALMEIDA, 2009). Somente em 1970, com Malcolm Knowles, o termo recebeu uma 

definição mais precisa: “a arte e a ciência de orientar adultos em seu processo de 

aprendizagem com foco em suas experiências de vida”. Em 1974, Pierre Furter 

completou o conceito como 

a filosofia, ciência e técnica da educação de adultos e propos a criação 
de uma ciência da educação voltada ao estudo da formação do homem 
ao longo da vida, integrando à aprendizagem as possibilidades de 
autodidatismo ao considerer que as pessoas têm potencial de aprender 
continuamente, o tempo todo e em qualquer lugar, sem que existam 
intervenções explícitas com intenção de ensinar” (ALMEIDA, 2009, 
p. 106).

DeAquino (2007, p. 11), ao apresentar a teoria de Knowles, ressalta que 

o modelo deste último tem seu fundamento em quatro suposições básicas para 

os aprendizes, todas ligadas à capacidade, necessidade e desejo de eles mesmos 

assumirem a responsabilidade pela aprendizagem. 

E seguem as quatro suposições:

Fonte: DeAquino (2007, p. 11)

1 - O posicionamento dos alunos muda da dependência para a independência ou auto 
direcionamento.

2 - Os alunos acumulam um “reservatório“ de experiências que pode ser usado como 
base para a construção da aprendizagem.

3 - A prontidão dos alunos para aprender torna-se cada vez mais associada às tarefas de 
desenvolvimento de papéis socias.

4 - As expectativas dos alunos de tempo e de currículo mudam do adiamento para o 
imediatismo da aplicação do que é aprendido e de uma aprendizagem centrada em as-
suntos para outra, focada no desempenho.

Quadro 8 - Quarto suposições básicas para os aprendizes
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Obviamente, houve evolução nessa discussão, inclusive com a rediscussão 

das abordagens da Psicologia da aprendizagem sobre quais modelos são mais 

adequados para esse ou aquele objetivo “pedagógico”. 

Assim, na discussão sobre como o aluno adulto aprende, há uma defesa, 

colocada por DeAquino (2007), que se reporta a um estudo de Sandra Kerka. Esse 

estudo revela que, mesmo sendo a aprendizagem centrada no aluno, ela é também 

centrada no professor, pois, das bases do ensino pedagógico ao andragógico, muitas 

vezes o adulto precisa sim de uma ação do professor mais direcionada, quer seja, 

mais instrucionista e personalista, como na condução do ensino infantil. Sobre 

isso, ela defende o que chama de contínuo pedagógico-andragógico, que pode 

ser aplicado a qualquer situaçao de aprendizagem, independente da idade e da 

maturidade do aprendiz, confome mostra a figura abaixo: 

Salientamos, conforme DeAquino (2007, p. 15), que os fatores os quais 

influenciam o posicionamento no contínuo de aprendizagem andragogia com 

pedagogia são:

• O nível de desenvolvimento intelectual do aprendiz

• As experiências educacionais anteriores dos alunos

• Os seus estilos de aprendizagem e os objetivos educacionais

• O ambiente educacional e 

• O ambiente externo

AULA 2 TÓPICO 3

Figura 9 - Contínuo de Aprendizagem

Fonte: Adaptado de Brundage e Mackeracher (1980) apud DeAquino (2007 p. 15)
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Entretanto, com os estudos evolutivos sobre o modelo andragógico e 

seu pressuposto de estimular uma aprendizagem facilitada, significa, como diz 

DeAquino (2007), que o docente deve dar mais responsabilidade e poder de decisão 

ao aprendiz, visando “criar profissionais mais capazes de enfrentar as vicissitudes, 

ambiguidades e desafios de um mundo que muda a velocidades cada vez mais 

rápidas” (p. 20). Para explicitar melhor, o quadro do contínuo pedagógico (figura 

9) foi revisto e ampliado segundo essas necessidades.

Vale salientar que os estudos de andragogia estão apenas no nascedouro. 

Com a aplicação e o uso das tecnologias digitais e, consequentemente, o surgimento 

de ambientes virtuais de aprendizagem, isso tem favorecido mais autonomia nos 

modelos, meios e processos de aprendizagem. Nesse âmbito, já se discute e evolui o 

conceito de “Heutagogia” como uma extensão da Andragogia.

Figura 10 - Ampliação do Contínuo Pedagógico

Fonte: Adaptado de Brundage & Mackeracher (1980) apud DeAquino (2007, p. 15)
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O que é heutagOgia?

Heutagogia é uma expansão da Andragogia e refere-se à autoaprendizagem, 

muito valorizada na área de educação a distância, que requer que o estudante 

desenvolva competências de autogestão da sua própria aprendizagem. Ressalte-

se, ainda, que essa é uma abordagem bastante recente, portanto, sem uma base 

teórica, consistente e sitematizada; além disso, os estudos e publicações são muito 

incipientes. Entretanto, a heutagogia tem sido apropriado para a educação de 

adultos e para a educação na modalidade a distância. Traz, em seu bojo, enfoques 

das teorias construtivistas, nas quais a aprendizagem é centrada no estudante, 

assim, ele é quem determina o quê e como vai aprender.

 Vejamos a figura 11 de Bellan (2008) com essa relação pedagogia/andragogia/

heutagogia, lembrando que heutagogia é uma ramificação da andragogia e não uma 

ciência em separado.

Um dos grandes benefícios de se estudar mediado por tecnologias é a 

flexibilidade, entendida aqui como a autonomia de decidir quando estudar, onde, 

o quê, com quê e como. O conceito de heutagogia ganhou força, na educação a 

distância, porque exige do aluno foco nele mesmo, mantendo o controle sobre 

sua aprendizagem. Para isso, deve desenvolver uma série de aptidões, habilidades, 

hábitos, atitudes e adquirir competências que auxiliem a obter o máximo de 

resultado em sua aprendizagem. Por exemplo, o aluno precisa se comprometer 

com sua aprendizagem, planificar e gerenciar seu tempo de aprender, avaliar-se 

AULA 2 TÓPICO 3

Figura 11 – Pedagogia/andragogia/heutagogia e a relação aprendiz e professor

Fonte: Bellan (2008, p. 18)
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continuamente em seu progresso, criar condições e ambientes propícios ao seu 

tempo de estudo (o quando e como), ou seja, ser mestre de sua aprendizagem. 

Almeida (2009) ressalta que a ênfase da heutagogia (citando Hase e Kenyon, 

2000) “incide sobre o desenvolvimento das pessoas para lidar com um mundo 

em continua transformação, o que exige flexibilidade para atuar em espaços de 

trabalho carregados de incerteza”. 

Quanto à conduta do professor, em Almeida (2009), discute-se que o contexto 

da pessoa em suas múltiplas dimensões (histórica, social, biológica, psicológica, 

afetiva e política) exige que esse profissional renuncie ao poder do conhecimento e 

crie metodologias, situações de aprendizagem que 

propiciem aos aprendizes o desenvolvimento da criatividade, 
autonomia e liberdade para a autogestão da aprendizagem, a busca e 
seleção de diferentes contextos em que tenham interesse de interagir, 
compartilhar experiências e co-gestar a formação (p. 107). 

A autora destaca Paulo Freire e Vygotsky como bases epistemológicas para 

considerar, no modelo heutagógico, o contexto e a experiência de vida para além 

dos aspectos técnicos e procedimentais enfatizados por Knowles. A heutagogia 

requer, como reafirma Almeida (2009), a adoção de princípios coerentes com 

a aprendizagem que considera o contexto. Sob essa perspectiva, deve partir da 

experiência de vida, da interação social e da educação transformadora e reflexiva, 

associados à metodologias que atendam as necessidades específicas da educação de 

adultos, considerando-se, ainda, as contribuições das TICs para educação mediada 

por tecnologias, seja a distância, presencial ou híbrida.

Além da ênfase nas teorias de Paulo Freire e Vygotsky e ainda buscando 

contruir um quadro conceitual da heutagogia, 

Bellan (2008) destaca algumas teorias da 

aprendizagem que favorecem as práticas 

heutagógicas; por exemplo, considerar os 

estilos de aprendizagem, a teoria de Howard 

Gardner sobre as inteligências múltiplas 

(cinestésica, espacial, interpessoal, intrapessoal, 

linguística, lógico-matemática e musical) e 

as demais derivadas desse conjunto. Ainda 

nesse escopo, a autora destaca a taxonomia 

v o c ê  s a b i a?

“O conceito de inteligência múltipla levou ao 

desenvolvimento de perguntas em teste de inteligência 

que podem ter mais de uma resposta correta [...]. 

Além disso, muitos educadores, abraçando o conceito 

das inteligências múltiplas, criaram currículos de 

sala de aula que buscam exigir diferentes aspectos da 

inteligência.” (RENNER, 2012).



54 Ps ico log ia  ap l i cada  à 
educação e  ao  t raba lho

dos objetivos educacionais de Benjamin Bloom nos seus três domínios, afetivo, 

cognitivo e psicomotor, a teoria de David Ausubel da aprendizagem significativa, 

que estudaremos com mais detalhes na aula 4).

Por enquanto, é isso! Mas vale destacar que esses conceitos se aplicam 

também à gerontagogia, ainda no domínio da andragogia, que veremos a seguir; 

guardadas as particularidades dessa faixa etária, que tem como influência no seu 

processo de aprendizagem os fatores de envelhecimento. 

gerOntagOgia Ou gerOntOlOgia educativa

Outra abordagem da educação de adultos ramificada da andragogia (e 

consequentemente da pedagogia) é a gerontagogia, sendo esta mais focada nos 

adultos da terceira idade. Define-se como uma “ciência” aplicada e interdisciplinar 

que tem por objeto o conjunto de métodos e 

técnicas selecionadas e reagrupadas em um 

corpo de conhecimento orientado em função 

do desenvolvimento do discente maduro 

(LUMIEUX, 1986 apud GONZALEZ, 2005).

Como a gerontologia é a ciência que estuda 

o processo de envelhecimento, Gonzalez (2005) 

chama de gerontagogia educativa - ou gerontologia educacional (citando outros 

autores) a intenção de aprofundar e aplicar o que se conhece sobre educação e 

envelhecimento com o propósito de aumentar e melhorar a vida 

das pessoas idosas, apresentando-se como uma nova disciplina 

que trata dos mecanismos de compensação educativa, os quais 

permitem suprir a deteriorização das faculdades intelectuais.

Martinez (2000-2001) apresenta, entre outras dicussões, 

que a educação das pessoas idosas não aparece nem como uma 

prolongação da formação inicial das crianças, nem como a 

reprodução do modelo de educação e qualificação profissional, 

mais apropriados para jovens e adultos. A novidade que o 

autor coloca é que no modelo chamado “competencial” trata, 

sobretudo, da reatualização dos conhecimentos associados a 

uma melhor gestão da vida pessoal e social. 

Gonzalez (2005) assinala que o ensino gerontagógico 

a p r o f u n d a m e n t o

Aprofunde: você já ouviu falar de geriatria? O 

que o médico geriatra faz com os pacientes que 

os procuram preventivamente?

AULA 2 TÓPICO 3

Fonte: DEaD/IFCE
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(e aqui ele fala de ensino) se fundamenta 

no desenvolvimento do conhecimento e 

da criatividade.  Os idosos, nesse aspecto, 

evidenciam um alto nível de criatividade 

quando se sentem incentivados com o novo 

conhecimento em qualquer material. 

Veja que voltamos à questão do valor, 

da valorização do que o idoso conhece, pois, 

durante toda sua vida, acumulou muitos 

conhecimentos e experiências que vão/devem dar sentido ao novo conhecimento 

aprendido e aplicá-lo em diferentes situações, seja na família ou na comunidade.

Vejamos outro enfoque da educação do idoso. Por exemplo, se você 

perguntar: “mas que teoria de aprendizagem eu aplico em meu modelo pedagógico 

para ensinar idosos?” “Existe teoria da aprendizagem que fundamente minha 

didática?” Sim, existem várias! Lembra que os conhecimentos da gerontagogia são 

interdisciplinares? Você precisa saber como o idoso funciona do ponto de vista 

do seu desenvolvimento humano físico, cognitivo e psicossocial. Entretanto, para 

uma resposta mais direta, por se fundamentar também nas teorias psicológicas 

da aprendizagem, podemos nos atrever a defender a abordagem de Paulo Freire 

com sua “pedagogia problematizadora” e os preceitos de Vigotsky sobre a Zona do 

Desenvolvimento Proximal (ZPD) e Potencial, como duas correntes em potencial. 

Mas atenção! Existem outras teorias da aprendizagem aplicáveis ao ensino de 

idosos!

Retomando Gonzales (2005), vejamos o que ele nos diz sobre as vertentes 

formal e social que se apresentam no idoso como um saber que promove um grau de 

meditação, de autoconsciência crítica, autoestima e capacidade de transformação 

com respeito a si mesmo e ao meio em que se desenvolve. O autor defende cinco 

princípios que são características do estudante idoso (p. 26), vamos conhecê-los? 

a p r o f u n d a m e n t o

Você já ouviu falar na univerdidade da terceira 

idade? Para conhecê-la melhor, pesquise: o que 

essa organização faz? Quais os benefícios para a 

vida pessoal e social de seu público-alvo?

RELAÇÃO MULTIDIMENSIONAL COM OS FINS DA APRENDIZAGEM

Em situação de aprendizagem por projetos se perseguem seus fins em várias dimen-
sões que se apoiam reciprocamente: saber e poder, pensar e agir, perceber e decidir, 
lembrar e produzir.



56 Ps ico log ia  ap l i cada  à 
educação e  ao  t raba lho

Ao apresentar esses princípios, o autor alerta para o respeito das opiniões, 

pensamentos ou critérios que possamos emitir, relacionados com qualquer aspecto 

do processo de ensino e aprendizagem com adultos, lembramos que a docência deve 

estar orientada para quem aprende, o aprendiz é o centro do processo didático. 

Portanto, devemos rejeitar o ensino baseado na transmissão dos conteúdos, 

centrado no professor. 

Nesse aspecto, como diz D’Alencar (2002),

o processo ensino-aprendizagem deve possibilitar ao idoso reflexões em 
torno do seu ambiente concreto, das suas vivências cotidianas de sua 
realidade mais próxima. Essa reflexões conjuntas aumentam o nível de 
consciência. Isto ajuda a promover o sujeito, não ajustá-lo a realidades 
pré-programadas.

Podemos nos questionar, também, quem é a pessoa que “ensina” o idoso? 

O gerontagogo. Há, portanto, que se definir o perfil desse professional vez que o 

público que ele vai lidar, como vimos, exige abordagens e cuidados especializados. 

Assim como as demais faixas etárias, os idosos são de grande heterogeneidade 

e são de distintos ambientes socioeconômicos. Por isso, não basta aplicar uma 

dinâmica de grupo e “despejar” o conteúdo, num modelo comumente massificado, 

AULA 2 TÓPICO 3

RELAÇÃO COM A PROBLEMÁTICA CIRCUNDANTE

A aprendizagem ocorre considerando as situações problemáticas do meio físicos e 
social do adulto.

RELAÇÃO COM os interesses do adulto

No processo de aprendizagem o estudante é o centro do processo e na medida de 
suas motivações e interesses.

Trabalho interdisciplinar consequEnte

Os problemas que se apresentam podem ser multicausais, uma única discussão 
científica não basta para solucionaá-los, pois necessitam valer de várias matérias 
para abordar a situações de diferente pontos de vista.

Possibilidade de generalizar

Os aprendizes organizam em conjunto situações didáticas e situações de vida, de 
maneira que o adulto se prepara e aprende para a ação imediata, generalizando o 
aprendido a outros contextos.
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mas agir na forma mais apropriada de mediador e animador sociocultural, com 

comunicação adequada e atenção individualizada, pois cada estudante idoso 

carrega peculiaridades únicas do seu estágio de desenvolvimento físico, cognitivo 

e psicossocial.

É isso, pessoal, nessa área de educação de adultos e educação permanente 

(educação para todos ao longo da vida), temos muito que aprender e aplicar, 

descobrir e criar modelos, metodologias e técnicas de ensino andragógicos que 

potencializem a aprendizagem e, ao mesmo tempo, considerar os diferentes estágios 

do desenvolvimento desse público-alvo.

cOmPlemente seus estudOs

desenvOlvimentO humanO

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Dusquin, com Gabriela 

Martorell. Traduçao Carla Filomena Marques Pinto Vercesi …[et all]. 

Desenvolvimento Humano. 12a ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

“Esta obra clássica apresenta uma abordagem multicultural 

extensiva sobre os aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial do ser humano. Edição atualizada e mais aprofundada, 

mantém o tom envolvente e o estilo acessível que contribuíram para 

sua popularidade entre alunos e professores. As autoras enfatizam 

as influências culturais e históricas no desenvolvimento humano e 

apresentam uma abordagem cronológica, descrevendo os aspectos do 

desenvolvimento em cada período da vida de forma detalhada, com 

casos e exemplos novos e ilustrativos.” Disponível em: http://www.

livrariasaraiva.com.br/

Obra parcialmente disponível em: http://books.google.com.br/

books?id=OvUTZfCfNs0C&pg=PA416&dq=#v=onepage&q&f=false
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heutagOgia: aPrenda a aPrender mais e 

melhOr

BELLAN, Zezin. Heutagogia: aprenda a aprender mais e 

melhor. São Paulo: SOCEP Editora, 2008.

Neste livro, você verá que a heutagogia, que é definida 

como o estudo da aprendizagem autodeterminada, propõe mais do 

que aprender sozinho. Traz a ideia de flexibilidade e respeito ao 

modo como cada um aprende. A autora explora diversas teorias 

educacionais. Disponível em: http://books.google.com.br

O fabulOsO destinO de amelie POulain

“O Fabuloso Destino de Amélie Poulain  é um filme sobre 

pessoas comuns que desejam realizar seus sonhos. O iní¬cio de tudo 

é bastante conturbado: o nascimento de Amélie (Audrey Tautou), 

o suicí¬dio de sua mãe em frente a uma igreja, o fetiche de seu pai 

por um gnomo de jardim e o diagnóstico errado de um problema 

em seu coração. Essa sua suposta doença a deixa confinada em 

casa, criando para si uma vida cheia de fantasias. Sem querer, ela 

acha uma caixa com coisas de Dominique (Maurice Bénichou). 

Quando encontra o dono desses objetos, Amélie descobre um novo 

objetivo para sua vida: fazer as pessoas felizes através de pequenos 

gestos.”(Disponível em: www.sinopsedofilme.com.br/mostrar.

php?q=41)

ninhO vaziO

“Leonardo (Oscar Martínez) e Martha (Cecilia Roth) formam 

um casal de meia idade, que precisa lidar com a saída de casa dos 

filhos. Para ocupar o tempo, ela resolve retornar à faculdade e à vida 

social intensa, enquanto que ele, um escritor renomado, decide por 

ser cada vez mais introspectivo. Este contraste faz com que a crise 

no casamento deles se acentue ainda mais.” Disponível em: http://

www.pucsp.br/maturidades/filme_Ninho_Vazio.htm
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O Pai da nOiva 2

O pai da noiva 2 é uma divertida comédia que conta a história 

de George Banks (Steve Martin), um pai que, após casar sua filha 

e saber que será avô, descobre que será pai novamente. Ele passa 

por diferentes crises e conflitos, entre eles, a chamada crise da meia 

idade. 
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AULA 3 Psicologia Cognitiva

Olá caro(a) aluno(a),

Estamos iniciando a nossa terceira aula. Antes, porém, vamos relembrar o que 

estudamos até aqui. Na aula 1, vimos que não há apenas uma Psicologia, e 

sim várias, que elas se ocupam de campos de estudo distintos. Elas têm em 

comum o mesmo objeto de estudo: a mente e o comportamento dos seres 

humanos. Já na aula 2, estudamos como se caracteriza e o que estuda a 

Psicologia do Desenvolvimento Humano, dando ênfase aos períodos do ciclo da 

vida da adolescência à velhice, aos aspectos físicos, cognitivos e psicossociais. 

