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BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 25. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

“[...] o problema do professor é que seus alunos aprendam [...]”. (p.23) 

 

“[...] na aprendizagem aparecem os seguintes procedimentos, entre outros: 1. O aprendiz sente 

a necessidade de resolver um problema [...], a pessoa tem uma necessidade e um objetivo. 2. 

Para enfrentar o problema, que constitui uma barreira entre ela e o seu objetivo, a pessoa se 

prepara [...]. 3. A pessoa faz algumas tentativas de ação, ensaia, tenta [...]. 4. A pessoa constata 

o sucesso ou o fracasso de sua ação [...]. 5. [...] existem diversos objetos de aprendizagem [...]. 

6. [...] toda a aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores [...]. 7. [...] junto as 

mudanças cognitivas, acontecem também processos emotivos no aprendiz [...]”. (p.24-25) 

 

“Para Piaget [...], o pensamento é a base em que se assenta a aprendizagem [...] é a maneira de 

a inteligência manifestar-se. [...] A inteligência desenvolve uma estrutura e um funcionamento 

[...]. A aprendizagem [...] é o conjunto de mecanismos que o organismo movimenta para se 

adaptar ao meio ambiente [...] se processa através de dois movimentos simultâneos e integrados 

[...]: a assimilação e a acomodação. [...] O funcionamento da inteligência está condicionado 

pelas etapas de desenvolvimento da própria base neurônica do cérebro, assim como pelas 

experiências que a pessoa vai tendo com seu meio ambiente [...]”. (p.28-29) 

 

“[...] Skinner [...] deseja explicar o comportamento e a aprendizagem como consequência dos 

estímulos ambientais”. (p.31) 

 

“Gagné [...] destacou a importância de uma hierarquia de tipos de aprendizagem que vai da 

simples associação de estímulos à complexidade da solução de problemas. Sua [...] classificação 

de tipos de aprendizagem é de interesse porque cada tipo exige estratégias de ensino mais 

adequadas que outras. Os tipos são: 1. Aprendizagem de Signos. 2. [...] do Estímulo-Resposta. 

3. [...] em Cadeia. 4. [...] de Associações Verbais. 5. [...] de Discriminações Múltiplas. 6. [...] 

de Conceitos. 7. [...] de Princípios. 8. [...] de Resolução de Problemas”. (p.33-34) 

  

“[...] de tudo quanto se ensina, apenas uma parte é efetivamente aprendida [...]”. (p.39) 
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“[...] Fatores que afetam o processo de ensino. Aluno: Motivações, Conhecimentos prévios, 

Relação com o professor, Atitude com a disciplina. Assunto: Estrutura: componentes e 

relações, Tipos de aprendizagem requeridos, Ordem de apresentação. Professor: Situação 

estimuladora ambiental, Comunicação verbal de instruções, Informação ao aluno sobre seus 

progressos, Relação com o aluno, Atitude com a matéria ensinada [...]”. (p.41) 

 

“[...] o processo de ensino consistiria em Planejar, Orientar e Controlar a Aprendizagem do 

Aluno”. (p.42) 

 

“[...] Todo processo de ensino deveria começar na constatação do estado atual do aluno, quanto 

ao seu conhecimento sobre o assunto [...], bem como às suas atitudes a respeito do tema [...]. 

Estabelecimento de objetivos do ensino [...] o aluno deve viver [...] experiências indispensáveis  

[...] provocadas mediante [...] exposição a situações estimuladoras e a mensagens [...] por meio 

de atividades de ensino-aprendizagem [...]. No desenvolvimento das atividades, o professor 

orienta e controla a aprendizagem, mediante um processo de constante avaliação”. (p.42) 

 

“[...] Psicologia Behaviorista de Skinner, [...] muita ênfase ao conceito de REFORÇO DAS 

RESPOSTAS, [...] fornecimento de uma satisfação ou recompensa aos esforços do aluno por 

aprender [...]”. (p.43) 

 

“[...] Mosel [...] dá muita importância à organização da matéria na prática do ensino [...]”. (p.44)  

 

“Para Rogers, ensinar [...] somente tem sentido em um ambiente imutável [...]. [...] a função da 

educação não deveria ser ensinar, mas facilitar a mudança e a aprendizagem [...]”. (p.47) 

 

“[...] esquema pedagógico, proposto por [...] Maguerez [...], o processo de ensino começa com 

a exposição dos alunos a um problema [...] “OBSERVAÇÃO DA REALIDADE” [...], ou 

SÍNCRESE [...], CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUETE [...], TEORIZAÇÃO [...], 

DISCUSSÃO SOBRE A MAQUETE [...], ANÁLISE [...]”. (p.49-50) 

 

“[...] o segredo do bom ensino é o entusiasmo pessoal do professor, que vem de seu amor à 

ciência e aos alunos [...]”. (p.56) 

ii Fichamento de transcrição textual 

                                                           


