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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Psicologia da Aprendizagem 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Maria Guilhermina Machado Guimarães de Noronha e Castro 

Outros docentes / Other 
academic staff 

_____ 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  
 
 

A. Conhecer modelos teóricos da Psicologia da Aprendizagem, incluindo a respetiva conceção do funcionamento 
psicológico humano e consequentes propostas de intervenção  

B. Compreender os diferentes tipos de influências na aprendizagem 
C. Assumir uma perspetiva pessoal e crítica acerca de diferentes modelos de Psicologia da Aprendizagem 
D. Desenvolver e implementar uma intervenção sistemática na aprendizagem de outrem (ex.: alunos ou outros 

educandos) 
E. Analisar os resultados da sua intervenção, com vista a compreender a sua eficácia 
F. Adaptar e reformular a intervenção desenvolvida, em função dos resultados obtidos 

 
A. To know theoretical models of Psychology of Learning, including their perspective about psychological processes 

and intervention proposals 
B. To understand the different types of factors influencing the learning process 
C. To assume a personal and critical perspective about the different presented models 
D. To develop and implement a systematic intervention in another’s learning (ex.: students and other learners) 
E. To analyse the results of this intervention, in order to understand its effectiveness 
F. To adapt and reshape the intervention developed, having in mind the obtained results 

 
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

1. Introdução 
Conceitos básicos sobre aprendizagem, educação e funcionamento psicológico. 
 
2. Modelo humanista de Rogers 
Aprendizagem face a um problema real, relação de empatia, aceitação incondicional, congruência e comunicação. Grupos 
de encontro e aprendizagem cooperativa. 
 
3. Perspectivas desenvolvimentais-cognitivas 
Zona de desenvolvimento próximo (Vigotski). A aprendizagem pela descoberta e fontes de motivação (curiosidade, 
aprendizagem cooperativa…), segundo Bruner.  
 
4. Perspectivas comportamentais 
4.1. Condicionamento clássico. 
4.2. Condicionamento operante; gestão de contingências na sala de aula. 
4.3. Aprendizagem social e auto-regulação da aprendizagem. 
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5. O modelo da Educação Psicológica Deliberada 
Estratégias de exploração reconstrutiva através de relações de ajuda e cooperação: relação apoiante, desafio, role-taking, 
equilíbrio ação/reflexão e continuidade temporal. 
  
6. Perspectivas sistémicas 
Intervenção no contexto escolar e com outros agentes educativos. 
 
 
1. Introduction  
Basic concepts: learning, education and psychological functioning.  
 
2. Humanistic model of Rogers  
Learning as a response to a real problem, relationship of empathy, unconditional acceptance, congruence and 
communication. Encounter groups and cooperative learning.  
 
3. Developmental-cognitive perspective  
Zone of proximal development (Vygotsky). Learning by discovery and sources of motivation (curiosity, cooperative 
learning...), according to Bruner.  
 
4. Behaviorist approaches  
4.1. Classical conditioning.  
4.2. Operant conditioning; contingency management in the classroom.  
4.3. Social learning and self-regulated learning.  
 
5. The model of Psychological Education Deliberate  
Reconstructive exploration strategies through helping and cooperative relations: supportive relationship, challenge, role-
taking, balance of action / reflection and temporal continuity.    
 
6. Systemic perspective  
Intervention in the school context and with other educators. 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
 
Depois de uma introdução aos conceitos básicos da disciplina, os conteúdos programáticos estruturam-se em redor de 
diferentes modelos de Psicologia da Aprendizagem: para cada um deles é enunciada a descrição do modelo teórico, das 
propostas de intervenção e da conceção de funcionamento do ser humano inerente (objetivo A). São também enfatizados 
pontos fortes e limitações de cada modelo (objetivo C), bem como os tipos de influências (relação com o educador, com o 
contexto educativo, com o sistema educativo, etc.) que contemplam (objetivo B). Os objetivos D, E e F são promovidos 
através da escolha de um dos modelos do programa e implementação real do mesmo junto de um público-alvo específico 
(ex.: alunos, catequizandos, filhos…), previamente existente na rede relacional dos mestrandos. 
  
 
After an introduction to the basic concepts of the discipline, the course contents are structured around different models of 
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Psychology of Learning : for each of them is set forth the description of the theoretical model of intervention, the inherent 
conception of the human being and the consequent intervention proposals (A). Strengths and limitations of each model 
(Objective C ) are also emphasized, as well as the types of influences in learning which are stressed (relationship with the 
teacher , with the educational context , with the educational system , etc.) - B. Goals D , E and F are promoted by choosing 
one of the theoretical models and by actually implementatinf it on a specific target audience (ex.: students, children ... ) 
which previously exist in the relational network of master students. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

 
A metodologia combina: 
 

(1) exposição oral dos conteúdos pelo docente em contexto de debate ativo 
(2) pesquisa e leitura de conteúdos pelos discentes, com partilha mútua de informação na web  
(3) trabalho de intervenção educacional, para promoção da aprendizagem num grupo-alvo da rede relacional dos 

discentes, com respetivo relatório escrito 
(4) acompanhamento, em contexto de aula e internet, da referida intervenção desenvolvida pelos alunos  
(5) apresentação oral dos trabalhos de intervenção realizados pelos alunos, com comentários da docente e debate.  