Destacamos as três abordagens de aprendizagem, que envolvem essas faixas 

etárias, tais como a Andragogia (e a Pedagogia), a Heutagogia e a Gerontagogia.

Nesta aula 3, você conhecerá um pouco do campo de estudo da Psicologia 

Cognitiva, e verá que ela estuda vários elementos da cognição, como a memória, 

as representações mentais, os raciocínios, as tomadas de decisões, bem como 

as percepções, a linguagem, a atenção, entre outros temas. Essa corrente da 

Psicologia Cognitiva concebe a mente como um “motor” de processamento das 

informações e um sistema de tratamento de informações. Que tal então conhecer 

como ela se apresenta? Vamos à aula!

Objetivo

• Conhecer os fundamentos da Psicologia Cognitiva a fim de associá-los com 
as bases das teorias cognitivistas de aprendizagem 

AULA 3
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TÓPICO 1 Psicologia Cognitiva e as funções 
mentais de base
ObjetivOs
• Conhecer o principal campo de estudo da 

Psicologia Cognitiva

• Reconhecer os processos perceptivos e 

cognitivos estudados na Psicologia Cognitiva

O que estuda a Psicologia Cognitiva? Como o próprio nome 

sugere, ela estuda como as pessoas pensam, percebem, guardam, 

transformam e reproduzem informações. Claro que, para estudar 

esses fenômenos e estruturas da mente, a Psicologia Cognitiva, ou cognitivismo, 

se utiliza de outras teorias, como o Behaviorismo e o Gestaltismo (estudadas na 

aula 1) e de diversos métodos para fazer esses estudos, como “experimentos em 

laboratório, pesquisa psicobiológica, autoavaliações, estudos de caso, observação 

naturalística, simulações por computador” (STERNBERG, 2013, p. 12 e 15). 

Para compreender como as pessoas pensam, as teorias da aprendizagem 

cognitivistas focam nos estudos da memória, do raciocínio, da percepção, da 

atenção, dos esquemas mentais, das representações mentais, dos processamentos 

e da produção da linguagem, da inteligência humana (e artificial). Nesta aula, 

estudaremos cada um desses elementos (vale lembrar que as teorias da aprendizagem 

cognitivistas consideram as teorias de base da Psicologia Cognitiva).

A Psicologia Cognitiva concebe a mente como um “motor” de processamento 

das informações, um sistema de tratamento de informações, porém o que viria a ser 

esse sistema de processamento/tratamento da informação? Significa que as teorias 

do processamento da informação (PI) procuram respostas sobre o modo como o ser 

humano processa a informação mentalmente, o que está na caixa preta da mente, 

aquilo “não observável”. 

Os teóricos do processamento da informação estudam a mente e a inteligência 

em termos de representações mentais e processos subjacentes ao comportamento 
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observável; analisam a maneira como as pessoas solucionam difíceis tarefas 

mentais e como constroem modelos explícitos de solução dos problemas e, com 

isso, constroem modelos que podem tomar a forma de programas de computador, 

gráficos ou outras esquematizações do fluxo de processamento cognitivo durante 

o desempenho das tarefas. Também tentam compreender as capacidades humanas 

em termos dos mecanismos mentais básicos subjacentes ao 

comportamento inteligente.

Nessa perspectiva, fazendo um paralelo com a teoria 

computacional dos sistemas de informação, para a psicologia 

cognitiva, as informações podem ser armazenadas na 

memória humana de uma forma similar a do computador, 

que utiliza programas diferentes para recuperar e fazer 

tratamentos específicos das informações. 

Nessa perspectiva, o conhecimento é visto como um 

resultado do processo de tratamento de informação, isto é, 

das atividades mentais. Daí, o objeto de estudo da Psicologia 

Cognitiva se concentrar nas atividades cognitivas/mentais. 

Ela busca o que está dentro da mente, uma vez que 

compreende que a mente não é uma caixa preta vazia, mas 

plena de processos mentais observáveis. Neves da Silva 

(2011) postulou uma definição que engloba bem todos os 

elementos essenciais do que seria a Psicologia Cognitiva: 

De maneira clássica, a cognição é definida como a faculdade de conhecer, 
ela recobre o conjunto das atividades mentais pelas quais adquirimos, 
elaboramos e usamos conhecimentos sobre o nosso ambiente e sobre 
nós-mesmo. Para evoluir da maneira mais harmoniosa nesse ambiente, 
devemos construir representações daquele ambiente, e de nós-mesmo 
nele. Essas representações constituem estruturas de conhecimentos nas 
quais operam processos que nos permitem de dar sentido às situações 
para poder atuar e reagir da maneira mais adaptada possível. A Psicologia 
Cognitiva é assim o ramo da Psicologia que estuda os processos pelos 
quais as representações mentais são construídas, revisadas e usadas 
no quadro das diversas atividades humanas inteligentes. (NEVES DA 
SILVA, 2011 p. 13)

A Psicologia Cognitiva estuda as grandes funções mentais (percepção, 

memória, representações mentais, e outras) que são divididas em dois grandes 

grupos: os processos perceptivos, como as pessoas recebem os estímulos do 

Fonte: http://www.corbisimages.com/stock-
photo/royalty-free/S1434-13/businessman-
looking-at-brain-of-another-man?popup=1
S1434-13

AULA 3 TÓPICO 1
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mundo externo, incluindo o nível sensorial e as transformam em informações; e 

os processos cognitivos, como essas informações são processadas e organizadas. 

Vejamos, a seguir, como se organizam cada um deles.

1.1 PROCESSOS PERCEPTIVOS

A percepção designa o conjunto dos mecanismos fisiológicos e psicológicos, 

cuja função geral é a captação de informação no ambiente ou no próprio organismo 

(LIEURY, 2005). 

Assim, se lhe perguntamos quais são os sistemas perceptivos, ou sentidos, 

com certeza, você citaria que são a visão, a audição, o tato e o paladar. Correto! 

Porém é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, o tato é estudado num 

sistema perceptivo maior, denominado somestesia (CADET, 1998, p.108). Daremos 

dois exemplos:

1) Com os olhos fechados, como você percebe que:

a) está sentado? 

b) algo está quente ou frio?

A resposta do item (a) é pela propriocepção, isto é, pela sensação do próprio 

corpo no espaço (posição de cada membro, movimento), enquanto a resposta do 

item (b) é pela sensibilidade térmica.

Ao contrário do senso comum, a atividade de percepção não é passiva. Ela 

é uma situação ativa, na qual intervém vários processos que vão da estimulação 

sensorial à identificação do objeto. O objetivo da percepção é transformar 

sensações em representações, isto é, dar significado às informações, organizando e 

classificando-as.

a PercePçãO: um PrOcessO cOnstruídO

Uma boa maneira de compreender como ocorre o processo da percepção 

é observar o valor de uma nota de 100 reais, representando dinheiro. O que 

você vê não é o objeto real, um papel, mas sim uma 

representação da imagem. Para uma pessoa pobre, por 

exemplo, a percepção do valor dessa cédula pode ser de 

“muito dinheiro”, enquanto que, para uma rica, pode 

ser de uma quantia pequena de dinheiro. 

Se você olha para uma cena, sua visão não vai 

atuar como uma câmera no modo automático, captando 
Fonte: wikipedia.org

Figura 12– Cédula de 100 reais
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toda a imagem. Seu estado, sua personalidade, seus conhecimentos prévios e sua 

experiência é que vão influenciar a percepção que você terá da cena. Pense em um 

acidente de carro assistido por várias pessoas. Se perguntarmos a cada uma delas 

separadas como ocorreu o acidente, cada uma expressará sua própria visão do que 

aconteceu. 

Uma atividade fundamental da percepção é o reconhecimento e a 

identificação das informações que permitem 

concluir sobre as características próprias de 

cada objeto. Uma bicicleta, por exemplo, pode 

ser identificada por suas características físicas, 

como duas rodas, um guidão, um quadro, freio, 

corrente, etc. Assim, a fim de acelerar o processo 

de identificação/reconhecimento, sem precisar 

fazer uma “análise” completa de cada objeto que 

aparece no campo da visão, o sistema visual usa 

uma espécie pattern ou padrões.

É preciso assinalar também que cada 

processo ou atividade mental tem um custo energético. Você já deve ter notado 

que ler um texto denso, com muitos termos técnicos para estudar, cansa mais do 

que assistir a documentários na televisão sobre o mesmo assunto, não é verdade? 

Nesse sentido, ligando a noção de “padrões” ao princípio da forma em Gestalt, 

vista na aula 2, podemos observar que existe um princípio de economia mental. 

Imagine, por exemplo, o custo de energia e de 

tempo que gastaríamos se fôssemos analisar de 

maneira detalhada (elementos por elementos) cada 

rosto de pessoas que aparecessem na nossa frente 

para localizar um conhecido! 

Seguindo a lógica da “economia mental”, 

existem também dois tipos de processos mentais: 

os controlados e os automáticos. Os controlados 

estão relacionados a atividades que demandam 

mais atenção e provocam mais gasto mental, como 

estudar, ler. Já os automáticos são atividades, 

geralmente físicas, que não precisam de muita 

concentração, como andar, correr.

Os processos perceptivos estão em estreita 
Fonte: http://www.corbisimages.com
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s a i b a  m a i s !

Você quer saber mais sobre como funciona 

o processo de percepção humana? Assista 

ao documentário disponível em https://

www.youtube.com/watch?v=HV-xqeFbCoc 

e veja como nosso cérebro processa muito 

pouco do captamos através dos sentidos.
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relação com os processos cognitivos. A figura 13 mostra o fluxo da percepção para 

a cognição.

Até aqui, conhecemos um pouco sobre os processos perceptivos. Vejamos 

agora o campo dos processos cognitivos.

1.2 PROCESSOS COGNITIVOS

Para poder fazer o tratamento das informações vindas do mundo externo, o 

sistema cognitivo precisa armazenar essas informações de certa forma. É aqui que 

intervêm as representações mentais e a memória, que são os objetos de base dos 

processos cognitivos. Outros processos também entram em ação no tratamento da 

informação, como atenção e linguagem, os quais destacaremos nesse subtópico.

1.2.1 rePresentaçãO mental

Uma representação mental é uma estrutura cognitiva que representa um 

objeto na ausência dele. Esse objeto pode ser uma informação externa, como uma 

bicicleta, um cachorro, uma casa; ou interna, como o conceito do que é a paz, 

amor, felicidade, coragem, etc. Ela pode ser uma simples imagem ou som, ou pode 

ser representações mentais mais complexas, como a representação de pai para uma 

pessoa, pois contém imagens, emoções, lembranças.

Numa dada situação, as percepções irão ativar informações contidas na 

memória, ligada à representação mental correspondente.

Figura 13 – Dos processos perceptivos para os processos cognitivos

Fonte: Adaptado de Abrahão (et al, 2009, p.152)
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Existem dois tipos de representação:

• A representação na memória permanente, que pode ser chamada 

também de conhecimento. 

• A representação ativada na memória de trabalho, chamada de 

representações circunstanciais, é composta de conhecimento e de informações 

ligadas a uma dada situação.

1.2.2 memória

Na perspectiva de tratamento da informação, basicamente, a memória é a 

capacidade de adquirir (codificação), armazenar e recuperar informações recebidas 

e processadas do mundo externo. Segundo Santrock (2009, p. 270), “a memória é a 

retenção de informação ao longo do tempo”.

Confrontada uma nova informação, a codificação, numa forma operacional, 

indica qual código específico será usado (visual, acústico, motor, semântico). O 

armazenamento, fase característica da memória, determina em qual memória 

a informação será guardada. A recuperação é o processo de reencontrar essa 

informação dentro das várias estruturas de memória (CADET, 1998).

A figura 15 mostra como a memória está organizada:
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Codificação Armazenamento Recuperação

Figura 14 – As 3 etapas da memória

Fonte: Cadet (1998, p 160)

Figura 15 – Modelo de memória

Fonte: Adaptado de Eysenck & Keane (1990, p. 121)
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1. Memória sensorial: também 

chamada de registro sensorial, é uma memória 

ligada a um sistema perceptivo antes de ser 

processado no sistema cognitivo. Exemplo, 

quando você assiste à televisão e fecha os 

olhos de repente, a última imagem continua 

alguns milissegundos na retina, mas se 

dissipa rapidamente (processo chamado de 

decantação).

2. Memória de trabalho: também chamada de curta duração, é a 

memória de uso imediato com capacidade de retenção de alguns segundos 

a dois/três minutos. Exemplo: quando lê um número de telefone na agenda 

do seu celular e consegue lembrá-lo em tempo suficiente para digitá-lo 

no aparelho, você utiliza a chamada memória de trabalho. Sua capacidade 

de retenção de informação nessa memória dependerá de fatores, como 

a idade e o estado físico (cansaço, por exemplo). Mas, em média, uma 

pessoa pode reter de 5 a 9 palavras, sons, imagens, etc., também chamado 

de chunk (pedaços de informações). 

Como podemos visualizar na figura 16, uma vez que um processo 

cognitivo termina e que um novo entra em jogo, as informações na 

memória de trabalho são substituídas pelas novas informações.

3. Memória permanente: essa memória tem uma capacidade 

e um tempo teoricamente ilimitado. Ela possui vários subsistemas, como 

mostrada na figura 17. A passagem da memória de trabalho para a memória de longo 

prazo pode ser feita por um trabalho de organização e de conexão com elementos 

já integrados.

Vejamos em detalhe os modelos de memória segundo os estudos da Psicologia 

Cognitiva:

at e n ç ã o !

A atenção é o que permite que uma 

informação passe da memória sensorial para 

a memória de trabalho. Se você não presta 

atenção, poderá até conseguir ler um texto, 

mas não conseguirá se lembrar do que leu. 

Figura 16 – Pedaços de 
informações entrando e 
saindo da memória de 

curta duração 

Fonte: DEaD/IFCE
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A memória declarativa é aquela que pode ser verbalizada. Pode ser do tipo 

semântica ou episódica. Na memória semântica (conhecimento), as informações são 

armazenadas em redes, uma vez que a lembrança de um conceito leva aos conceitos 

ligados a ele. Exemplo: lembrar de “animal” pode lembrar de “peixe” que “nada”, 

“vive na água” e assim vai. Já a memória episódica (eventos) permite lembrar o 

evento imediato, por exemplo, o que se comeu ontem à noite.

No modelo de memória não declarativa é mais automático, pois as 

habilidades procedurais remetem à lembrança de um procedimento motor, como 

andar de bicicleta, nadar, dirigir carro (se aprende uma vez e nunca mais se 

esquece!). 

recuPeraçãO e esquecimentO

Outro aspecto a ser estudado é a recuperação e o esquecimento da informação. 

Na recuperação da informação na memória, existem vários processos, porém os 

dois básicos são:

• Recuperação livre (lembrança): capacidade de recuperar, de forma total, 

uma situação já vivenciada, sem que tenha havido um elemento dessa situação no 

seu campo perceptivo. Por exemplo, citar a data de aniversário. 

• Recuperação com indícios: capacidade de recuperar uma informação 

a partir de um índice disponível no seu campo perceptivo. O reconhecimento 
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Figura 17 – Modelo de Memória

Fonte: Squire, 1987 apud Abrahão(et al, 2009, p. 164).
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acontece quando o índice chega a 100%, o 

objeto está por inteiro no campo perceptivo: 

rosto de uma pessoa, palavra num texto, etc. 

1.2.3 atençãO

No dia a dia, já sabemos da importância 

da atenção. Pense em quantos estímulos 

recebemos a cada instante, sejam eles auditivos, 

táteis, visuais, olfativos.  Imagine, por um 

momento, como seria se não existissem 

filtros que selecionassem quais informações 

são importantes ou não. Nosso cérebro, 

provavelmente, ficaria sobrecarregado e seria 

difícil aprender ou guardar na memória permanente informações indispensáveis. 

Nesse processo cognitivo, de filtrar as informações, quem intervém é a atividade 

de atenção que, como visto, na visão, permite focalizar a percepção, os processos 

cognitivos num objeto ou pensamento. 

Existem três tipos de atenção: 

• Atenção sustentada: habilidade de manter a 

atenção de maneira constante e prolongada. É chamada 

também de vigilância. Por exemplo, ouvir um professor 

expor uma aula.

• Atenção seletiva: focar sua atenção num estímulo 

particular, excluindo os outros. Por exemplo, concentrar-

se na leitura de um livro em um lugar de muito movimento 

e circulação de pessoas (figura 18).

• Atenção dividida: prestar atenção em mais de uma atividade ao mesmo 

tempo. Por exemplo, uma mãe está preparando 

o almoço enquanto cuida do filho.

1.2.4 linguagem

Por que falamos da linguagem? Porque 

a linguagem é a matriz de aprendizagem do 

ser humano. Trata-se da parte matricial da 

comunicação e envolve outros aspectos além 

a p r o f u n d a m e n t o

Qual memória você usaria para responder a essas 

questões:

• Listar os componentes de uma bicicleta (roda, 

freio, etc.)

• Explicar como dirigir uma bicicleta

• Lembrar-se da primeira vez em que você 

andou de bicicleta (qual foi a idade? onde? Com 

quem) ?

S a i b a  m a i s

Você já ouviu falar que os jovens de hoje são 

multitarefa? Estudam ouvindo música, com a televisão 

ligada, conversam e veem mensagens nas redes sociais, 

etc. Pois é, este fenômeno está ligado à atenção!

Figura 18 – Exemplo de atenção seletiva

Fonte: http://www.corbisimages.com/
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da fala e da escrita, como as várias formas de 

comunicação não-verbal (gestos, posturas, 

olhares). Há até uma área científica que estuda 

esses aspectos, a chamada Psicolinguística, 

e não raro suas conclusões são utilizadas em 

treinamentos do tipo “como falar em público”.

As representações comunicação humana 

podem ser de vários tipos, como gestos, imagens, 

porém o principal meio de comunicação do ser 

humano é a linguagem, a comunicação oral (o 

falar).

Para poder entender ou falar uma língua, 

o cérebro precisa de três processos cognitivos 

particulares: sintáxico (gramática), fonológico 

(som) e lexical (palavras).

O esquema de Jamet (1977 apud LIEURY, 

2005) explica como esse processo acontece:

AULA 3 TÓPICO 1

S a i b a  m a i s

Você já ouviu falar que os jovens de hoje são 

multitarefa? Estudam ouvindo música, com a 

televisão ligada, conversam e veem mensagens 

nas redes sociais, etc. Pois é, este fenômeno está 

ligado à atenção!

v o c ê  s a b i a?

A audição é capaz de tratar de maneira independente 

duas fontes sonoras, como uma música e uma pessoa 

falando. Para cada fonte ela distingue o fluxo sonoro, 

isto é, a sequência sonora.

Figura 19 – Etapas do tratamento da linguagem

Fonte: Adaptado de Jamet (1977 apud LIEURY, 2005, p. 82).
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A figura 19 mostra que existe o processador sintáxico específico que intervêm 

em todos os processos (leitura, audição e fala). Por exemplo, na leitura, acontece o 

reconhecimento de letras. Nela intervém o conceito de padrões que vimos tanto na 

percepção como no conceito de Gestalt (a forma que prevalece sobre os elementos). 

Estes padrões fazem com que, quando se lê, pela economia mental, já se deduz as 

palavras, lendo somente as primeiras letras.

Todos esses processos e outros que não abordamos aqui se somam e constituem 

os fundamentos das pesquisas cognitivas que tem como propósito, além de conhecer 

como a mente funciona, ajudar as pessoas a superar deficiências cognitivas leves e 

graves, a fim de modelar sistemas (informatizados ou não) e processos que facilitem 

e sejam adaptados à inteligência humana. No próximo tópico, continuaremos nosso 

estudo sobre este assunto, identificando e discriminando as atividades mentais. 

