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Comportamentalismo 

 É possível modificar o indivíduo, condicionando 
seus comportamentos através de estímulos e 

reforços.  

 

 Todo comportamento pode ser modificado pelo 
ambiente  

 

 Propuseram dois modelos de aprendizagem: 
condicionamento clássico e condicionamento 

operante 



 Condicionamento Clássico (Pavlov e Watson) 

 

 Processo de aprendizagem se dá através da associação 

de estímulo e resposta. Essa idéia foi comprovada com 

o experimento com o cão – veja mais detalhes 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pavlov 

 

 O que quer dizer? Quando emparelhamos um estímulo 

neutro repetidas vezes com respostas aversivas ou 

agradáveis podemos condicionar um comportamento. 

No experimento do cão, o experimentador (que levava a 

comida diariamente para o animal) foi associado a 

comida, que causava prazer no animal. O 

experimentador era um estímulo neutro, mas quando foi 

associado de forma repetitiva a comida, a presença dele 

condicionou uma resposta.  
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pavlov


 Condicionamento operante (Thorndike e Skinner) 

 Processo de aprendizagem se dá pela conexão entre 
uma resposta e a produção de uma situação agradável. 
A aprendizagem ocorre por conseqüência, através de 
reforço. 

 

 Reforço pode ser positivo ou negativo = ambos 
aumentam a probabilidade de uma resposta (por 
exemplo, quando a professora dá uma estrelinha para 
aqueles alunos que fizeram a tarefa está reforçando 
positivamente que esse comportamento apareça 
novamente).  

 Punição = diminui a probabilidade de uma resposta, no 
entanto, não a extingue.  



Aprendizagem Social 
 Albert Bandura (1925-

presente) 

 
 Segue a proposta 

comportamentalista, mas 
enxerga o comportamento 
humano por um viés 
cognitivo. Acredita que o 
indivíduo pode aprender 
sem sofrer qualquer tipo de 
reforço.  Para ele, o 
indivíduo pode aprender 
através da observação. 



 “A teoria da aprendizagem social explica o 

comportamento humano em termos de 

interação recíproca contínua entre 

determinantes cognitivos, comportamentais e 

ambientais. No processo de determinismo 

recíproco, está a oportunidade de as pessoas 

influenciarem seu destino e os limites da 

autodireção. Essa concepção do funcionamento 

humano, então, não lança as pessoas ao papel 

de objetos imponentes controlados por forças 

ambientais, nem ao papel de agentes livres que 

podem-se tornar o que quiserem. A pessoa e o 

seu ambiente são determinantes recíprocos um 

do outro” (Bandura, 1978, 1989) 

 



Afinal, o que ele descobriu? 

 Novas experiências podem ser aprendidas 

através da observação de um modelo = esse 

processo se chama modelação 

 

 

 

 

 Modelação envolve a observação, a imitação e 

a integração  



Vamos pensar juntos como 

funciona a modelação 
 

 Para uma criança imitar algum comportamento primeiro 
ela precisa observar, depois disso reter essa informação 
na memória. Afinal se não prestamos atenção não 
gravamos nada, não é! Mas para reproduzir esse 
comportamento, ela tem que ser capaz de avaliar se o 
contexto é propício. Como ela faz isso? Prevendo as 
conseqüências, ela já sabe prever pois gravou essas 
informações quando observou o comportamento de 
outro. Se a criança avaliar de forma positiva o contexto 
ela poderá se sentir motivada a repetir o que aprendeu 
observando.  Ficou mais claro?! 

 

 



Modelação 

 Os modelos podem ser outras pessoas (pais, 

professores, crianças) ou podem ser simbólicos 

(internet, televisão, jogos). 

 

 Bandura destaca a importância do reforço nesse 

tipo de aprendizagem e aponta dois tipos: 

 Reforço vicário (indireto) 

 Reforço direto  



Reforço Vicário 

 

 A criança observa o 

modelo e vê ele ser 

recompensado. Esse 

fato estimula/motiva a 

criança a reproduzir o 

comportamento 

observado.  

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_cria4.gif&imgrefurl=http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fe5.htm&h=261&w=288&sz=11&hl=pt-BR&start=28&um=1&tbnid=2wW2CQg08VKVaM:&tbnh=104&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dcrian%25C3%25A7a%2Bbandura%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN


Reforço Direto 

 A criança é recompensada diretamente após 

apresentar um comportamento desejável  

 

 O reforço direto envolve dois sub-processos: 

 Auto-sistema – o indivíduo avalia seu 

comportamento, avalia o julgamento e a reação 

que ele causa 

 Auto-eficácia – crença do indivíduo na sua 

capacidade de desempenho 



Fatores que influenciam na 

aprendizagem social 

Características Pessoais  

de quem Aprende 

Atenção 

Motivação 

Expectativas 

Auto-eficácia 

Características  

do Modelo 

Proximidade 

Afetiva 

Idade, Gênero 



Conclusões 

 

A observação de outros não implica 

necessariamente na sua reprodução 

Podemos aprender observando um 

modelo, mas não haver nenhuma razão 

pessoal para reproduzi-lo! 



Tarefa: 

Assista o seguinte vídeo e comente o 

comportamento das crianças segundo a 

teoria da aprendizagem social no Fórum 

de Discussão da Semana. 

 

Vamos lá! 

Queremos saber o que vocês acharam 

dessa abordagem teórica!! 