 
 
A avaliação da disciplina incide nos seguintes elementos: 
 
a) Trabalho individual escrito de intervenção na aprendizagem, com componentes teórica e prática – 70% 
b) Processo de trabalho – 20% 
c) Participação nas aulas – 10% 

 
The method combines : 
 
( 1 ) oral presentation of the contents by teacher, in context  of active discussion  
( 2 ) research and reading by students, with mutual sharing of information on the web 
( 3 ) educational intervention work , aiming to promote learning in a target group of the students network, and written report 
( 4 ) teacher monitoring the educational intervention work developed by the students, in class and internet 
( 5 ) oral presentation of the intervention works by students, with comments from the teacher and debate. 
 
 
The evaluation focuses on the following elements : 
 
a) Individual written work describing the intervention on learning of a target group, with theoretical and practical components 
- 70% 
b ) Work process - 20% 
c ) Participation in classes - 10% 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
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Para promover os objetivos A e B, a docente apresenta modelos teóricos (metodologia 1) que postulam diferentes 
características do processo de aprendizagem e correspondentes modos de intervenção, sustentando com diversos 
exemplos práticos. O objetivo C é também levado a cabo pela reflexão crítica da docente sobre os modelos teóricos e pela 
promoção da reflexão dos alunos através de debate (metodologia 1 e metodologia 5). A capacidade de análise crítica (C) é 
ainda fomentada na própria seleção do modelo pelos alunos (acompanhada pela docente) – metodologias 2 e 3 - e 
explicitação dos critérios usados para a seleção (metodologias 3 e 4). 
Cabe aos alunos fazerem uma pesquisa (2) e um trabalho de intervenção (3) no qual cada um aprofunda um modelo por si 
selecionado (A, B e C), com feedback da docente (4). Os conteúdos são assim assimilados numa articulação entre o 
abstrato e o concreto, havendo níveis de exigência progressiva na sua participação ativa. Esta sequência permite aos 
alunos apreender tanto os conteúdos teóricos específicos (A, B, C) como a articulação com a sua implementação prática 
(D, E, F), a qual se faz acompanhar inevitavelmente da consciência das diversas condicionantes (B). À implementação do 
trabalho (3) alia-se uma apresentação oral em fase de intervenção intermédia (5) na qual se promove a reflexão sobre os 
resultados obtidos (E), bem como sobre estratégias de intervenção futura (F). 
 
To promote the objectives A and B, the teacher presents theoretical models (method 1) which postulate different 
characteristics of the learning process and corresponding means of intervention, arguing with several practical examples. 
The purpose of C is also carried out by the critical reflection of the teacher about the theoretical models and the promotion 
of reflection of students through discussion (1 methodology and methodology 5). The capacity for critical analysis (C) is still 
fostered in the students own selection of the model (accompanied by teacher) - methodologies 2 and 3 - and explanation of 
the criteria used for selection (methodologies 3 and 4). 
It is up to students doing research (2) and intervention work (3) in which each one deepens the selected model (A, B and 
C), with teacher feedback (4). The contents are learned in the context of a connection between the abstract and the 
concrete, with progressive levels of demand of student’s active participation. This sequence allows students to learn both 
specific theoretical contents (A, B, C) and its practical implementation (D, E, F), which is inevitably accompanied by the 
conscience of a number of conditions (B). The implementation of the work (3) is combined with an oral presentation in 
intermediate intervention phase (5) in which it promotes reflection on the results obtained (E) as well as on future 
intervention strategies (F). 
 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Costa, M. E. & Matos, P. M. (2007). Abordagem sistémica do conflito. Lisboa: Universidade Aberta. 
Gonçalves, O. (1993). Teorias cognitivas: Teorias e práticas. Porto: Afrontamento. 
Joyce-Moniz, L. (1979). Modificação do comportamento: Teoria e prática da psicoterapia e psicopedagogia. Lisboa: Livros 
do Horizonte. 
Lopes, J. & Rutherford, R. (2001). Problemas de comportamento na sala de aula: Identificação, avaliação e modificação. 
Porto: Porto Editora. 
Rogers, C. (1977). Tornar-se pessoa. Lisboa: Moraes. 
Sprinthall, N. A. (1991). Role taking programs for high school students: New methods to promote psychological 
development. In B. P. Campos Psychological intervention and human development. Porto e Louvain-La-Neuve: ICPFD e 
Academia. 
Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. C. (1993). Psicologia educacional: Uma abordagem desenvolvimentalista. Lisboa: McGraw-
Hill. 
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O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 
 