Vamos lá!
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TÓPICO 2 As atividades mentais: pensamento/
raciocínio e tomadas de decisões

ObjetivO

• Compreender os tipos de raciocínio e as tomadas 

de decisão

No tópico anterior, vimos quais são os principais processos 

cognitivos de base da Psicologia Cognitiva: percepção e cognição. 

Daremos ênfase neste tópico à questão do raciocínio, principal 

atividade mental, objeto dos estudos em Psicologia Cognitiva, bem como a 

atividade mental de tomada de decisão, na qual os indivíduos avaliam alternativas 

e fazem escolhas.

Segundo Eysenk e Keane (1994), o raciocínio e a tomada de decisões são 

capacidades intelectuais centrais em nosso repertório cognitivo. 

Para Santrock (2009, p. 307), raciocínio “é o pensamento lógico que utiliza a 

indução e a dedução para alcançar uma conclusão”. Raciocinar é pensar, e pensar 

envolve todas as atividades mentais, perceptivas e cognitivas. Envolve, segundo 

Santrock (op. cit., p. 306), a “manipulação e transformação de informações na 

memória, o que possibilitar a formação de conceitos, argumentar tomada de 

decisões e resolução de problemas”. 

Relacionada ao raciocínio, tem-se a intuição, uma forma de reconhecimento 

imediato, que não recorre ao raciocínio. Ela pode ser de diferentes formas, empírica, 

oriunda da experiência cotidiana, racional, metafísica, divina etc. A partir da 

interpretação de um fato por intuição, ao generalizar, efetuamos um raciocínio por 

indução. 

As questões de raciocínio, julgamento e tomadas de decisão afetam 

diretamente as escolhas metodológicas para o desenho de uma formação, para onde 

AULA 3 TÓPICO 2
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converge todo esse apanhado de conhecimentos sobre a Psicologia Cognitiva desta 

aula.

Sternberg (2013), ao tratar da questão do julgamento e tomada de decisões, 

afirma que a nossa vida cotidiana é plena de decisões. Das pequenas às grandes e 

importantes decisões (como o que comer hoje? Ou que faculdade fazer? Aceitar ou 

não tal oferta de emprego?), lançamos mão de processos cognitivos que encontra 

explicação e modelos na chamada Teoria Clássica da Decisão. Esses modelos vão da 

explicação via modelos matemáticos, como do “homem e mulher econômicos”, no 

qual se baseia em três suposições (relação custo x benefício): 

1 - Possuir informações completas sobre todas as opções possíveis, bem como 

os resultados. 

2 - Ser sensível às diferenças sutis entre as opções de decisão.

3 - Ser totalmente racional em relação à escolha da opção. 

Outro modelo, segundo Sternberg (2013), é o da “Teoria Subjetiva da 

Utilidade Esperada” que significa que, ao tomar decisões, a meta é evitar a dor e 

alcançar o prazer. Daí buscar maximizar o prazer nas decisões (utilidade positiva) e 

minimizar a dor (utilidade negativa). O cálculo (raciocínio) para isso é da utilidade 

subjetiva (valor), e probabilidade subjetiva, feito com base em estimativas de dar 

certo.

Os modelos mais recentes incluem estratégias denominadas “satisfatoriedade”, 

nas quais se seleciona uma opção que pareça ser mais satisfatória, ou suficientemente 

boa entre outras opções, de modo a atender o mínimo de aceitabilidade.  “Eliminação 

de aspectos” é outro modelo no qual se elimina alternativas, focalizando os aspectos 

de cada alternativa, uma por vez (STERNBERG, 2013). 

Outros modelos como tomada naturalística de decisões, tomada de decisão 

em grupo, e outros servem para explicar os modos de raciocínio que envolvem a 

tomada de decisões e julgamento, sendo, como dissemos, a dedução e a indução os 

principais. 

Dedução e indução são conceitos que vêm da filosofia e lógica, classificados 

por Guilfort (1967 apud SANTROCK, 2009), respectivamente, como pensamentos 

convergentes (quando se produz uma resposta particular a partir de elementos 

gerais) e o pensamento divergente, também chamado de pensamento criativo 

(quando se precisa produzir várias respostas para uma pergunta).

O raciocínio dedutivo, que vai do geral para o específico, significa 

raciocinar com base em conclusões tiradas de premissas que inclui regras lógicas 
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para chegar a uma conclusão, ou seja, o geral é sempre uma hipótese. Observe os 

seguintes exemplos: 

Já o raciocínio indutivo, ou indução, é a 

operação mental que consiste no inverso, parte do 

particular para o geral, ou seja, parte de premissas para 

inferir uma conclusão. Essas premissas são geralmente 

oriundas da experiência, resultantes de observações da 

natureza e de fatos do mundo e do cotidiano. O cisne, 

do exemplo anterior, para o raciocínio indutivo, será 

branco porque, pela observação da natureza, a pessoa 

só sabe da existência de cisnes brancos!

Em essência, os raciocínios dedutivos e indutivos 

são duas formas de chegar a uma conclusão de forma 

que a fonte de verdade para um dedutivista é a lógica, 

enquanto para um indutivista é a experiência.

Nesse meio termo, temos o raciocínio analógico, de fonte indutiva, 

denominada indução imperfeita, na qual vai do particular para o particular, isto 

é, transferência de informação ou significado determinado objeto particular ou 

situação para outro objeto ou situação também particular. Confuso? Vamos explicar 

mais através de um exemplo.

Exemplo 1

Premissa 1: “todos os psicólogos fizeram estudos universitários com sucesso”

Premissa 2: “Isabel é psicólogo”

Dedução: “Isabel fez estudos universitários com sucesso”

Exemplo 2

Premissa 1: “todo cisne é branco (milhões de cisnes são 

brancos)” 

Premissa 2: “recebi um cisne de presente” 

Dedução: “logo esse cisne é branco!” 

Esses são exemplos de raciocínio dedutivo, mas não são 

verdadeiros, pois, por exemplo, embora raros, existem 

cisnes negros!
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Figura 20 – Raciocínio dedutivo e indutivo

Fonte: Adaptado de Santrock (2009, p. 308)
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Para finalizar esta aula, também destacamos a questão do raciocínio criativo, 

ou seja, a capacidade de criar. O raciocínio criativo consiste em estabelecer ou 

introduzir algo pela primeira vez através da combinação de ideias. Ele surge através 

de um resultado de uma “ação interna (como chegar a uma conclusão, formular uma 

hipótese ou tomar uma decisão) ou de uma ação externa (como escrever um livro, 

pintar uma tela ou compor uma canção)”. (Fonte: http://conceito.de/raciocinio-

criativo, acessado em: 28 de ago. de 2013)

Criatividade é, pois, mais um tema incluído nos estudo de Psicologia 

Cognitiva que faz muitos pesquisadores revisitarem suas teorias e modelos de 

raciocínio. Compreender como funciona a mente é importante para compreender 

como ocorre o processo de aprendizagem que as teorias buscam explicar com base 

nos resultados de suas pesquisas. 

Chegamos ao final da nossa aula. Nela conhecemos um pouco sobre a Psicologia 

Cognitiva. Estudamos os processos de percepção e cognição (representações 

mentais, memória, atenção e linguagem), bem como a atividade mental e tomada de 

decisão, na qual os indivíduos avaliam alternativas e fazem escolhas. Na próxima 

aula, estudaremos as principais teorias sobre o fenômeno da aprendizagem e 

destacaremos as abordagens cognitivas: construtivismo e socioconstrutivismo. 

Exemplo:

Complete a afirmação: 

“O piloto está para o avião assim como o taxista está para o ______________.”

“A luva está para a mão assim como o meia está para o ________________.”

“Roberto Carlos está para a música assim como Pelé está para o 

_____________.” 

Ao responder respectivamente: taxi, pé e futebol, você utilizou 

o raciocínio analógico, no qual se comparam semelhanças entre 

situações diferentes, inferindo outras semelhanças (ROCHA, 

2006).
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AULA 4
Aprendizagem à luz das 

teorias: um quadro sintético

Na aula passada, estudamos a Psicologia Cognitiva e seu campo de estudo, 

que são as atividades mentais. Nesta aula, estudaremos as principais teorias 

da aprendizagem: empirismo, inatismo, behaviorismo, gestalt, cognitivismo, as 

teorias cognitivistas de Piaget e Vygotsky e outras, para que você tenha uma 

visão geral dessas teorias e possa fazer escolhas metodológicas com base nos 

preceitos defendidos pelos teóricos. 

Objetivo

• Conhecer o fenômeno da aprendizagem e como os teóricos explicam o 
processo da aprendizagem.

AULA 4
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TÓPICO 1 Principais teorias sobre o 
fenômeno da aprendizagem
ObjetivO

• Conhecer as principais teorias que explicam o 

fenômeno da aprendizagem

Existem várias definições do termo aprendizagem. Convém destacar 

o conceito utilizado pela Psicologia como uma acepção técnica 

que consiste, conforme George (1985), na melhoria estável do 

comportamento ou das atividades intelectuais atribuídas à experiência do 

indivíduo. Convém enfatizar que a aprendizagem distingue-se da noção de memória 

e de aquisição. Para aprender, é preciso antes descobrir, selecionar e elaborar as 

informações que serão memorizadas.

As principais interpretações das questões relativas à natureza da aprendizagem 

remontam ao passado histórico da Filosofia e da Psicologia (JOHNSON-LAIRD, 

1988; PETTENGER & GOODING, 1977; RICH & KNIGHT, 1993). 

Essas duas áreas do conhecimento contribuíram com 

diferentes correntes que explicam o que é como funciona o 

pensamento, bem como com diferentes teorias que buscaram 

compreender o fenômeno da aprendizagem, as quais 

influenciaram significativamente os paradigmas educacionais. 

Vejamos, a seguir, cada uma delas.

1 Empirismo - a inteligência é concebida como sendo 

uma faculdade capaz de armazenar e acumular conhecimento. 

Este paradigma tem como princípio fundamental considerar que 

o ser humano, ao nascer, é como uma “tábula rasa” e tudo deve 

aprender, desde as capacidades sensoriais mais elementares aos Fonte: DEaD/IFCE
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comportamentos adaptativos mais complexos (GAONAC’H & GOLDER, 1995). A 

mente é considerada inerte, e as idéias vão sendo gravadas a partir das percepções; 

2 Inatismo ou nativismo - as formas de conhecimento são pré-determinadas 

no sujeito que aprende. O argumento deste paradigma é que a maioria dos traços 

característicos de um indivíduo é fixado desde o nascimento e que a hereditariedade 

permite explicar uma grande parte das diferenças individuais físicas e psicológicas 

(GAONAC’H & GOLDER, 1995). 

3 Associacionismo e comportamentalismo ou behaviorismo - o 

comportamento complexo é resultado da combinação de uma série de condutas 

simples. Grandes representantes destas correntes são Edward L. Thorndike e B.F. 

Skinner (SILVA, 1998) de cujos cabedais constam, sucessivamente, as teorias do 

condicionamento operante e do comportamento reflexo ou estímulo-resposta. Para 

a primeira corrente, o associacionismo, o padrão básico da aprendizagem é uma 

resposta mecanicista às forças externas, isto é, um estímulo provoca uma resposta. 

Se a resposta é recompensada, deu-se a aprendizagem.

Já na segunda corrente, o comportamentalismo ou behaviorismo, a ênfase é 

dada à questão do controle do comportamento 

pelos reforços que ocorrem com a resposta – 

durante ou depois -, com o fim de atingir metas 

específicas.

4 Gestalt e fenomenologia - estas 

correntes defendem serem as pessoas capazes 

de pensar, perceber e responder, numa dada 

situação, segundo suas percepções e suas 

interpretações individuais. As grandes escolas 

destes paradigmas são representadas, na 

Gestalt, pelos alemães Wertheimer, Koffka 

e Köhler, e na Fenomenologia, por Combs e 

Snygg (PETTENGER, 1977). Diferentemente 

das primeiras em que o comportamento é 

sequencial, indo do mais simples para o mais 

complexo, nesta corrente, o todo ou total é mais 

que a soma das partes.

5 Processamento da informação ou 

cognitivismo - de origem mais recente, estas teorias reúnem diversas abordagens, 

AULA 4 TÓPICO 1

S a i b a  m a i s

Thorndike formulou a Lei do Efeito, que 

seria de grande utilidade para a Psicologia 

Comportamentalista. De acordo com essa lei, 

todo o comportamento de um organismo vivo 

(um homem, um pombo, um rato etc.) tende a se 

repetir, se nós o recompensarmos (efeito) assim 

que ele o emitir. Por outro lado, o comportamento 

tenderá a não acontecer, se o organismo for 

castigado (efeito) após sua ocorrência. É pela 

lei de efeito, que o organismo irá associar essas 

situações com outras semelhantes. 

Disponível em: 

h t t p : / / m o r a n ap s i c o l og i a . b l og s p o t . c o m .

br/2006/04/o-associacionismo.html
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pois estudam a mente e a inteligência em termos de representações mentais e processos 

subjacentes ao comportamento observável, além de considerarem o conhecimento 

um sistema de tratamento da informação. Os psicólogos do processamento da 

informação estudam as capacidades intelectuais humanas a partir da análise de 

como as pessoas solucionam as difíceis tarefas mentais para construir modelos 

artificiais com o objetivo de compreender os processos, estratégias e representações 

mentais utilizadas por elas no desempenho destas tarefas (STERNBERG, 1992).

Segundo Misukami (1986), uma abordagem cognitivista consiste em estudar 

cientificamente a aprendizagem como um produto resultante do ambiente, das 

pessoas ou de fatores externos a ela. O modo como as pessoas lidam com estímulos 

ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem conceitos e 

empregam símbolos constitui o centro da investigação.

Dentre as teorias cognitivas clássicas e contemporâneas, duas se destacam 

no meio educacional: o construtivismo de Jean Piaget e o socioconstrutivismo de 

Lev S. Vygotsky. No próximo tópico, conheceremos mais detalhes sobre cada uma.
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TÓPICO 2
Abordagens cognitivas predominantes 
no meio educacional: construtivismo e 
socioconstrutivismo
ObjetivO

• Identificar as diferenças teóricas entre o 

construtivismo e o sociocontrutivismo

Segundo Borbalin (1998), apesar de as correntes construtivismo, de 

Jean Piaget, e socioconstrutivismo, de Lev S. Vygotsky, explicarem 

o desenvolvimento cognitivo, quando enfocam a aprendizagem, 

apresentam diferenças, que estão sintetizadas no quadro, a seguir.

AULA 4 TÓPICO 2

Construtivismo Socioconstrutivismo

Importância do diálogo com os objetos 
e a descoberta por experiência pessoal.

Importância das interações sociais e a relação 
de ajuda.

Concepção biológica de aprendiza-
gem em um movimento conduzindo o 
pensamento do individual ao social.

Concepção social de aprendizagem em um 
movimento conduzindo o pensamento do social 
ao individual.

Aprendizagem por descentração 
progressiva a partir do egocentrismo 
infantil.

Aprendizagem por interiorização progressiva da 
ação, graças à linguagem interior.

O desenvolvimento é a condição de 
possibilidade de aprendizagem, o qual 
deve respeitar o estágio de desenvolvi-
mento em curso.

A aprendizagem permite uma antecipação do 
desenvolvimento, que pode ser entendida pela 
zona proximal do desenvolvimento (ZPD).

Concepção estruturalista da aprendiza-
gem.

Concepção funcionalista da aprendizagem.

A estrutura cognitiva evolui por 
reorganização de esquemas, seguida 
de desequilíbrios e reequilibrações 
majoritárias (sujeito epistêmico).

Cada função psíquica superior aparece duas 
vezes no curso do desenvolvimento: a 1a., ao 
nível social, a 2a., ao nível individual (passa-
gem do interpsíquico ao intrapsíquico).

Quadro 9 – Diferenças entre construtivismo e socioconstrutivismo
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Dada a pertinência das preocupações epistemológicas, culturais, linguísticas, 

biológicas e lógico-matemáticas das teorias cognitivistas, tanto o construtivismo, 

de Jean Piaget, quanto o sociointeracionismo, de Lev Vygotsky, têm sido bastante 

difundidos e aplicados no ambiente educacional, em especial na didática e em 

alguns dos programas de ensino auxiliados por computador, além de exercerem 

poderosa influência no desenvolvimento de novas pesquisas na área da cognição e 

educação. 

Vejamos, a seguir, as abordagens construtivistas de Jean Piaget e 

sociointeracionista de Lev Vygotsky separadamente.

 2.1 a abOrdagem cOnstrutivista de Jean Piaget

As respostas às questões sobre a natureza da aprendizagem de Piaget são dadas 

à luz de sua epistemologia genética, segundo a qual o conhecimento se constrói 

pouco a pouco, à medida que as estruturas mentais e cognitivas se organizam, 

de acordo com os estágios de desenvolvimento da inteligência, sensório-motor, 

operatório concreto e operatório formal. A inteligência é considerada, antes de 

tudo, adaptação e se refere ao equilíbrio entre o organismo e o meio ambiente, e 

resulta de uma interação entre assimilação e acomodação, motores da aprendizagem 

(SILVA, 1998).

Ulbricht (1997) assevera que a aquisição do conhecimento cognitivo acontece 

sempre que um novo dado é assimilado à estrutura mental existente e ao fazer esta 

acomodação, se modifica, permitindo um processo contínuo de renovação interna. 

Para compreender melhor, observe o esquema a seguir.

Fonte: Adaptado de Borbalin (1998, p. 183).

Ceticismo sobre a pedagogia: “cada vez 
que se explica alguma coisa à criança, 
ela é impedida de inventar”.

Importância decisiva da mediação: “se uma cri-
ança dá um passo na aprendizagem, ela avança 
dois passos no seu desenvolvimento”.

Papel do adulto: propor ao estudante 
um ambiente rico e construir situações 
favoráveis à emergência dos conflitos 
cognitivos, que são os motores do de-
senvolvimento.

Papel do adulto: solicitar o estudante na zona 
proximal do desenvolvimento e lhe permitir 
agir em colaboração, o que lhe dará amanhã a 
capacidade de conseguir sozinho.

Concepção sobretudo útil para analisar 
os erros dos estudantes e conceber 
remediações.

Concepção sobretudo útil para construir dis-
positivos didáticos exigentes e estimulantes.
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A assimilação e a acomodação, processos preponderantes na teoria de Piaget, 

justificam a adaptação intelectual e o desenvolvimento das estruturas cognitivas.

Pela assimilação, justificam-se as mudanças quantitativas do indivíduo e 

seu crescimento intelectual, mediante a incorporação de elementos do meio a si 

próprio.

Pela acomodação, as mudanças qualitativas modificam os esquemas existentes 

em função das características da nova situação.

As estruturas de conhecimento, designadas por Piaget (GAONAC’H e 

GOLDER, 1995) como esquemas, tornam-se complexas sob o efeito combinado dos 

mecanismos de assimilação e acomodação. Ao nascer, o indivíduo ainda não possui 

essas estruturas, mas reflexos (sucção, por exemplo) e um modo de emprego desses 

reflexos para a elaboração dos esquemas que irão se desenvolver.

As obras de Piaget e de seus intérpretes discorrem sobre os estágios de 

desenvolvimento da inteligência, que se efetuam de modo sucessivo, segundo a 

lógica das construções mentais - da sensório-motora à operatório formal, conforme 

ilustra sinteticamente o Quadro 10.

AULA 4 TÓPICO 2

Fonte: DEaD/IFCE

Esquema 1 – Processo de aquisição de conhecimento
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A primeira forma de inteligência é uma estrutura sensório-motora que permite 

a coordenação das informações sensitivas e motoras. Surge aproximadamente aos 

18 meses e atinge o equilíbrio entre 18 meses e 2 anos de idade do indivíduo. 

No estágio das operações concretas, essa estrutura encontra-se aperfeiçoada: 

o que a criança teria adquirido no nível da ação, vai aprender a fazer de forma 

abstrata, isto é, em pensamento. Precede esse estágio uma fase de preparação entre 

2 e 7 anos, vindo a equilibrar-se entre 7 e 11 anos.

No estágio das operações formais, ocorrem novas modificações, que devem, 

de forma equilibrada, aplicar-se, não mais aos objetos presentes, mas aos objetos 

ausentes, hipotéticos.

O desenvolvimento das estruturas mentais dá-se a partir de construção 

semelhante aos estudos da lógica. Dessa forma,  o desenvolvimento da inteligência, 

em seus sucessivos estágios, segue uma coerência  tal que pode ser descrita em 

suas estruturas. Quanto à equilibração, Ulbricht (1997) define como sendo um 

mecanismo autorregulador, necessário para garantir uma eficiente integração com 

o meio. Quando um indivíduo sofre um desequilíbrio de qualquer natureza, o 

organismo vai buscar o equilíbrio, assimilando ou acomodando um novo esquema, 

por meio da relação entre quatro fatores determinantes do desenvolvimento 

cognitivo, que são:

i) equilibração – constitui-se no nível de processamento das reestruturações 

internas, ao longo da construção sequencial dos estágios; 

ii) maturação – relacionado à complexificação biológica da maturação do 

sistema nervoso;

iii) interação social – relacionado com a imposição do nível operatório das 

regras, valores e signos da sociedade em que o indivíduo se desenvolve e com as 

interações que compõem o grupo social; 

ESTÁGIO EQUILÍBRIO LÓGICA ORGANIZADORA

Sensório-motor 18 meses até 2 anos Não há lógica

Operatório concreto 
Preparação: entre 2 e 7 anos

Equilíbrio: entre 7 e 11 anos

Lógica das relações e das 
transformações sobre o mate-
rial visível (objetos presentes)

Operatório formal Cerca de 16 anos
Lógica desarticulada do 
concreto

Quadro 10 – Estágios do desenvolvimento da inteligência segundo Piaget

Fonte: Gaonac’h e Golder (1995).
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iv) a experiência ativa do indivíduo – sobre este fator Misukami (1986) 

acrescenta que pode ocorrer de três formas, conforme quadro a seguir.

Sobre a teoria construtivista de Piaget, é importante ressaltar que ele não 

desenvolveu uma teoria da aprendizagem, mas sua visão epistemológica de como, 

quando e por que o conhecimento se constrói obteve grande repercussão na área 

educacional (SILVA, 1998). Predominantemente interacionistas, seus postulados 

sobre desenvolvimento da autonomia, cooperação, criatividade e atividade 

centrados no sujeito influenciaram práticas pedagógicas ativas, baseadas nas 

tarefas individuais, na solução de problemas, na valorização do erro e em outras 

orientações pedagógicas.

2.2 a abOrdagem sOciOcOnstrutiva dO desenvOlvimentO cOgnitivO de lev 

vygOtsky

Os trabalhos de Vygotsky centram-se principalmente na origem social 

da inteligência e no estudo dos processos 

sociocognitivos. 

Segundo Gilli (1995) e Gaonac’h e Golder 

(1995), Vygotsky distingue duas formas de 

funcionamento mental: os processos mentais 

elementares e os superiores.

Os processos mentais elementares 

correspondem ao estágio de inteligência sensório-

motora de Piaget e são resultantes do capital 

AULA 4 TÓPICO 2

S a i b a  m a i s

Você quer conhecer mais sobre a abordagem 

construtivista de Jean Piaget? Assista ao 

vídeo, um documentário sobre Jean Piaget, 

disponível no link: https://www.youtube.com/

watch?v=8UYz8cTBfgg

A EXPERIÊNCIA ATIVA DO INDIVÍDUO

Pelo exercício 
Resulta na consolidação e coordenação de reflexos 
hereditários e na prática de operações intelectuais 
aplicadas ao objeto;

Pela experiência física  
Refere-se à ação sobre o objeto para descobrir as pro-
priedades que são abstraídas deste, sendo que o resul-
tado da ação está necessariamente vinculado ao objeto;

Pela experiência 
lógico 

Matemática – resulta da ação sobre os objetos, de forma 
a descobrir propriedades que são abstraídas destas pelo 
sujeito. Consistem em conhecimentos retirados das ações 
sobre os objetos, típicas do estágio operatório formal, re-
sultado da equilibração. A condição para que seja obtida 
é a interação do sujeito com o meio.

Fonte: Adaptado de Misukami (1986).

Quadro 11 – As experiências ativas do indivíduo



85AULA 4 TÓPICO 2

genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com seu 

ambiente físico.

Já as funções psicológicas superiores, 

ressalta Oliveira (1992), são construídas ao 

longo da história social do homem, o que se 

opera na sua relação com o mundo, mediada 

pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos 

culturalmente, prerrogativa que distingue o 

homem de outros animais nas suas formas de 

agir no mundo e com ele. A maturação biológica 

e o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores dependem, conforme Fialho (1998), 

do meio social, essencialmente semiótico. Aprendizado e desenvolvimento 

interagem nessa dialética, de forma que um acelere ou complete o outro.

Os três princípios fundamentais totalmente interdependentes nos quais 

Vygotsky sustenta a teoria do desenvolvimento dos processos mentais superiores, 

segundo Gilli (1995), são, em primeiro lugar, a relação entre educação, aprendizagem 

e desenvolvimento; em segundo, o papel da mediação social nas relações entre o 

indivíduo e seu ambiente (mediado pelas ferramentas) e nas atividades psíquicas 

intraindividuais (mediadas pelos signos); e, em terceiro, a passagem entre o 

interpsíquico e o intrapsíquico nas situações de comunicação social.

2.3 a abOrdagem de henri WallOn

A gênese da inteligência para Wallon é 

genética e organicamente social. Assim, “o ser 

humano é organicamente social e sua estrutura 

orgânica supõe a intervenção da cultura para 

se atualizar” (DANTAS, 1992). Nesse sentido, a 

teoria do desenvolvimento cognitivo de Wallon 

é centrada na psicogênese da pessoa completa.

Para Galvão (1995), o estudo de Wallon é 

centrado na criança contextualizada. O ritmo no qual se sucedem as etapas do 

desenvolvimento é descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, 

provocando em cada etapa profundas mudanças nas anteriores. 

Dessa forma, a passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá 

linearmente, por ampliação, mas por reformulação, instalando-se, no momento da 

passagem de uma etapa a outra, crises que afetam a conduta da criança.

S a i b a  m a i s

Você quer conhecer mais sobre abordagem 

socioconstrutivista do desenvolvimento cognitivo 

de Lev Vygotsky? Assista ao documentário sobre 

Vygotsky, disponível no link: https://www.

youtube.com/watch?v=pZFu_ygccOo

Figura 21 – Exemplo de signos
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Os conflitos que se instalam nesse processo são de origem exógena, quando 

resultam dos desencontros entre as ações da criança e o ambiente exterior, 

estruturado pelos adultos e pela cultura; e endógena, quando gerados pelos efeitos 

da maturação nervosa (GALVÃO, 1995). É válido afirmar que esses conflitos são 

propulsores do desenvolvimento e apresentam-se em diferentes estágios no ser 

humano, numa sucessão de fases com predominância afetiva e cognitiva, conforme 

sintetiza o Quadro 12:

Dantas (1992) ressalta ainda que, na sucessão de estágios, há uma alternância 

entre as formas de atividades e de interesses da criança, denominada de “alternância 

funcional”, ocasião em que cada fase predominante (dominância, afetividade, 

cognição) incorpora as conquistas realizadas pela outra fase, construindo-se 

reciprocamente, num permanente processo de integração e diferenciação.

No próximo tópico, vamos conhecer outras abordagens teóricas sobre o 

fenômeno da aprendizagem.

AULA 4 TÓPICO 2

Fonte: Dantas (1992). 

Estágios de desenvolvimento segundo Henri Wallon

Impulsivo-emocional 

Ocorre no primeiro ano de vida. A predominância 
da afetividade orienta as primeiras reações do bebê 
às pessoas, as quais intermediam sua relação com o 
mundo físico

Sensório-motor e proje-
tivo  

Vai até os três anos. A aquisição da marcha e da prensão 
dá à criança maior autonomia na manipulação de obje-
tos e na exploração dos espaços. Ocorre o desenvolvim-
ento da função simbólica e da linguagem. O ato mental 
se desenvolve a partir do ato motor

Personalismo 

Ocorre dos três aos seis anos. Nesse estágio, desenvolve-
se a construção da consciência de si, mediante as intera-
ções sociais, reorientando o interesse das crianças pelas 
pessoas

Categorial
Os progressos intelectuais dirigem o interesse da criança 
para as coisas, para o conhecimento e conquista do 
mundo exterior

Predominância funcional

Ocorre nova definição dos contornos da personalidade, 
desestruturados devido às modificações corporais re-
sultantes da ação hormonal. Questões pessoais, morais e 
existenciais são trazidas à tona.

Quadro 12 – Estágios de desenvolvimento segundo Henri Wallon
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TÓPICO 3 Outras abordagens sobre 
aprendizagem
ObjetivO
• Conhecer outras abordagens sobre a aprendizagem

Os enfoques construtivista e socioconstrutivista de aprendizagem, 

preconizados por Jean Piaget e L. Vygotsky respectivamente, 

estão presentes na maioria das teorias que geram preceitos 

e diretrizes para a educação, assim como a abordagem neocomportalista, cujo 

maior representante é Robert Gagné. Essas correntes buscam aprofundar e/ou 

explicar as teorias mais representativas, propondo inclusive novas abordagens 

para a compreensão dos processos de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem.  

Analisemos a seguir o quadro 13, que apresenta uma síntese das teorias citadas em 

Silva (1998) e Greg Kearley (2001).

Teórico Foco Abordagem

Albert Bandura A observação e a imitação per-
mitem a produção do comporta-
mento visado.

Abordagem social e o papel das in-
fluências sociais na aprendizagem.

Rumelhart 

(Modos de 
aprendizagem)

Modelo geral de aprendizagem 
humana.Propõe que há três mo-
dos de aprender: crescimento 
(adição de conhecimento novo à 
memória), estruturação (forma-
ção de estruturas novas ou es-
quemas) e afinação (forma mais 
lenta que requer desempenho 
especializado).

A instrução deve ser pro-
jetada para acomodar diferen-
tes modos de aprendizagem; 
As atividades práticas afetam o re-
finamento de habilidades e não ne-
cessariamente a aquisição inicial de 
conhecimento.

Varela e Maturana Não desenvolveram uma teo-
ria da cognição, mas teoria do 
homem como sistema autopoié-
tico, que realiza trocas com o 
meio ambiente. 

Os seres vivos são um tipo particu-
lar de máquinas homeostáticas, ou 
seja, um sistema organizado como 
uma rede de processos de produção 
de componentes que se regeneram 
continuamente, pela sua transfor-
mação e interação com o meio am-
biente.

Quadro 13 - Abordagens sobre aprendizagem
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M.D. Merrill

(Component 
Display Theory – 

CDT)

Especifica como projetar a in-
strução do domínio cognitivo. 
Classifica a aprendizagem com 
duas dimensões: conteúdo e de-
sempenho.

Foco no ensino: a instrução será 
mais efetiva se formar três desem-
penhos primários: lembrar, aplicar 
e generalizar; as formas de apre-
sentação primária (regras, exem-
plos, lembrete e prática) podem ser 
executadas por uma estratégia ex-
plicativa ou inquisitória; deve ser 
dado ao estudante mais controle do 
número de exemplos ou material 
de prática que eles recebem.

R. Spiro (Teoria 
da flexibilidade 

cognitiva)

Formulada para apoiar o uso 
da tecnologia interativa, coloca 
ênfase na apresentação da in-
formação de múltiplas perspec-
tivas, variados estudos de caso 
e exemplos.

As atividades de aprendizagem 
devem prover múltiplas represen-
tações do conteúdo; os materiais 
instrutivos devem evitar simplifi-
car demais o conteúdo e apoiar o 
contexto de dependência do con-
hecimento; a instrução deve ser 
fundamentada em casos e enfatizar 
a construção do conhecimento, 
substituindo assim a mera trans-
missão da informação; as fontes de 
conhecimento devem ser altamente 
interconectadas, em vez de com-
partimentadas.

J. S. Bruner A teoria do conhecimento se dá 
na perspectiva de  tratamento 
da informação.

A informação é representada de 
três modos: inativo (ações espe-
cificadas e habituais no indivíduo, 
como caminhar, andar de bicicle-
ta); icônico, mediante uso de ima-
gens e, simbólica, sob a forma de 
um esquema arbitrário.

 Paulo Freire Postula uma pedagogia prob-
lematizadora e transformadora 
enfatizando uma visão de mun-
do e de homen não neutro.

Sua teoria tem inspiração na noção 
de consciência dominada e em mais 
dois elementos subjetivos que a 
compõem: o modo de pensar e agir 
do sujeito.

Howard Gardner 
(Múltiplas 

Inteligências)

O ser humano possui múltiplas 
inteligências ou um espectro de 
competências manifestadas pela 
inteligência.

Todas as inteligências (7) estão pre-
sentes no indivíduo, sendo que se 
manifestam com maior ou menor 
intensidade, tornando-o mais ou 
menos deficiente, mais ou menos 
competente dentro de uma ou 
várias dessas competências. Para 
ele os indivíduos aprendem de 
maneiras diferentes e apresentam 
diferentes configurações e inclina-
ções intelectuais. As inteligências 
múltiplas são: a lógico-matemática, 
a lingüística, a espacial, a musical, 
a corporal- sinestésica, a interpes-
soal e a intrapessoal.
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Além das abordagens citadas, acrescenta-se a de Robert M. Gagné 

por ser fortemente aplicada na elaboração de dispositivos de formação. Sobre 

essa abordagem, Silva (1998) assegura que seu autor compartilha dos enfoques 

behavioristas e cognitivistas. O foco está nas fases da aprendizagem que se 

apresentam associadas aos processos internos e podem ser influenciados pelos 

externos. 

Para Gagné, a aprendizagem é um processo de mudança nas capacidades do 

indivíduo, no qual se produzem estados persistentes, sendo diferente da maturação 

ou desenvolvimento orgânico. A aprendizagem se produz usualmente mediante a 

interação do indivíduo com seu meio – físico, social, psicológico (GALVIS,1992). 

As oito fases que constituem o ato de aprendizagem são demarcadas na figura 22.

Figura 22 – Fases da aprendizagem de Gagné 

Fonte: Adaptado de Galvis (1992, p.110)
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Na prática escolar convencional, a concretização das condições de 

aprendizagem que asseguram a realização do trabalho docente está pautada nas 

teorias e de acordo com as tendências pedagógicas. Estas práticas possuem elementos 

psicossociopolíticos que configuram concepções, inteligência e conhecimento de 

homem e de sociedade. Com base neles, diferentes pressupostos sobre o papel 

da escola, a aprendizagem, as relações professor-aluno, os recursos de ensino, as 

estratégias e o método pedagógico influenciam e orientam a didática utilizada no 

modo presencial convencional ou mediados por dispositivos informatizados.

Chegamos ao final da nossa aula. Nela diferentes correntes teóricas da 

aprendizagem: empirismo, inatismo, behaviorismo, gestalt, cognitivismo, teorias 

cognitivistas de Piaget e Vygotsky e ainda outras. Na próxima aula, estudaremos o 

processo ensino-aprendizagem e a relação pedagógica na educação profissional de 

adultos. Até o nosso próximo encontro.

AULA 4 TÓPICO 3



91

AULA 5
O processo de ensino e 

aprendizagem e a relação 

pedagógica na educação 

profissional de adultos

De início, sabemos que o público-alvo da educação profissional é o jovem e 

adulto e que as teorias do desenvolvimento humano explicam como essa faixa 

etária se caracteriza física, cognitiva e psicossocialmente. Discutimos, em aulas 

passadas, que da adolescência à velhice, existe uma vasta escala de idades e 

níveis de desenvolvimento; além disso, conhecemos um conjunto de teorias da 

aprendizagem que buscam explicar como o indivíduo aprende. 

Agora, nesta aula, aprofundaremos essas teorias para a educação de adultos 

e estabeleceremos a relação com a educação profissional. Naturalmente, você 

deve estar se perguntando: como ensinar e como aprender nessa modalidade 

educacional? Obviamente, não temos todas as respostas e nem receitas didático-

pedagógicas prontas. Cada situação na sala de aula, cada grupo de alunos e cada 

relação que o professor estabelece com cada aluno são únicos. No entanto, se 

conhecermos como esse público funciona, nossa relação de ensino-aprendizagem 

será mais eficaz e obteremos melhores resultados.

Objetivo

• Convergir e aplicar as teorias de aprendizagem do adulto determinantes para 
as práticas educativas na educação profissional

AULA 5
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TÓPICO 1 
Teorias da educação de 
adultos
ObjetivO

• Aprofundar o conhecimento sobre as teorias da 

educação de adultos

Inicialmente, partamos juntos do princípio de que a prioridade 

da educação de adultos já não é exclusivamente a superação do 

analfabetismo. Trata-se, pois, de sua inclusão social mediante sua 

formação continuada e profissional. Isso requer um processo de aprender a 

aprender, ainda que a formação tenha propósitos de inserção no mercado de 

trabalho e profissionalização.

Como foi dito, não existe um referencial único que trate da educação de 

adultos, o que existem são algumas aproximações teóricas que nos ajudam a definir 

um modelo para a educação profissional. Vimos, em aulas passadas, que temos a 

Andragogia, que permite uma orientação didática no planejamento e realização de 

ações educativas/formativas para esse público. 

Assim, para tentarmos elucidar algumas questões de modo teórico, 

busquemos, em Osorio (2005, p. 120), uma classificação de teorias na educação 

de adultos que tem, como o autor mesmo diz, “maior incidência e impacto no 

momento atual, considerando a oportunidade e as razões para optar por modelos 

de ação que supõem uma mudança e uma transformação na práxis sociopolítica 

e educativa”. Observe, nos quadros a seguir, que certas linhas convergem para a 

andragogia. Em breve, voltaremos a essa teoria.

AULA 5 TÓPICO 1
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Nas leituras sobre educação de adultos, no entender de Osório (2005, p.121), 

é comum considerar a andragogia como uma teoria geral da educação de adultos, 

acrescentando-se a essa teoria os matizes de outros autores sobre os trabalhos 

originais de Knowles. Alguns autores, por exemplo, consideram a teoria de Knowles 

parcial; consideram, ainda que a abordagem clássica se refere “fundamentalmente à 

aprendizagem adulta”, sendo a andragogia “a arte e a ciência de ajudar os adultos 

a aprender” (OSORIO, 2005, p. 121). Essa nomenclatura confunde-se, na tradição 

europeia, com a expressão educação de adultos, sendo aí seu ponto de referência, 

em lugar da especificidade da andragogia.

As teorias da educação de adultos voltadas para educação profissional 

são recentes e, com elas, abre-se a necessidade premente e urgente de preparar 

docentes para atuar nessa área no Brasil. A esse respeito, Machado (2008) discute 

os diferenciais inovadores na formação de professores para a educação profissional, 

no qual considera três aspectos: as especificidades dessa formação e do campo 

de atuação; o perfil desse professor e as bases teórico-metodológicas do processo 

ensino-aprendizagem que voltam-se para os preceitos da andragogia.

1 - Educação Liberal

2 - Educação Radical

JARVIS, P.

1 - Teoria da participação
2 - Andragogia
3 - Aprendizgem x Educação
Perspectiva transformadora
4 - Programas de avaliação

HUEY

1 - Pedagogia do diálogo (Freire, P.)

2 - Pedagogia dos movimentos sociais (Horton Miles)

3 - Ilustração popular (Grundtvig, N. F.)

4 - Andragogia (Knowles, M. S.)

5 - Pedagogia da linguagem total (Gutiérrez, F.)

FLECHA, R. & LÓPEZ PALMA

1 - Teoria do adulto que aprende (Knowles, M. 

S.)

2 - Teorias sobre situações da vida 

adulta(McClusky, H. Knox, A.B. )

3 - Teorias da consciência (Berger, P. L. 

Luckmann, Freire, P., Habermans, J.)

4 - Andragogia como teoria global da (E. A. 

Krajnc, A., Knowles, A. S.)

BHOLA, H. S.
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Vimos, até aqui, as correntes psicológicas de aprendizagem, incluindo a 

andragogia. Para aprendizagem de adultos, destacaremos, a seguir, três vertentes 

teóricas que consideramos importantes, que são postulados evolutivos da pesquisa 

em educação de adultos, quer sejam: a teoria psicológica do ciclo vital, as teorias 

de caráter socioeconômico e as teorias críticas da educação de pessoas adultas. 

Vamos nos ater a Teoria do Ciclo Vital e os enfoques da aprendizagem adulta. 

A teoria do ciclo vital, cuja base são os estudos do desenvolvimento humano, 

está pautada, conforme assinala Osorio (2005, p. 123), em três modelos básicos: 

MECANICISTA

Tem como metáfora conceber o homem como 

uma máquina, “composta por diversas partes 

que operam num campo espaço-temporal, 

provocando as cadeias de acontecimentos sob a 

perspectiva da interação estímulos-resposta”. Esse 

modelo está baseado nos fundamentos da teoria 

da aprendizagem behaviorista, assim como nas 

teorias biológicas do envelhecimento. Predomina, 

no modelo, a mudança de comportamento em 

detrimento dos fatores influenciadores da formação 

da personalidade (como experiências familiares 

profissionais e outras).

ORGANICISTA

Explica o comportamento através da formação de estruturas ou organizações 

internas, a Psicologia Evolutiva explicitada por Piaget; convergem para a 

explicação do modelo, além da fundamentação biologicista e teorias fisiológicas do 

envelhecimento.

DIALÉTICO-CONTEXTUAL

Tem como metáfora o “acontecimento histórico”. Nesse modelo, não se coloca 

ênfase do comportamento nem no homem, nem no meio, “mas no contexto que se 

estabelece entre os dois”.  Nesse contexto é que se estabelece a interação dialógica.

AULA 5 TÓPICO 1
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Os pressupostos básicos da teoria do ciclo vital resumem-se em: 

• Importância da variabilidade intra e interindividual, referindo-se às 

diferentes transformações das pessoas ao longo da vida;

• Os processos de mudança de conduta multidirecionais e multidimensionais 

(capacidades melhoram, outras pioram, outras permanecem estáveis), características 

das reações do passar do tempo;

• Concepção do desenvolvimento como um processo contínuo e descontínuo 

ao longo do ciclo de vida;

• A pluralidade de modelos de mudança em virtude da variabilidade 

intercomportamental, afetada por muitos e diversos fatores;

• A plasticidade individual e otimização, esta de uma parte ‘fechada’ pelo 

código genético e a outra aberta, resultante da interação com o meio (OSORIO, 

2005).

O autor ressalta, também, que, nessa teoria do ciclo vital, a plasticidade e o 

potencial para a mudança evolutiva ocorrem durante toda a vida da pessoa.

Na sequência, vejamos o que nos diz Osorio (2005) sobre alguns dos enfoques 

da aprendizagem adulta. Ele comenta que entre as múltiplas visões sobre a 

aprendizagem de adultos (que você vem estudando desde o início desta disciplina) 

existem duas categorias:

• Teorias que diminuem a importância da pessoa, do lado da perspectiva 

pessoal, que tentam explicar a aprendizagem em função da estrutura interna da 

pessoa.  Nesse grupo, destacam-se os trabalhos de C. Rogers, A. Maslow e S. Freud 

(correntes humanistas e psicanalíticas).

• As Teorias que pretendem explicar a aprendizagem e o desenvolvimento 

em função das situações externas que afetam as pessoas.  Os delineamentos de J. 

Piaget e de Kolbert e Osorio (2005) buscam descrever e explicar a sequência de 

etapas que determina a compreensão progressiva dos conceitos e das regras morais.
Figura 23 - Aprendizagem em função 

das estruturas internas na pessoa

Fonte: DEaD/IFCE

Figura 24 - Aprendizagem em função das 
situações externas que afetam a pessoa

Fonte: DEaD/IFCE



96 Ps ico log ia  ap l i cada  à 
educação e  ao  t raba lho

As teorias que diminuem a importância da pessoa, na perspectiva do “meio 

social”, também têm dois enfoques: aqueles que definem uma relação mecanicista 

entre as pessoas e as forças sociais que atuam sobre elas (pessoa=receptor passivo 

de comportamentos, de papeis, de atitudes e de valores que foram ajustados e 

mantidos pelo meio social – teoria do condicionamento operante de Skinner); e 

aqueles que outorgam um papel muito mais ativo da pessoa na dialética pessoa-

sociedade, destacando a importância dos processos sociais na formação da 

identidade individual. Destacam-se, nessa linha, os trabalhos de Paulo Freire e 

outros.

Osorio (2005) chama a atenção de que existe tal conglomerado de teorias e 

práticas tão diferentes que uma classificação se revela problemática, pois tem muita 

dicotomia entre elas e envolve outros instrumentos de investigação que influenciam 

na formação de adultos. Entretanto, é importante entender essas grandes correntes 

teóricas para orientar as práticas pedagógicas. Vejamos o quadro, a seguir, que 

sintetiza as categorias do enfoque pessoal e social que ajuda a orientar/fundamentar 

a prática de formação.

AULA 5 TÓPICO 1

ENFOQUES PERSPECTIVA PESSOAL PERSPECTIVA SOCIAL

Explicação da apren-
dizagem

Em função da estrutura 
interna da pessoa.

Em função do meio social e de 
situações externas que o sujeito 
vive.

Função da interven-
ção psicológica

Descobrir, descrever e ex-
plicar a dinâmica interna 
por aquilo que o sujeito 
aprende.

Considerações do papel ativo da 
pessoa que aprende, devido à sua 
identidade e contexto social.

Correntes favoráveis - Psicologia humanista 
(Rogers, Maslow, etc).

- Teoria psicanalítica 
(Freud).

- Teorias do desenvolvi-
mento moral (Piaget, 
Kolhberg).

- Psicologia condutista (Skinner, 
etc).

- Teorias andragógicas (Knowles, 
Mezirow).

- Perspectivas sociais (Freire, 
Lovett, Brookfield, etc).

Quadro 14 – Orientações básicas da aprendizagem adulta
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Deste quadro, evoluem muitas outras perspectivas sobre a aprendizagem. 

Você lembra das teorias da aprendizagem? Então, entre elas, quais se destacam 

para explicar como o adulto aprende? Ressaltamos que há a discussão sobre 

a inteligência fluida e a inteligência cristalizada dos teóricos Catell, Horn e 

Hoffer. A primeira é ligada à base fisiológica e a segunda é apropriada por meio da 

experiência adquirida no meio social.

Orientações básicas Psicologia humanista 
- A aprendizagem adulta 
é favorecida, dotando as 
pessoas de ferramentas e 
criando um ambiente que 
as ajude a estarem recepti-
vas a experiências de vida, 
nas quais têm que fazer 
escolhas e tomar decisões.

Psicanálise - Importância 
do sujeito no seu desen-
volvimento psicológico 
(fase genital, latência, pu-
berdade e maturidade).

Desenvolvimento moral 
- A construção da “es-
trutura cognitiva” é uma 
tendência básica do organ-
ismo que se realiza através 
do processo de assimilação 
e acomodação.

Psicologia condutivista -  
Aprendizagem adulta em função 
de estímulos e de repostas, satis-
fação de necessidades.

Andragogia - (Knowles, e 
Mezirow , em menor medida) - 
Aprendizagem como autoajuda 
através da utilização dos recursos 
da aprendizagem, em especial, as 
experiências de vida.

Dimensão social - Aprendizagem 
através da compreensão crítica 
da realidade. Apreciar a distin-
ção entre mundo da natureza 
(inalterável) e mundo da cultura 
(construção social que se pode 
alterar).

Dimensão educativa. O indivíduo é o centro 
do sistema de aprendiza-
gem; o grupo cumpre 
uma função secundária. 
Preponderância da “au-
tonomia, autodireção e 
autodesenvolvimento”.

Função do educador -  
dotar o sujeito de ferra-
mentas para compreender 
os seus progressos de 
evolução (biológicas, psi-
cológicas e social).

Desenvolvimento do espírito mais 
coletivista através de processos 
de compromisso e participação 
para contribuir para a mudança 
social como progresso educativo 
face ao mero progresso indi-
vidual.

Função do educador - propor-
cionar situações de encontro e 
debate democrático para en-
tender, interpretar e transformar 
a realidade.

Fonte: Osorio (2005, p. 130)
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Além das mencionadas aqui, existem outras teorias que se destacam: 

Múltiplas Inteligências de Gadner; e Competência, de J. Mezirow (baseada em 

Harbemas). Esse autor afirma que existem três formas de aprendizagem do adulto: 

instrumental, significativa e dialógica. Observe o quadro a seguir.

Neste tópico, aprofundamos nossos conhecimentos sobre as teorias da 

educação de adultos. No próximo tópico, estudaremos um pouco do que tratam as 

correntes filosóficas da educação de adultos.
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S a i b a  m a i s

A inteligência fluida reflete capacidades de processamento de informações, raciocínio e memória. Já a 

inteligência cristalizada refere-se ao acúmulo de informações, habilidades e estratégias que as pessoas 

podem ter aprendido pela experiência e que podem aplicar em situações de resolução de problemas.

Você quer conhecer mais? Leia o Livro Psico indicado no final desta aula.

Fonte: Dantas (1992). 

ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO SEGUNDO HENRI WALLON

Aprendizagem 
instrumental

Tenta controlar ou manipular o meio que nos rodeia 
ou outras pessoas. Só pode estabelecer a verdade, apli-
cando uma prova de veracidade, demonstrando se uma 
proposição corresponde à experiência observada. Este 
processo de causa-efeito tem a sua analogia na forma 
como a verdade se estabelece nas ciências naturais, a 
referida aprendizagem adulta.

Aprendizagem 
significativa

Refere-se a valores, tomada de decisões morais, ideias, 
sentimentos e ideias abstractos (amor, liberdade, justiça, 
compaixão).

Aprendizagem 
dialógica

É a validação do que os outros querem dizer quando comu-
nicam conosco através do discurso, de livros, de poesia, de 
teatro ou de diversas manifestações artísticas. Esta apren-
dizagem “é indispensável para compreendermos a nossa ex-
periência adulta, que, nas suas condições ideais, proporciona 
os critérios para estruturar um sistema de valores com que 
ajuizar tanto a educação de adultos como o modelo social no 
qual esta atua” (p. 184)

Quadro 15 – Estágios de desenvolvimento segundo Henri Wallon
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TÓPICO 2 Correntes filosóficas da 
educação de adultos
ObjetivO

• Relacionar as escolas psicológicas com as escolas 

filosóficas que explicam o fenômeno da aprendiza-

gem de adultos

Antes de concluir as questões teóricas sobre aprendizagem de 

adultos e a relação pedagógica na educação profissional, vejamos 

o que é destacado nas correntes filosóficas maiores da andragogia/

educação de adultos: humanista clássica,  progressista,  behaviorista, humanista 

contemporânea, radical e analítica.  Hachicha (2006) e Bergano (2002) denominam 

que em lugar de “corrente” seria educação Liberal, Educação Humanista, Educação 

Progressista e educação Radical. Traduzimos e adaptamos o resumo de Elias 

e Merriam (1980) apud Hachicha (2006) que definiram seis correntes filosóficas 

maiores da andragogia, formação continuada para você ter uma ideia dessas 

correntes e fazer relação com os teóricos já vistos nesta disciplina. 
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HUMANISTA CLÁSSICA

Nesta corrente o objetivo da Andragogia / 
Educação de Adultos é a formação geral, seu foco é 
na concepção centrada na pessoa. Nesse caso a essa 
abordagem é antes de tudo racional e intelectual, 
ela ocupa um lugar central na questão de valor, 
nas humanidades e nas artes liberais. O objetivo 
é conduzir a pessoa no processo informação ao 
conhecimento, à sabedoria. O conhecimento é 
entendido como a compreensão sistemática de um 
assunto, de uma disciplina ou de um domínio de 
estudo.

BEHAVIORISTA

É baseada no materialismo determinista e no 
positivismo filosófico. O objetivo da andragogia/
educação de adultos é de levar o aprendiz adulto 
a adquirir habilidades para assegurar o serviço, 
isto é que lhe permite escapar às condições 
hostis do ambiente. Segundo essa corrente, a 
aprendizagem é definida como um processo de 
associações – teoria do estimulo-resposta ou 
conexionismo -   porque todo comportamento 
humano – manifesto, observável – provêm de 
um condicionamento anterior e é determinado 
pelas forças exteriores sobre as quais o indivíduo 
tem pouca ou nenhuma influência. O método é 
indutivo e estruturado. A abordagem educativa 
é sistêmica, a organização precisa enquanto que 
o feedback guia a experiência de aprendizagem. 
Existe aprendizagem quando há mudança de 
comportamento; um comportamento que não é 
reforçado tende a desaparecer.

PROGRESSISTA

Tem como fundamento filosófico o pragmatismo, 
o relacionismo, o marxismo e o pluralismo das 
visões do mundo.  Ela dá um lugar central à 
experiência, ao método cientifico e ao conceito 
de responsabilidade social. É essa corrente que 
considera a andragogia /educação de adultos 
como um instrumento de mudança social, 
ela é vocacional e utilitária. Trata-se de uma 
reconstrução da experiência na interação com 
o ambiente, uma abordagem de reflexão crítica. 
O processo de formação é nesse caso centrado 
no aprendiz e na metodologia (indutiva, 
por resolução de problemas). Esse processo 
tem como ponto de partida os interesses e as 
necessidades do aprendiz.

HUMANISTA CONTEMPORÂNEA

Tem raiz no existencialismo, na Psicologia 
Humanista (e a psicologia da forma – Gestalt) 
e o individualismo. Para essa corrente, o 
princípio de base é que o ser humano é 
fundamentalmente um organismo digno de 
confiança enquanto que a educação deveria 
tender a preservar sua natureza, a favorecer 
o processos contínuos de aquisição de 
conhecimentos e de desenvolvimento pessoal 
(atualização de si). O conteúdo do saber tem um 
lugar secundário. O processo é o primeiro e a 
educação centrada na pessoa. A aprendizagem 
significativa é experiencial e a responsabilidade 
do processo é compartilhada pelo formador-
facilitador e o aprendiz.

1

2

3

4

AULA 5 TÓPICO 2
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RADICAL

Prega a linha do anarquismo, o marxismo-
socialismo e a esquerda freudiana. A educação, 
nessa corrente, interroga os valores de base, 
as estruturas e as práticas sociais. Ela é um 
instrumento de mudanças sociais, políticas e 
econômicas. Ela visa a conscientização e a ação 
política; é libertadora, práxis e convivial. Para 
essa corrente, existe relação estreita entre o 
saber e a ação. O processo de educação parte da 
situação cultural do aprendiz, do contexto. O 
método é a educação dialógica problematizadora, 
prega relações horizontais, de igualdade entre 
formador – equipe interdisciplinar – e aprendiz é 
restabelecida.

ANALÍTICA

Afirma-se como anti-metafisica, apoia-se 
no realismo cientifico, na analise logica, no 
positivismo lógico e na análise conceitual. A 
abordagem é interpretativa, ela se apoia na 
pesquisa de sentido, no princípio de verificação, 
a redução dos enunciados em suas mais pequenas 
partes. A análise conceitual se aplica, então, a 
fazer o exame dos conceitos e dos fundamentos 
do conhecimento, das crenças, das ações, das 
atividades que compõem a existência.  É do 
contexto que vem a clarificação do sentido. 
Analogia, metáfora dos conceitos, interrogação, 
pesquisa de sentido, questões de fato, de valor 
e de conceito. A filosofia da educação relativa à 
essa corrente é baseada no processo e na formação 
geral. Ela tem como objetivo de comunicar o 
saber fazendo emergir uma maior consciência 
na pessoa, o desenvolvimento do poder da 
razão e da aprendizagem dos valores morais. O 
primeiro traga a autonomia mental e o segundo, 
a autonomia moral.

Fonte: Adaptado de Hachicha (2006, p. 10-12)

5

6

Dessa síntese das correntes filosóficas, seus autores, como Hachicha 

(2006) e Bergano (2002), ressaltam que as fronteiras entre as correntes são muito 

vagas. Por exemplo, as correntes radical, progressista e humanista têm forte 

marca dos postulados de Paulo Freire, Piaget, Vygostky e outros cognitivistas e 

neocognitivistas. Elas integram todas as três dimensões que são de base humanista. 

As correntes progressista e radical tem ênfase no social, idem Paulo Freire. As 

correntes radical e analítica visam ao aspecto da conscientização. Os autores 

observam, também, que o contexto e a cultura influenciaram a emergência dessa ou 

daquela corrente. Como exemplo, é comum afirmarem que a corrente behaviorista 

e a progressista caracterizam mais a cultura norte-americana. Já os que seguem 

a corrente humanista clássica ou as correntes radical ou analítica, caracterizam 

mais a cultura latinoamericana ou, de maneira mais geral, as culturas do “terceiro 

mundo”.
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Bom, cursista, mesmo após explicitarmos tais ideias, você pode se perguntar: 

como aplicar essas teorias no processo ensino-aprendizagem? A resposta é por meio 

de métodos e modos de trabalho docente na formação de adultos. Destacamos 

que não se tratam de receitas, mas diretrizes orientadoras; um resgate da didática 

de educação de adultos com ênfase nos métodos ativos e passivos e em seus modos 

de trabalho pedagógico. No próximo tópico, revisaremos os métodos e técnicas de 

trabalho docente na formação de adultos.

AULA 5 TÓPICO 2
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TÓPICO 3 Métodos e técnicas de trabalho 
docente na formação de adultos
ObjetivO
• Revisar os métodos da educação de adultos bem 

como alguns modos de trabalho docente na aplica-

ção dos métodos. 

No tópico anterior, estudamos as teorias que dão suporte e orientações 

básicas ao ensino e à aprendizagem. Agora você reverá (ou verá) al-

guns dos métodos de ensino voltados para formação de adultos. To-

memos como base os escritos de Hachicha (2006) por se adequarem bem aos nossos 

propósitos de convergir a teoria para a prática.

Consideremos que escolher um método andragógico para uma dada formação de 

adultos, seja em contexto comunitário ou formal de formação técnica tecnológica, é 

escolha feita no planejamento, em função dos objetivos de aprendizagem. Todos os 

métodos de ensino são válidos, não existe um método mais recomendado, por isso é 

preciso conhecer suas tipologias e selecionar e aplicar aqueles mais adequados para 

a situação de formação. Assim, para ajudar nessa organização/classificação, tome-

mos os parâmetros dos métodos ativos e passivos descritos por Hachicha (2006) para 

apresentá-los com adaptações na figura a seguir.
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Figura 25 – Método Passivo

O formador transmite os conhecimentos 

aos indivíduos que aprendem o que 

lhes é “ensinado”. O formador expõe 

seus conhecimentos: ele não utiliza a 

experiência dos alunos, estes reagem ao 

que o professor ensina.

Muitas vezes, é difícil seguir a 

formação, perde-se o norte, de 

tal maneira que os participantes 

ficam alheios ao que se 

transmite.

A relação entre o professor 

e alunos é uma relação de 

autoridade.

A aprendizagem é sobretudo 

intelectual. Ele se faz 

sobretudo depois, nos 

“deveres/ lições de  casa.

Os indivíduos não são 

estimulados a contribuir, 

a participar; eles são 

dependentes dos 

especialistas que controlam 

a estratégia da formação.

A formação tende a condicionar as 

pessoas, que repetem e aprendem 

quase tudo memorizado. Não há 

relação direta, imediata da teoria com 

sua prática de trabalho ou de vida.

Os indivíduos escutam, repetem, 

lembram-se (memorizam). Os 

indivíduos são considerados 

como “alunos” (receptores 

passivos).

Fonte: Adaptado de Hachicha (2006, p. 42) 

Figura 26 – Método Ativo 

Os participantes são motivados, 

torna-se fácil seguir a formação. 

Eles se envolvem no processo.

As pessoas são incentivadas a 

participar, a tomar iniciativas, a 

trazer novas ideias.

Eles aprendem com sua própria 

cabeça (mente), mas, também 

inclui o “tripé” do processo 

completo: intelectual, emocional 

e prático.

Os participantes e seus 

formadores se formam 

mutuamente, construindo 

coletivamente novas experiências. 

Eles encontram respostas às suas 

questões trocando, refletindo, 

exercitando-se.

As pessoas aprendem 

trocando seus conhecimentos 

e suas experiências entre elas 

e o formador.

As pessoas aprendem 

atuando, fazendo as coisas. 

Eles são participantes ativas.

Fonte: Adaptado de Hachicha (2006, p. 42) 
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métOdOs ativOs e métOdOs PassivOs (adaPtadO de hachicha, 2006, P. 42)

Vimos que os métodos acima são classificados como ativos e passivos, porém, po-

de-se classificá-los ainda como expositivos, demonstrativos e ativos, acrescentando-

-se uma quarta classificação: psicosociológicos, no qual, segundo Hachicha (2006) 

reportando-se a Benayoun apud Hachicha(1993),  a formação se baseia sobre o prin-

cípio de que a verdadeira aprendizagem só pode ser efetuada se a pessoa coloca-se, 

ela própria, como sujeito central de sua aprendizagem, privilegiando o contato com 

o real. 

A seguir, analisemos o quadro sintético dos métodos expositivos, demonstrativos 

e ativos escrito por Hachicha (2006, p. 44).

Quadro 16: Os métodos expositivos, demonstrativos e ativos

MÉTODOS EXPOSITIVOS
MÉTODOS  

DEMONSTRATIVOS
MÉTODOS ATIVOS

Objetivo Levar aos formandos a in-
formação, os conhecimentos 
e o saber

Transmitir um saber in-
tangível, incluindo referên-
cias aos modelos teóricos.

Favorecer a aquisição de saber-
fazer em relação aos objetos mate-
riais ou naturais.

Aprendizagem da vida 
social.

Forma Discurso que não admite 
nem a discussão, nem a 
critica;

Exercícios de aplicação para 
avaliar as aquisições e as 
lacunas dos formados, para 
transmitir novas mensagens 
- Repetição

Centrados sobretudo na trans-
missão do saber-fazer;

Técnicas naturais tais como o 
adestramento, o condicionamento 
ou neo-condicionamento;

Muitas vezes associado aos méto-
dos expositivos

Exemplos Curso

Aulas expositivas

Palestra

Conferência

Centrados na massificação, 
no grupo, não personalizado/
personalista/individualizado; 
Aprendizagem por ensaio e erros;

Ensino programado;

Ensino assistido por computador;

Métodos de treinamento mental 
(esse método diz respeito à in-
teligência educável, na perspec-
tiva estrutural de Piaget interação 
do sujeito com o ambiente físico 
ou funcional de Wallon, na me-
diação social – método de auto-
desenvolvimento mental).

Trabalho em grupo.
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Estratégia Graduação nos processos 
de aquisição, que vai do 
simples ao complexo, do 
geral ao particular, por 
metodologia principalmente 
de questionamentos;

Transmissão de um saber.

Associa à exposição centrada no 
saber reconhecido e a repetição 
sob outra forma visando o reforço 
do saber;

Adaptação do ritmo de ensino; 

Progressão nas aquisições de 
conhecimento associado a um 
processo de estímulo e de reforço.

A formação não é indi-
vidual, ela se apoia na 
cooperação nas relações 
sociais no seio do grupo;

A organização e o desen-
volvimento da formação 
não são fundadas sobre 
a pressão, mas, se desen-
volvem a partir das moti-
vações reais e evolutivas 
dos formados;

O desenrolar do tempo 
de formação não pode ser 
integralmente previsível 
já que ele se baseia 
em grande parte nas 
atividades dos formados.

O forman-
do

Toda resposta errada pode ser 
corrigida pelo formado e lhe é 
exigido mensurar a diferença em 
relação ao saber estabelecido.

Aprende só por 
atividade própria, a 
observação, a reflexão, 
a experimentação e as 
atividades pessoais;

Participa de grupo que 
permite a aprendizagem 
da vida social e assegura 
a cooperação e não a 
competição.

Formador Encarregado de transmitir 
um saber ou um saber-fazer 
de maneira unilateral.

Exerce um papel de simulador 
visando iniciar o processo de 
aprendizagem, solicitando 
ao formado mediante jogo de 
questões-respostas;

Encorajamento e reforço; Corrige 
os erros do aprendiz;

Possui um papel de catali-
sador;

Entrega saber;

Incita e tenta motivar 
mediante a aplicação do 
método de descoberta.

Resultados Permite adquirir 
um conhecimento 
demonstrativo, 
eventualmente operatório, 
de um saber que não 
envolve a personalidade 
profunda dos formados. 

Adotado nos contextos 
institucionais onde o obje-
tivo visado não consiste no 
desenvolvimento do sentido 
critico dos formados.

Permite a transmissão do saber-
fazer corporais e manuais

Aquisição do saber e do 
saber-fazer;

Aprendizagem de novas 
atitudes de trabalho em 
grupo.
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Caro (a) cursista, ressaltamos que todos os métodos são válidos dependendo do 

objetivo de aprendizagem. Visto os métodos, agora chamemos a atenção para os mo-

dos de trabalho docente na formação andragógica/educação de adultos.

Quanto aos modos de trabalho pedagógico, há que se considerar, na atividade 

de formação do adulto que, qualquer que seja o método aplicado, passivo ou ati-

vo, expositivos, demonstrativos ou grupais (dinâmica de grupo, muito utilizado nas 

formações comunitárias), há que se respeitar e incluir, em sua estratégia didática, o 

próprio sujeito que aprende, pois não é possível isolá-lo dele mesmo (de seus múl-

tiplos papéis sociais, familiares, pessoais e comunitários) na dinâmica do processo 

ensino-aprendizagem. 

Segundo Lesne (1978), na prática de formação, o adulto é objeto, sujeito e agente 

de sua própria socialização/aculturação. Diante 

desse triplo esse autor expõe os três modos peda-

gógicos que definem as três maneiras sociais de 

praticar a educação de adultos:

1. O modo no qual a pessoa em formação é, 

sobretudo, considerada como objeto de socia-

lização/aculturação, determinado socialmente, 

e, por consequência, produto social e objeto de 

formação.

2. O modo no qual a pessoa é, sobretudo, con-

siderada como sujeito de sua própria socializa-

ção, ator social se determinando e se adaptando, 

e, por consequência, sujeito social e sujeito de 

sua própria formação.

3. O modo no qual a pessoa é, sobretudo, con-

siderada como um agente de socialização/aculturação, agente determinado, mas 

também determinante, atuando no mesmo tempo na e sobre as condições estrutu-

rais do exercício do processo, na e sobre o processo ele-mesmo e, por consequência, 

agente social e agente de formação (socialização/aculturação) das outras pessoas.

Esse autor ressalta que nenhum modo de trabalho é verdadeiramente isolado nu-

ma ação de formação, mas é predominante um ou outro modo que permite extrair 

qual o sentido dela ou sob qual finalidade/objetivo se exerce essa formação. Isso leva 

novamente aos tipos de métodos escolhidos em função, repita-se, do sentido e dos 

at e n ç ã o !

Serão influenciadores da boa prática de ensino 

andragógico considerar as experiências de vida 

de seu público-alvo, por isso é necessário, você 

professor, conhecer como o adulto funciona, 

suas características psicossociocultural, 

condicões de saúde, meio social e outros fatores. 

Um diagnóstico da turma é importante, bem 

como conhecer as diferenças entre os métodos 

pedagógicos e andragógicos mais adequados 

àquele tipo de formação e objetivo educacional.
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objetivos da formação.

Existem vários métodos ativos, destacamos, por exemplo, os painéis, o Philips 

6/6, as miniconferências, o braimstorm (tempestade de ideias), os estudos de caso, 

estudo por problemas, estudo por pesquisa, exposição dialogada, dramatização, ex-

perimentação e outros. 

Há um método, o da analogia, muito apropriado à formação de adultos, pois nele 

se criam relações entre o conhecido e o desconhecido. É lúdico, estimulante e en-

volve o grupo. A analogia é uma relação existente entre elementos que apresentam 

características comuns mesmo sendo diferentes (ideias, pessoas, objetos, coisas ima-

teriais, qualidades e outras). Pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento e 

serve para descobrir/associar/compreender muitos novos conceitos, pois aproxima o 

que há por conhecer do conhecido, do cotidiano da pessoa. Experimente!

Não podemos deixar de fora também o método denominado Carrard (pouco co-

nhecido no Brasil) que se apoia em seis (6) princípios e compreende oito (8) regras 

práticas (traduzido e adaptado de HACHICHA, 2006, p 47), inclui componentes de 

método ativo e passivo. Vamos conhecê-los? 

Os princípios são: 

1. Tornar o objeto do conhecimento mais concreto e sugestivo. 

2. Nunca demostrar um novo conhecimento ou objeto de uma só vez, apresen-

tar um assunto por vez/lição. 

3. Quando um conhecimento novo for apreendido ou entendido, esperar um  

intervalo de uma noite para o estudo de um novo assunto/informação. 

4. Nunca deixar se instalar um costume ruim. Realizar exercícios para fixar o 

aprendido até o conhecimento se tornar reflexo.

5. Variar as lições e os exercícios para não deixar enfraquecer a intensidade da 

concentração.

6. Manter e possibilitar o interesse tomando por base o conhecimento aprofun-

dado de cada aluno (seu perfil, suas vivências/experiências), e indicando constante-

mente o objetivo a atingir.

As oitos regras práticas que comandam a ação dos formadores são:

1. Evitar as enumerações e as longas explicações.

2. Aprender o nome das ferramentas/ recursos na medida do seu uso.

3. Nunca permitir movimentos errados. Fazer e repetir exercícios toda vez que 

julgar necessário. 

4. Não passar a um novo exercício sem que os precedentes sejam perfeitamente 

assimilado e executados.

5. Não executar o exercício antes de explicar o conceito/conteúdo. Não estudar 
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várias coisas em paralelo, mas no conjunto, ou uma só coisa nova por lição.

6. Se o interesse cair, interrompa o exercício e realize uma outra tarefa.

7. O aprendiz deve se controlar por ele mesmo. Exigir esse controle desde o 

início.

8. Criar, nas atividades de formação, um ambiente de felicidade, de confiança, 

que leve o aprendiz a alegra-se de sua atividade a participar da formação.

Para finalizar, coloquemos aqui os 8 princípios do professor de adultos que você 

deve considerar em sua prática docente.

• Conhecer-se melhor como pessoa.
• Não ignorar seus próprios preconceitos e aptidões quanto aos métodos instrucionais.
• Identificar estilos pessoais que podem adotar mais espontaneamente.

AVALIAR SUAS CAPACIDADES PESSOAIS COMO EDUCADOR

• Onde os alunos vão aplicar o que aprenderam?
• Que resultados se espera que obtenham com a aplicação daquilo que aprenderam?
• Que clima encontrarão para aplicar o que terão aprendido?

COMPREENDER A SITUAÇÃO GLOBAL EM QUE O PROCESSO EDUCACIONAL SE INSERE

• Conhecer os mecanismos de compreensão e de memorização do aluno.
• Saber entender suas motivações e interesses.
• Saber sua experiência profissional e pessoal anterior.

SABER COLOCAR-SE NO LUGAR DO ALUNO

• Saber formar um grupo.
• Estabelecer uma boa comunicação com o grupo, dinamizá-lo.
• Saber fazer um grupo heterogêneo trabalhar.
• Desenvolver um estilo de animação em grupo eficaz e pessoal.

APRENDER A TRANSMITIR CONHECIMENTOS A UM GRUPO

• Conhecer ideias básicas dos grandes pedagogos.
• Conhecer os diferentes métodos de ensino-aprendizagem: da lousa ao computador.
• Exercer espírito crítico e selecionar os métodos que melhor se apliquem aos objetivos 
instrucionais.

ESCOLHER OS MÉTODOS MAIS EFICAZES PARA A SITUAÇÃO
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• Assegurar-se de que os objetivos previstos estão sendo atingidos.
• Assegurar-se de que os conhecimentos adquiridos serão sendo utilizados.
• Assegurar-se de que os métodos empregados são eficazes.

CONTROLAR A EFICÁCIA PEDAGÓGICA DA INSTRUÇÃO

• Procurar conhecer os métodos andragógicos e saber como utilizá-los.
• Ter consciência de que se pode aprender com os alunos

CONHECER E APERFEIÇOAR-SE NA PEDAGOGIA PARA ADULTOS (ANDRAGOGIA)

• Saber preparar a instrução.
• Utilizar todas as informações úteis nas instrucionais.
• Saber escolher os métodos instrucionais adequados aos alunos e ao conteúdo.

PREPARAR E MONTAR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA A INSTRUÇÃO

Gilberto Teixeira (Prof.Doutor FEA/USP)
Fonte: http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/ler.php?modulo=7&texto=281

AULA 5 TÓPICO 3



111AULA 5 TÓPICO 3

cOmPlemente seus estudOs

livrOs

PsicO

RENNER, Tanya et all. Psico. 1ª ed. Brasil: Mcgraw Hill, 2012.

É um livro de introdução à Psicologia com características físicas 

de uma revista. Aborda os principais temas introdutórios de forma 

clara e agradável. Nas palavras da especialista e doutora em educação, 

Silvia H. Koller, “Trata-se de um material científico para uso didático 

que propicia a aprendizagem, com interesse e dinamicidade”.

Disponível também no link: http://books.google.com.br/book

s?id=zlO0HS9UfsoC&pg=PA191&dq=inteligência+fluida+e+a+inte

ligência+cristalizada&hl=

PrOcedimentOs metOdOlógicOs: fazendO 

caminhOs

SANZ, Luiz Alberto. Procedimentos Metodológicos: fazendo 

caminhos. Rio de Janeiro. Ed. Senac Nacional, 2004

Nesse livro, o professor Luiz Alberto Sanz, da Universidade 

Federal Fluminense/RJ, apresenta um painel de estratégias 

metodológicas que propiciam o pleno desenvolvimento das 

competências necessárias à formação profissional, informando o 

professor de como e quando usar essas metodologias na sua prática de 

sala de aula. A publicação faz parte da série Didática para Educação 

Profissional e visa dar suporte didático-pedagógico às ações de 

aperfeiçoamento e atualização de seus agentes.

Disponível parcialmente no link: http://books.google.com.br/

books?id=CERlaRtWttAC&printsec=frontcover&dq=#v=onepage&

q&f=false
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AULA 6
Psicologia do trabalho e das 

organizações

Nas aulas passadas desta disciplina, estudamos como o indivíduo se desenvolve 

e como ele aprende e destacamos as abordagens da aprendizagem de adultos, 

como andragogia e gerantagogia, e as praticas pedagógicas relacionadas com a 

educação de adultos.

Nesta aula, “entraremos” no mundo do trabalho e das organizações, lócus da 

evolução socioprofissional, para onde vai nosso aluno formado ou em formação. 

Estudaremos a Psicologia do Trabalho, que se desmembra em um vasto campo 

de estudo e intervenções práticas visando a qualidade de vida do ser humano no 

trabalho ao mesmo tempo em que aumenta a sua produtividade. Conheceremos, 

ainda que resumidamente, toda a sistêmica dessa área, setorizando a Psicologia 

do Trabalho em seus três grandes domínios ou divisões: da pessoa (gestão de 

pessoas ou Psicologia Industrial), das organizações, Psicologia organizacional e 

na ótica do conteúdo do trabalho, que é a Psicologia Ergonômica.

Objetivo

• Compreender como a Psicologia do Trabalho atua na sistêmica do mundo 
do trabalho e do trabalhador, suas áreas de intervenção e temas abordados 
na gestão de pessoas, nas organizações e na ergonomia

AULA 6
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TÓPICO 1 O trabalho, a Psicologia do 
Trabalho e da Organização
ObjetivOs
• Compreender o que é trabalho

• Definir o campo de atuação da área de gestão de 

pessoas e da organização

• Conhecer a área de atuação da Psicologia 

das Organizações e as temáticas sobre o 

comportamento organizacional

Como campo de pesquisa e intervenção, a Psicologia do Trabalho se fir-

mou a partir da aceleração do desenvolvimento industrial, no final do 

século XIX e início do século XX.

Os primeiros psicólogos interessados nessa área foram os psicólogos experimen-

tais, que visavam aplicação dos conhecimentos a problemas da organização, do indi-

víduo e sua relação no mundo do trabalho. Além da saúde do trabalhador, preocu-

pação dos médicos do trabalho, face às consequências da degradação das condições 

de trabalho, acidentes e doenças endêmicas, a Psicologia do Trabalho foi se firmando 

com vistas a múltiplos objetivos, como:

Buscar harmonizar a relação 
home-trabalho e homem e 
sua atividade profissional

Melhorar o desempenho e a 
produtividade

Estabelecer parâmetros de 
qualidade de vida no trabalho

Diminuir acidentes com 
programas preventivos e assim 
prover mais segurança

Diminuir fadiga, estresse, síndromes 
e outras doenças psicossomáticas e 
físicas do trabalho, como LER e DORT

Melhorar o bem estar do 
trabalhador
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Não podemos esquecer das contribuição de 

Frederick Winslow Taylor para a área de Ges-

tão de Pessoas, quando ele elaborou a teoria 

da administração científica, que defende uma 

abordagem para gerir trabalhadores de manu-

fatura em fábricas. A administração científica 

propõe inúmeros princípios para orientar as 

práticas organizacionais.

Em seus escritos, Taylor (1911 apud SPEC-

TOR, 2012) sugeriu que:

• cada função deve ser meticulosamente 

analisada de forma a especificar a melhor ma-

neira de realizar as tarefas;

• os funcionários devem ser selecionados 

(contratados) de acordo com características 

relacionadas a seu desempenho no trabalho; 

os gestores devem estudar os funcionários 

existentes para descobrir quais características pessoais são importantes;

• os funcionários devem ser recompensados pela produtividade, visando in-

centivar altos níveis de desempenho.

Esses princípios ainda são válidos até hoje e 

evoluíram para outras teorias como a dos Fato-

res Humanos, dos Gilbreth, quais sejam: “o es-

tudo de como projetar melhor a tecnologia para 

as pessoas” (SPECTOR, 2012, p. 11), a criação 

dos testes psicológicos, a criação de comitês de 

saúde e segurança nas empresas e outros avan-

ços organizacionais em benefício do bem-estar 

do trabalhador e o consequente aumento de produtividade. Se o trabalhador está 

bem e satisfeito, ele produz mais e melhor!

1.1 O que é trabalhO?

Se a Psicologia do Trabalho foca o trabalho, o que significa esse termo? Vamos 

encontrar, na história, vários significados dependendo do contexto ideológico em 

que o termo foi aplicado. Mas primeiro, vejamos sua definição geral e sua definição 
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S a i b a  m a i s

Você quer conhecer a lógica da administração 

científica elaborada por Taylor? Assista ao vídeo 

Taylor: administração científica, disponível em 

www.youtube.com/watch?v=JZq9a_r4C3M.

v o c ê  s a b i a?

“A falta de organização, mobiliário não adaptado, 

repetição das atividades, má divisão das tarefas, 

cobrança por produtividade, pressão no ambiente 

de trabalho e sobrecarga física são alguns dos fatores 

que levam o profissional a desenvolver alguma das 

doenças das LER/DORT.” (Disponível em www.

sma.med.br/artigos/voce-sabe-o-que-e-ler-dort). 

Assista ao vídeo de animação segurança de trabalho 

disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=U8TSz4uvRT4 

e observe atitudes e posturas que podem desenvolver 

ou prevenir a LER e a DORT. 
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restrita.

• Definição geral: atividade obrigatória, 

englobando o trabalho assalariado, o trabalho 

produtivo individual (artesão, agricultor, escri-

tor), o trabalho familiar e escolar.

• Definição restrita: o que acrescenta um 

valor e entra no circuito monetário (neste sen-

tido, a dona de casa, o agricultor dono da terra 

“não trabalham”).

at e n ç ã o !

Embora a exista uma variedade de definições para 

o termo trabalho, para nós, trabalho é qualquer 

atividade humana com propósitos específicos.

 

 

 

 

SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO

Do latim tripalium = tortura

TRABALHO significa sofrimento e constrangimento

SIGNIFICADO TEOLÓGICO/BÍBLICO 

TRABALHO significa 

Maldição - “ganharás o pão com o suor do teu rosto” 

(Gn. 3:19)

Punição (Século IV)

Participação na criação do mundo de hoje, 

redenção (Idade Média)

SIGNIFICADO GREGO

Ponos – referência ao esforço e à penalidade. Ponein = trabalhar no sentido de 
penar
Ergon – a criação, a obra de arte. Ergozomai = trabalhar no sentido de criar

 

TRABALHO SEGUNDO OMBREDANE E FAVERGE

“Todo TRABALHO é um comportamento adquirido por aprendizagem que 
exige uma adaptação às condições de uma tarefa – é comportamento e 
constrangimento”. (OMBREDANE & FAVERGE, 1955)

 

TRABALHO SEGUNDO MARX

TRABALHO é “um ato que se passa entre o homem e a natureza“
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Uma vez compreendida a definição geral e a restrita do trabalho, analisemos seus 

significados ao longo da história a partir do esquema a seguir.

Definimos o trabalho como qualquer atividade do ser humano num quadro or-

ganizacional, social, bem definido, que utiliza, meios, materiais, ferramentas, pro-

dutos, processos para atingir o objetivo da produção desejada (construir uma porta, 

uma catedral, gerenciar uma usina nuclear, uma banca de revista, construir um site 

na internet, cozinhar, plantar, colher, estudar...).

Não importa que trabalho, o objeto de estudo do psicólogo do trabalho é o tra-

balhador, aquele que exerce a atividade produtiva de qualquer natureza, e a orga-

nização.

Entendido isso, neste tópico, focaremos nosso estudo no primeiro dos domínios 

da Psicologia do Trabalho, que é a Gestão de Pessoas. Da Gestão de Recursos Hu-

manos, encontraremos, na área de Administração, o “corpus” de intervenção dessa 

subárea da Psicologia.

1.2 a PsicOlOgia dO trabalhO e a gestãO de PessOas

O psicólogo do trabalho, junto com a equipe de administração/gestão da organi-

zação/empresa, atuará no domínio da pessoa, do trabalhador, desde antes da con-

tratação até seu desligamento/aposentadoria. A figura a seguir mostra o fluxo de 

atuação.

 

 

TRABALHO SEGUNDO J. LEPLAT

“O TRABALHO situa-se no nível da interação entre o homem e os objetos de sua 
atividade. Ele constitui o aspecto dinâmico do sistema homem-máquina. Se o 
homem age sobre o meio ambiente de trabalho, este por sua vez o transforma”

TRABALHO SEGUNDO LEONTIEV 

“O TRABALHO humano (...) é uma atividade originalmente social, fundada sobre 
a cooperação de indivíduos, a qual supõe uma divisão técnica (...) das funções de 
trabalho”. O trabalho individual não pode ser separado do coletivo, o qual lhe dá 
todo o sentido

 

 

 

CONCEPÇÕES MODERNAS

TRABALHO
• Maquinofatura
• Sistemofatura

AULA 6 TÓPICO 1
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Para Chiavenato (2010), falar de gestão de pessoas é falar de gente, de mentalida-

de, de inteligência, de vitalidade, de ação e proação. O autor ressalta a importância 

do fator humano para o sucesso das organizações e afirma que o diferencial não está 

na tecnologia (esse não é o bem/valor mais precioso), nem nos processos, e nem nos 

produtos que produz, mas, sim, nas pessoas.

Pois bem, mas qual o foco dessa área da Psicologia? Já vimos, o foco da Psicolo-

gia do trabalho são as pessoas, e, como temas de sua intervenção, podemos citar: o 

recrutamento e a seleção, a avaliação (performance, desempenho, testes...), a remu-

neração, a promoção, as sanções, a formação e o treinamento, a qualificação e a rein-

serção profissional, a orientação profissional, entre outros.

Nesse emaranhado de processos, políticas, práticas e ações de gestão de pesso-

as, os objetivos da organização e das pessoas confluem para o conceito de parceria, 

cada um investindo suas energias e recursos para obter os retornos esperados, pro-

dutividade, competitividade e lucro para a organização, satisfação, reconhecimento, 

valorização, segurança, saúde mental e qualidade de vida para o trabalhador. Nesse 

foco de cuidar da saúde do trabalhador e sua satisfação em relação ao trabalho, é que 

intervém o psicólogo do trabalho.

Fonte: Adaptado de Chiavenato(2010).

 

 

 

 

SELEÇÃO 

 

NÃO-CONTRATAÇÃO 
CONTRATAÇÃO 

DECISÃO 

 

AÇÃO “NOVO 
TRABALHADOR” 

VIDA NO 
TRABALHO/ATIVIDADE 

 

OFERTA DO 
EMPREGO 

 

CANDIDATURA 

 POSTO DE 
TRABALHO 

ANÁLISE DO TRABALHO 
Feedbacks 

DEMISSÃO 
PRÉ-APOSENTADORIA 

FORMAÇÃO 
REINSERÇÃO 

RECOMPENSAS 
PUNIÇÕES Feedbacks 

Fee
dba

cks
 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

 AVALIAÇÃO DOS 
EFEITOS SOBRE O 

TRABALHADOR 

Figura 27 – Fluxo do processo de contratação, permanência e desligamento/aposentadoria do trabalhador
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Conforme Chiavenato (2010), as pessoas podem aumentar ou diminuir as forças 

da organização da qual faz parte, dependendo de como elas são tratadas. Desta for-

ma, os objetivos da Gestão de Pessoas na organização, apresentados a seguir, devem 

ser perseguidos a fim de contribuir para o alcance do seu sucesso:

Esse conjunto de ações, junto com as políti-

cas e práticas necessárias para administrar o 

trabalho das pessoas, como: agregar, integrar, 

orientar e recompensar talentos na organização, 

modelar o trabalho individual e em equipe em 

níveis satisfatórios e prazerosos, avaliar e me-

lhorar desempenhos, processo de comunicação, 

treinamento, desenvolvimento, condições de 

trabalho e qualidade de vida, boas relações 

interpessoais, comunitárias e interinstitucio-

nais, incremento nos talentos e incentivo no de-

senvolvimento organizacional devem conduzir 

o trabalho (CHIAVENATO, 2010). Essas políticas 

e práticas se revertem e se somam aos processos dinâmicos necessários à implemen-

tação da Gestão de Pessoas eficaz, conforme mostra a figura a seguir.

1. ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão;

2. proporcionar competitividade à organização;

3. proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas;

4. aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho;

5. desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho (QVT);

6. administrar e impulsionar a mudança;

7. manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável;

8. construir a melhor empresa e a melhor equipe.

AULA 6 TÓPICO 1

S a i b a  m a i s

Você quer aprender mais sobre qualidade de vida 

no trabalho (QVT)?

Assista ao vídeo “Qualidade de vida no 

trabalho”, disponível em: http://www.youtube.

com/watch?v=qoxW13XryFM, e perceba a 

importância de hábitos saudáveis e rotinas 

de trabalho para a saúde física e mental do 

trabalhador.
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Analise bem os processos apresentados na figura 28 e perceba que todos eles fa-

zem parte de um conjunto e se articulam sistemicamente, de forma que, se um deles 

não funcionar bem, prejudica os demais processos ou causa prejuízos para pessoas e 

consequências na produtividade do trabalhador e da organização. 

Segundo Goulart e Sampaio (1998, p. 31-35), as principais atividades do psicólo-

go do trabalho, junto com a equipe de gestão de pessoas, genericamente é como se 

mostra a seguir:

Figura 28 - Seis processos de Gestão de Pessoas
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O
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AGREGAR PESSOAS

APLICAR PESSOAS

RECOMPENSAR PESSOAS

DESENVOLVER PESSOAS

MANTER PESSOAS

MONITORAR PESSOAS

• Recrutamento
• Seleção

• Modelagem do trabalho
• Avaliação de desempenho

• Remuneração
• Benefícios
• Incentivos

• Treinamento 
• Desenvolvimento
• Aprendizagem
• Gestão do conhecimento

• Banco de dados
• Sistemas de informações gerenciais

• Treinamento 
• Desenvolvimento
• Aprendizagem
• Gestão do conhecimento

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010, p. 15)
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• Seleção e colocação de pessoal

• Planejamento de Recursos Humanos

• Treinamento de pessoas 

• Desenvolvimento de recursos humanos

• Avaliação de desempenho

• Saúde mental no trabalho

• Plano de cargos e salário

• Condições de trabalho

• Mudanças e análise das organizações

• Ensino e pesquisa 

Analisando os pontos anteriores, percebemos 

o quanto é amplo o campo de atuação da Psi-

cologia do Trabalho e que não há uma fronteira 

nítida entre as ações da Psicologia do Trabalho 

e a organizacional, pois ambas têm foco no bem-

-estar dos trabalhadores e na melhoria da eficácia 

das organizações, como veremos no tópico seguinte.

Qualquer que seja a corrente que estude os fenômenos psicossociais, os estudos 

da Psicologia, nas organizações, focam as atividades laborais dos indivíduos e gru-

pos. Qualquer que seja o tipo de organização, a contribuição da Psicologia organiza-

cional é melhorar sua eficácia! Daí os temas nos quais os psicólogos das organizações, 

segundo Karnas (2011), aplicam suas pesquisas e práticas:

A lista apresentada por Spector (2012, p. 7) relaciona as atividades dos psicólogos 

organizacionais de atuação prática (diferenciada das atividades acadêmicas destes 

profissionais, que é ministrar aulas, dar consultorias e fazer pesquisa). Analisemos 

cada item dela a seguir.

at e n ç ã o !

Conheça com detalhes cada uma das atividades 

conjuntas do psicólogo do trabalho com a equipe 

de gestão de pessoas listadas acessando a aula web. 

1. A motivação, o sentido e o engajamento profissional
2. A liderança, poder e autoridade
3. A estrutura organizacional, as teorias e as práticas das organizações
4. O desenvolvimento e a mudança organizacional
5. A cultura organizacional
6. O estresse profissional
7. Os aspectos socio-organizacionais da automação
8. A informatização
9. O estudo dos modos particulares da organização (ex. Teletrabalho)
10. As relações sociais no trabalho e o trabalho em equipe
11. A comunicação

AULA 6 TÓPICO 1
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Analisar a natureza do trabalho 

Projetar um sistema de seleção dos 
funcionários

Conduzir levantamentos para informar 
sobre os sentimentos e opiniões sobre 
os funcionários

Projetar um sistema de avaliação do 
desempenho dos funcionários

Conduzir análises para encontrar 
solução para problema organizacional

Avaliar a eficácia de uma atividade prática

Figura 29 - Atividades dos psicólogos organizacionais de atuação prática
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Como afirma o autor, grande parte dos esforços dos psicólogos organizacionais se 

direciona à melhoria da eficácia e do funcionamento das organizações, daí se con-

centrar em aspectos, como seleção de pessoas mais capazes, treinamento, design das 

funções e desenvolvimento organizacional. Também focam na questão do ambiente 

saudável e seguro para as pessoas trabalharem, mesmo que a eficácia não seja me-

lhorada.

Muito se tem avançado sobre os estudos do ser humano em situação de trabalho 

nas organizações, sobretudo, na atualidade, as questões da motivação (foco no indi-

víduo), grupos de trabalho e trabalho em equipe (foco no social) e estresse profissio-

nal (foco na saúde do trabalhador). No próximo tópico, estudaremos sobre a Psico-

logia ergonômica. 

AULA 6 TÓPICO 1

  

 

Implementar uma mudança 
organizacional

Projetar um programa de treinamento 
e desenvolver testes psicológicos

Fontes das imagens: http://www.corbisimages.com/
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TÓPICO 2 Psicologia ergonômica 

ObjetivOs

• Conhecer o que é ergonomia e suas atuações nos 

diferentes setores da atividade humana

• Compreender o papel da ergonomia e sua 

importância

Prosseguindo no estudo da Psicologia do trabalho e das organizações, 

neste tópico veremos a Psicologia ergonômica, que tem como 

elemento central o ser humano e o foco na adaptação do trabalho 

ao homem (não o contrário).

2.1 O que é ergOnOmia?

Ergonomia deriva da palavra grega ergon (trabalho) e nomos (leis naturais, 

regras). É uma disciplina científica que estuda o funcionamento do homem em 

atividade profissional. Daí toda sua característica interdisciplinar com a fisiologia 

do trabalho, a Psicologia Cognitiva, experimental e do trabalho, a sociologia das 

organizações, a antropologia (e etnologia), a medicina do trabalho, a lógica e a 

didática.
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Entre seus vários conceitos, podemos citar:

A ergonomia combina, pois, saberes interdisciplinares que visam explicar as 

práticas de trabalho: ela não retém, exceto o que é pertinente para a explicação. 

Portanto, é um domínio de intervenção, constituído a partir muitas disciplinas, 

cujo objetivo é estudar o trabalho a fim de adaptá-lo ao homem.

No campo da informática, para os softwares, a ergonomia é um caso 

particular de adaptação do trabalho ao homem: a adaptação do sistema informático 

à inteligência humana. Esta adaptação à inteligência começa com a adequação da 

ferramenta à representação do usuário (WISNER apud SPERANDIO, 1988).

A pretensão da ergonomia em relação à medicina do trabalho, por exemplo, é 

que esta tem como vocação normal proteger a saúde do trabalhador, o que é também 

uma das pretensões da ergonomia, mas não melhorar a produção e a produtividade, 

que será sempre a finalidade última da ergonomia.

O objetivo central da ergonomia é projetar e/ou adaptar situações de trabalho 

compatíveis com as capacidades do ser humano, respeitando seus limites, como 

buscar meios para conduzir e orientar modificações a fim de melhorar as condições 

de trabalho sobre os pontos críticos que foram evidenciados em uma Análise 

• É o conjunto de conhecimentos a respeito do homem em atividade, a 

fim de aplicá-los à concepção das tarefas, dos instrumentos, das máquinas e dos 

sistemas de produção (LAVILLE, 1993).

• Conjunto dos conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários 

para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser 

utilizados com o máximo de conforto, de segurança, e eficácia pelo maior número 

de pessoas (WISNER, 1987).

• Disciplina que agrupa os conhecimentos da Fisiologia, da Psicologia, da 

Engenharia e das ciências conexas aplicadas ao trabalho humano, objetivando 

uma melhor adaptação dos métodos, dos meios e do ambiente de trabalho ao 

homem (WISNER,1988).

• Conjunto de pesquisas e de aplicações interdisciplinares que visam 

a definição e a aplicação dos princípios que governam a adaptação recíproca 

dos componentes dos sistemas homem-máquina. A Psicologia Experimental, a 

Psicologia Social e a Fisiologia constituem as disciplinas mais importantes neste 

conjunto (VOCABULAIRE DE L’EDUCATION, 1979).

AULA 6 TÓPICO 2
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Ergonômica do Trabalho - AET. Da mesma forma, 

objetiva melhorar também a produtividade e a 

qualidade dos produtos ou serviços que serão 

produzidos ou realizados.

Conhecer as atividades do homem no 

trabalho é sim possível mediante a aplicação da 

metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET). Somente a partir de seus resultados, 

podem-se diagnosticar os problemas existentes 

e propor recomendações para sua correção.

2.2 a atuaçãO da ergOnOmia

Para uma visão geral do campo de estudos e aplicações da ergonomia, 

presente em praticamente todos os setores (em uns mais evoluída e em outros ainda 

em evolução) da atividade humana, analisemos sua atuação em alguns setores.

i) na indústria

É onde a ergonomia está mais presente e se reflete em frequentes inovações 

no campo tecnológico e gerencial, como se verifica:

• no aperfeiçoamento homem-máquina - com forte expressão na 

Ergonomia de Sistemas. Direciona-se às interações dos diferentes elementos 

humanos e materiais do aparelho produtivo;

• na organização do trabalho – está relacionada à ergonomia do posto de 

trabalho. Assim como na ergonomia de sistemas, situa-se em torno dos problemas 

sociotécnicos e psicotécnicos da adaptação do trabalho ao 

homem. Procura reduzir a fadiga e a monotonia, aumentar a 

motivação e a participação nas decisões da organização;

• na melhoria das condições de trabalho – 

analisa as condições físicas do trabalho (temperatura, ruídos 

vibrações, luminosidade...) com vistas a diminuir erros, 

prevenir acidentes e doenças;

• nos produtos – Os produtos de consumo estão 

sendo produzidos cada vez mais sobre padrões ergonômicos 

de segurança e eficácia (produtos alimentícios, bens de 

consumo...);

v o c ê  s a b i a?

O Ministério do Trabalho e Emprego possui várias 

normas regulamentadoras, entre elas, a NR 17, que 

trata especialmente do tema “Ergonomia” e traz 

aspectos a serem considerados na elaboração de uma 

AET. Você quer conhecer mais? Consulte o Manual 

de Aplicação da NR 17, disponível em http://www.

ergonomianotrabalho.com.br/manual_nr17.pdf.

Figura 30 – Exemplo de produtos 
ergonômicos 

Fonte: www.corbisimages.com
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• na automação industrial e robótica – tanto um como o outro exigem 

uma “atuação combinada com os operadores humanos”. A ergonomia está presente 

desde o projeto da máquina até a programação e uso da 

linguagem”(LIDA, 1995, p.446).

• na fábrica, na mineração, na construção, na 

agricultura, nos serviços (escritório, saúde, educação, 

transporte, lazer...) – modificam-se tarefas e produtos de 

difícil manipulação para usufruto do homem e do sistema 

produtivo.

ii) na agricultura

A ergonomia está presente, ainda que escassamente, 

na produção de máquinas e implementos agrículas, 

substituindo a força bruta do homem e nos processos de 

colheita, transporte e armazenamento.

iii) nOs serviçOs

No setor de serviços, têm sido crescentes as aplicações da ergonomia, 

facilitando a vida da população e aumentando a produtividade. É neste setor onde 

se verifica maior aumento da qualidade de vida:

iv) nas atividades dOmésticas

Do fogão a lenha ao micro-ondas, a ergonomia de produto torna mais 

funcional e seguros os utensílios domésticos, o mobiliário, os eletrodomésticos, a 

arquitetura das residências, facilitando a vida das pessoas e otimizando seu tempo.

• nos projetos e racionalização de sistemas de informação;

• nos centros de processamento de dados;

• na automatização dos bancos;

• na organização dos sistemas complexos;

• nos postos de trabalho;

• nas academias de ginásticas;

• no lazer;

• nos serviços públicos;

• na formação e no treinamento.

AULA 6 TÓPICO 2

Figura 31 – A ergonomia na agricul-
tura 

Fonte: www.corbisimages.com
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v) na cOnstruçãO civil

Projetos de arquitetura para indústrias, comércio, administração e residências 

fazem uso dos conhecimentos da ergonomia para melhor adaptar esses ambientes 

às atividades humanas (de relações de produção, de conforto, de funcionalidade, 

alguns até dotados de “sistemas inteligentes”).

vi) nOs transPOrtes

Atua em diferentes categorias, como:

• nos transportes de passageiros (terrestre, aéreo e aquático), a ergonomia 

contribui com os parâmetros de dimensões espaciais, acomodações, vibrações, 

aceleração, climatização, etc. A ergonomia do condutor também é considerada;

• nos transportes de carga – procura a diminuição de acidentes ocasionados 

pela duração do trabalho e a imobilidade que 

a tarefa impõe ao motorista, como também 

por problemas ocasionados na interação do 

motorista com o veículo, a estrada e o fluxo de 

tráfego;

• nos transportes urbanos – 

procura minimizar os problemas físicos que 

os veículos frequentemente apresentam (e 

ainda não resolvidos por problemas de custos, 

ambientais), problemas de trânsito e do 

motorista (e trocador).

vii) nO PrOJetO de escritóriO

Principalmente na automação dos 

trabalhos de escritório, com vistas à redução dos 

papéis e ao aumento do fluxo de informações, 

entre outras ações.

viii) na infOrmática

Em informática, a ergonomia é um caso 

particular de adaptação do trabalho ao homem: adaptação do sistema informático 

à inteligência humana. Esta adaptação começa com a adequação da ferramenta 

à representação do usuário. Essa área de estudos, preocupada com a questão da 

qualidade dos produtos informatizados, procura conhecer como o usuário:

“Nunca foi tão grande a corrida das montadoras 

para construir carros mais confortáveis e seguros. 

Exatamente por isso, a ergonomia - a ciência 

responsável pela interação do homem com a 

máquina- é um dos aspectos mais trabalhados 

atualmente. O interior dos veículos é carregado 

de conceitos ergonômicos: posição dos bancos, 

volante, botões, cintos de segurança, alavancas 

do câmbio e do freio de estacionamento, tons 

que iluminam o ambiente, grafismos. Tudo 

é minuciosamente desenhado para fazer do 

habitáculo um lugar acolhedor, seguro e prático.” 

Disponível em: <http://carros.uol.com.br/

ultnot/2009/01/16/ult634u3349.jhtm>. Acesso 

em: 24 jul. 2013.

S a i b a  M a i s
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A área de estudos da ergonomia de software interessa-se, ao mesmo tempo, 

pela:

Tudo isso para favorecer a adequação dos softwares, particularmente das 

interfaces, às tarefas e objetivos de interação do usuário, o que corresponde, 

em termos práticos, à capacidade do software em “permitir” ao usuário atender 

facilmente seus objetivos (como redigir um texto, imprimir, executar uma planilha, 

navegar num hipertexto.)

A utilidade determina se o produto ou sistema atende as necessidades 

funcionais e operacionais. Já a utilizabilidade, concerne à qualidade de IHC 

(Interação humano-computador), ou seja, a facilidade de aprendizagem e de 

utilização.

2.3 Outras aPlicações da ergOnOmia

• Nas interações do homem com as novas tecnologias de tratamento da 

informação e comunicação. Cada vez mais, são consideradas as características 

humanas e da máquina numa “simbiose” homem-máquina.

• No estudo do desempenho humano no projeto e operação de sistemas 

complexos – Atividade multidisciplinar, comportando três áreas de especialização: 

ergonomia de sistemas, ergonomia de software e ergonomia matemática.

• Na Educação, formação e qualificação – A área predominante é a ergonomia 

cognitiva ou Psicologia Cognitiva.

Você notou como a  atuação e o estudo da ergonomia são amplos? Essa área do 

conhecimento objetiva, na atividade produtiva, a qualidade de vida no trabalho e 

o aumento da produtividade social. No próximo tópico, estudaremos a metodologia 

de estudo do trabalho.

AULA 6 TÓPICO 2

• percebe a tarefa a ser executada;

• interage com a máquina;

• processa o conhecimento que possui, transpondo seu modelo mental 

para o sistema computacional.

• utilidade (adequação à tarefa);

• usabilidade (facilidade de uso);

• utilizabilidade (usabilidade + utilidade) dos produtos e sistemas 

informáticos.
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TÓPICO 3 Por dentro do trabalho: a análise 
do trabalho
ObjetivO
• Conhecer a metodologia de estudo do trabalho

Uma situação de trabalho é um local onde ocorrem fenômenos social e 

tecnologicamente determinados. Por esta razão, a Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET), comportando-se como ciência, estabelece um pro-

cedimento de pesquisa que considera as três áreas do conhecimento científico: ciên-

cia social, biológica e exata.

A AET comporta cinco etapas de importância e de dificuldades diferentes, con-

forme as circunstâncias da intervenção: análise da demanda, análise da tarefa e aná-

lise das atividades, diagnóstico e recomendações ergonômicas e a validação da inter-

venção, como veremos com mais detalhes a seguir:

• análise da demanda: é a identificação do problema a ser analisado, a partir 

de uma negociação com os diversos atores sociais envolvidos. Tem como meta com-

preender bem a natureza e o objetivo da demanda;

• análise da tarefa: é o que o trabalhador/operador/usuário deve realizar e 

as condições ambientais, técnicas e organizacionais desta realização, ou seja, iden-

tifica os objetivos e as condicionantes técnicas, econômicas e sociais da situação de 

trabalho;

• análise das atividades: é o que o trabalhador/operador/usuário, efetiva-

mente, realiza para executar a tarefa. É a análise do comportamento do homem no 

trabalho. Descreve o conteúdo do trabalho visando conhecer em detalhe o que per-

mite ou dificulta ao trabalhador desenvolver o seu trabalho;

• diagnóstico e recomendações ergonômicas: visam essencialmente globa-

lizar os dados levantados nas fases anteriores e transformar a situação de trabalho 

a partir desse diagnóstico sobre as disfunções homem-máquina. O primeiro diz res-



130 Ps ico log ia  ap l i cada  à 
educação e  ao  t raba lho

peito à identificação dos problemas e das disfunções evidenciados nas análises, e o 

segundo propõe a transformação da situação de trabalho analisada.

• validação da intervenção: para avaliar a eficácia da intervenção.

As etapas da análise da demanda, da análise da tarefa e da análise das atividades 

necessitam, por sua vez, de uma descrição, a mais precisa possível, e observações 

e medidas sistemáticas de variáveis pertinentes com relação às hipóteses formu-

ladas. A figura abaixo apresenta a síntese de uma AET:

3.1 análise da demanda

A demanda, em ergonomia, é uma demanda social, expressa num quadro 

institucional, pelos diferentes atores sociais, cujos pontos de vista 

não são necessariamente, coerentes. Às vezes são até contraditórios.

A demanda pode ser formulada com o objetivo:

• De buscar recomendações para implantação de um novo 

sistema de produção;

• Resolver disfunções do sistema de produção já implantados;

• Identificar as novas condicionantes de produção, numa 

determinada situação de trabalho, introduzidas pela implantação 

de uma nova tecnologia e/ou pela introdução de novos modos 
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Figura 32 – Síntese da uma AET

ANÁLISE DA DEMANDA 

DADOS 

? 
? 

? 

HIPÓTESES 

ANÁLISE DA TAREFA 

DADOS 

? 
? 

? 

HIPÓTESES 

ANÁLISE DA ATIVIDADE 

DADOS 

? 
? ? 

HIPÓTESES 

DIAGNÓSTICO 

CADERNO DE ENCARGOS DE 
RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS 

SÍNTESE ERGONÔMICA DO TRABALHO 

Fonte: DEaD/IFCE
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organizacionais. Neste caso, pode-se proceder a uma análise da situação de referência 

(antes da implantação) e da situação já modernizada, de modo a identificar as 

condicionantes que desaparecerão, as que permanecerão e as que irão surgir.

3.2 análise da tarefa

Em ergonomia, uma situação de trabalho é vista como um sistema.

Em Fialho e Santos (1997), um sistema é um conjunto de componentes:

• homem, tecnologia, organização e meio ambiente de trabalho (que são as 

partes ou órgão de um sistema de produção);

• dinamicamente relacionados em uma rede de comunicações 

(em decorrência da interação das diversas componentes);

• formando uma atividade (que é o comportamento ou 

processamento do sistema);

• para atingir um objetivo (finalidade do sistema, agindo 

sobre sinais, energia e matérias-primas, que são os insumos ou 

entradas a serem processados pelo sistema);

• para fornecer informação, energia ou produto (que são as 

saídas do sistema).

3.2.1 sistemas hOmem-máquina

Um sistema “homens-máquinas” é uma organização cujos componentes 

são homens e máquinas trabalhando juntos para atingir um objetivo 

comum, ligados através de uma rede de comunicação. Diz respeito 

tanto a um posto de trabalho constituído por uma pessoa e uma 

máquina (como um digitador e um terminal de computador) como 

vários homens, várias máquinas (como numa seção ou departamento).

3.2.2 Os sistemas hOmens-tarefa

As tarefas compreendem não só as máquinas e suas manifestações 

(condições técnicas de trabalho), mas também as condições 

organizacionais e ambientais de trabalho, por isso são sistemas mais 

ricos que os homens-máquina.

A análise da tarefa consiste basicamente em “ser aquilo que se 

apresenta ao operador/trabalhador como um dado”:

• a máquina e seu funcionamento;
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• o meio físico;

• as instruções que o operador segue e a tarefa propriamente dita, que é o 

conteúdo da tarefa;

• os objetivos quantitativos e qualitativos que o ambiente técnico, social e 

econômico impõe. Trata-se do trabalho prescrito (MONTMOLLIN, 1990).

Podem-se considerar três diferentes tipos de tarefas (FIALHO, 1997):

• a tarefa prescrita – trata-se do conjunto de objetivos, procedimentos, 

métodos e meios de trabalho fixados pela 

organização. O que deve ser feito e os meios 

colocados à disposição do trabalhador (operação 

padrão, taylorismo);

• a tarefa induzida ou redefinida – 

é a representação que o trabalhador elabora 

da tarefa, a partir dos conhecimentos que ele 

possui dos diversas componentes do sistema. 

O que pensa realizar, ou seja, a tarefa real ou 

efetiva;

• a tarefa atualizada – em função 

dos imprevistos e dos condicionantes de 

trabalho, o trabalhador modifica a tarefa 

induzida às especialidades da situação 

de trabalho, atualizando, assim, a sua 

representação mental  referente ao que 

deveria ser feito.

3. 3 avaliaçãO das exigências dO 

trabalhO

Esta avaliação complementa a descrição do sistema homem-tarefas, na medida 

em que procura determinar a importância do que é solicitado do(s) operador(es), a 

respeito de cada exigência identificada.

i) exigências físicas – sãO de dOis tiPOs:

a) Esforços dinâmicos e estáticos:

b) Esforços referentes ao organismo humano como: posturas, movimentos 

S a i b a  m a i s

Taylorismo é uma concepção de produção, 

baseada em um método científico de organização 

do trabalho, desenvolvida pelo engenheiro 

americano Frederick W. Taylor (1856-1915). 

Em 1911, Taylor publicou “Os princípios da 

administração”, obra na qual expôs seu método.

Figura 33 - Representação da tarefa induzida ou redefinida

Fonte: DEaD/IFCE
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(empurrar, puxar, levantar, baixar, girar, etc.), gastos energéticos (intensidade 

das trocas energéticas no organismo para uma determinada atividade), reações 

cardiovasculares (freqüência cardíaca, pulsação), reações 

respiratórias e térmicas (aumento da intensidade da respiração 

e temperatura corporal);

ii) exigências ambientais

a) O ambiente luminoso – algumas influências da 

iluminação no ambiente de trabalho são: ritmo cardíaco, 

piscamento dos olhos, tensão muscular, opinião subjetiva, etc.

• Quanto ao ofuscamento direto (fonte luminosa) 

ou indireto (por superfície refletora), resultam em incômodo 

direto ao trabalho, fadiga visual e sentimento subjetivo de 

desconforto. Para o primeiro, as medidas para eliminar os efeitos são: redução 

da luminosidade, deslocamento das fontes luminosas para fora do campo visual, 

aumento da iluminação nas zonas circunvizinhas 

da fonte ofuscante, etc.

• Em caso de ofuscamento indireto, 

as medidas de iluminação são mais complexas, 

pode-se modificar a fonte luminosa e mascarar 

as superfícies refletoras.

b) O ambiente térmico – as variáveis 

que afetam as trocas térmicas do organismo 

 

 

Estáticos

Posturas exigidas por uma determinada atividade (usar medidas e 

estimativas de duração e frequência)

 

 

Dinâmico

Deslocamentos a pé, transporte de cargas, utilização de escadas, etc. 

(avaliar a frequência, duração, amplitude e expressão da força exigida 

enumerando-os pelo menos durante uma jornada de trabalho)

S a i b a  m a i s

A iluminação é um dos fatores que influenciam 

diretamente o conforto, a produtividade e até 

mesmo a saúde dos profissionais no ambiente de 

trabalho. Acesse o link http://noticias.emap.ma.gov.

br/modules/news/article.php?storyid=89 e confira 

algumas dicas de como iluminar melhor o local de 

trabalho. 

Figura 34 – Posturas, movimento e 
desgaste físico.

Fonte: DEaD/IFCE
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humano com o meio ambiente exterior são: temperatura do ar (seca e úmida), 

umidade relativa do ar, velocidade do ar e temperatura das superfícies (paredes 

tetos e solos). Quanto ao conforto térmico, o resultado depende de diversos fatores: 

idade, vestuário, hábitos sociais, características individuais, etc. As temperaturas 

consideradas ótimas situam-se entre 20 e 23 graus no verão e 18 e 21 graus no 

inverno.

c) O ambiente sonoro – o ruído tem uma influência considerável sobre 

o desempenho do homem no trabalho. Pode provocar traumatismo auditivo, 

incômodo, sentimento subjetivo de fadiga e estresse. Os manuais de fisiologia do 

trabalho fornecem tabelas e curvas que permitem interpretar os efeitos do ruído 

sobre o organismo humano e os meios de reduzi-los assim como métodos de medidas 

e proteção. Os fatores que devem ser levantados 

no ambiente sonoro são: a pressão sonora e a 

frequência de emissão, assim como o tempo de 

exposição.

iii) exigências sensOriais:

a) dados referentes às fontes de 

informações;

b) dados referentes aos órgãos sensoriais (visão, audição...)

iv) exigências sensóriO-mOtOras (dadOs a serem levantadOs)

v) exigências mentais 

3.3.1 avaliações referentes à tarefa

Avaliam-se as exigências fixadas pela tarefa que é solicitada do trabalhador do 

ponto de vista mental, particularmente nos aspectos perceptivos e cognitivos, assim 

como identifica-se como está estruturada a tarefa, do ponto de vista organizacional.

3.3.2 avaliações referentes aO OPeradOr

Utilizam-se os métodos de avaliação: de carga perceptiva, mnemônica, ou 

mais globalmente, mental. Sugere-se empregar métodos cognitivistas.

3.4 a análise da atividade

a p r o f u n d a m e n t o

Aprofunde seus estudos acessando a apostila 

de fisiologia do trabalho, disponível em: www.

higieneocupacional.com.br/download/fisiologia-

trabalho-eduardo_c_batiz.pdf.

AULA 6 TÓPICO 3
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Trata-se de avaliar o trabalho, e não o trabalhador. De fato, é a ação (ou ações) 

exercida pelo trabalhador que interessa ao analista. Ele deve procurar compreender 

a relação existente entre o trabalhador, a tarefa e seus meios de trabalho.

A análise das atividades é o que o trabalhador/operador/usuário, 

efetivamente, realiza para executar a tarefa. É a análise do comportamento do 

homem no trabalho. Descreve o conteúdo do 

trabalho (e não o trabalhador) visando conhecer 

em detalhe, o que permite ou dificulta ao 

trabalhador desenvolver o seu trabalho.

Os principais condicionantes que afetam 

o desenvolvimento das atividades do homem no 

trabalho são:

• A má concepção dos objetos, comandos de máquinas sobre as quais o 

operador deve agir

• Características ambientais

• Condicionantes temporais do trabalho

• Características da organização do trabalho

• O ambiente psicossociológico

• Condições de vida extraprofissional

Como métodos de análise das atividades temos:

at e n ç ã o !

Neste ponto, entenda atividade como “a 

forma como o trabalhador realiza uma tarefa”.

As técnicas para a análise ergonômica da tarefa baseiam-se em:

• análise de documentos;

• observações sistemáticas;

• entrevistas com as diversas pessoas envolvidas;

• questionários;

• medidas sobre o ambiente de trabalho
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ANÁLISE DAS ATIVIDADES EM TERMOS GESTUAIS

Os gestos;
O conteúdo do trabalho;
O tempo do trabalho (tempo previsto e tempo realizado);
Os processos do trabalho (cronometragem, tempos elementares, 
observações instantâneas).

 

 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES EM TERMOS DE INFORMAÇÕES

Níveis da percepção dos sinais pelo 
Detecção
Discriminação
Interpretação

Ao nível da percepção das 
informações
Ao nível de processamento da 
informação
Ao nível das respostas 

Métodos de descrição das 

• Através de modelagem matemática
• Através de grafo de fluência (teoria 
dos grafos)
• Através de fluxogramas

 

 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES EM TERMOS PROCESSOS COGNITIVOS

Planificação pessoal do trabalho
Avaliação da tarefa
Definição da tarefa
Definição de procedimentos

Representação mental do trabalho

Raciocínios heurísticos do homem no trabalho (regras algorítmicas, regras 
heurísticas)
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MÉTODOS DE TRATAMENTO DE DADOS

Avaliação da tarefa
Definição da tarefa
Definição de procedimentos

Coleta de dados

Observação (aberta, armada, 
participante)
Entrevistas (dirigida, informal)
Questionários 

Medidas antropométricas
Nível de ruído
Temperatura
Iluminação, etc.

Levantamentos físicos 
(medições)

Métodos para 
levantamento
 de campo
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ERGONÔMICAS

A redação do Caderno de Encargos em ergonomia baseia-se em normas e 

especificações: as especificações são levantadas a partir da AET. O diagnóstico 

permite estabelecer um conjunto de especificações relativas a:

• decisões de base;

• implantação geográfica dos postos de trabalho;

• implantação geográfica dos operadores;

• implantação e arranjo físico das zonas de intervenção;

• documentação;

• meio ambiente de trabalho.

Chegamos ao final na nossa disciplina. Com ela obtivemos uma visão geral 

das contribuições do campo da Psicologia, teorias e preceitos da aprendizagem 

do jovem e adulto visando explicar e orientar a prática docente da educação 

profissional. Esperamos que você tenha aproveitado ao máximo os conteúdos 

apresentados neste material e que eles possam servir como base para a sua atuação 

docente na Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

cOmPlemente seus estudOs

livrO

GESTÃO DE PESSOAS

“O objetivo central deste livro é mostrar as novas 

características e o novo perfil da gestão de pessoas. Essa área tem 

sido a responsável pela excelência das organizações bem-sucedidas 

e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais do que 

tudo, a importância do fator humano em plena Era da Informação”. 

Fonte: http://www.americanas.com.br/produto/7017264/livro-

gestao-de-pessoas
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