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Teoria da aprendizagem social pdf

A maioria de nós, em algum momento de nossas vidas, passou pela situação em que alguém apontou ou apenas mencionou como deveria ser para nossos pais. Essa semelhança destaca o pressuposto de que a origem dos comportamentos não se deve apenas a fatores biológicos, mas também à exposição ou
introdução de estímulos externos do nosso ambiente em geral (família, amigos, programas de televisão ou conteúdo online e cultural). A teoria da aprendizagem social de Bandura é explicada neste artigo psicologia-online. Albert Badura nasceu no Canadá em 1925. Psicólogo e autor influenciado pela leitura ou
reportagem do trabalho Aprendizagem Social e Imitação de Miller e Dollard (1941). Uma de suas principais ideias é que as teorias do ar condicionado não expliquem totalmente a aquisição e realização de um comportamento. No início da década de 1950, Bandura lançou um programa para investigar fatores que
influenciaram ou influenciaram o comportamento social. Bandura diz que a observação permite que as pessoas aprendam sem ter que se envolver em qualquer comportamento. A principal ideia da teoria social é a suposição de que as pessoas aprendem observando o comportamento de outras pessoas, nesse sentido,
Bandura discorda de Skinner, que argumentou que o comportamento nascido de suas próprias experiências é o elemento-chave da psicologia. Aqui você pode ler B.F. Skinner.É a teoria também afirma que a ajuda não é fundamental para o aprendizado: mesmo que a ajuda facilite o aprendizado, afirma que não é um
pré-requisito para isso. Albert Bandura, proponente de uma abordagem cognitiva social, defende o comportamento humano na interação entre o sujeito e seu ambiente. Este autor expõe o aprendizado a partir da observação, em que cada um de nós tem um repertório de pessoas que tomamos como ponto de
referência em diversas áreas de nossas vidas (pais, professores, pessoas públicas, amigos). Nessa abordagem, um modelo é escolhido; então continuamos a observar e finalmente memorizar e observar se será útil para nós imitar ou não. Um modelo e observação não é suficiente para que o comportamento seja
praticado; o modelo deve ser atraente e interessante para modelagem facial. Isso se deve à capacidade de nos vermos nos comportamentos dos outros. As 4 etapas no processo de modelagem da teoria bandura Ainda: a atenção do modelador ou aprendiz deve focar no modelo, caso contrário o aprendizado será
interrompido. Memória: a pessoa deve manter o que observou e depois executá-la. Reprodução: o comportamento começa e a pessoa deve ser capaz de imitá-lo, não necessariamente igual, mas deve executá-lo. Motivação: neste lugar é necessário saber o que levou a pessoa a Comportamento. O que você quer
alcançar com imitação? Você pode querer chegar à mesma situação que seu modelo. Motivação é um passo ou aspecto fundamental no início do aprendizado do que se quer emular. É importante ter razões ou quer aprender alguma coisa, caso contrário é difícil manter o foco da atenção, retenção e reprodução de
comportamentos. Razões para aprender de acordo com a teoria banduraSording para Bandura, existem várias razões pelas quais queremos saber algo. Em seguida, os diferentes tipos de razões estabelecidas na teoria da aprendizagem social: Recompensa prévia ou punição (reforço prévio/comportamento clássico)
ocorrem quando realizam um comportamento e recebem algo bom em troca. Jogaremos de novo se houver a mesma recompensa. Prometendo reforço ou punição (incentivos), expectativas do que se quer alcançar. São todos esses potenciais benefícios futuros que nos motivam a querer saber. Fortalecendo ou
punindo uma exchamber, que observamos que o modelo com o qual aprendemos teve sucesso. Os motivos negativos (punições) mencionados também podem existir e nos levar a não imitar um comportamento particular: 1. punição prévia; 2. Punição promissora (ameaças) e 3. Punição. Essa teoria exposta por
Bandura então nos ensina que o ambiente em que desenvolvemos melhora ou enfraquece o desenvolvimento de nossas habilidades e também depende se podemos nos mobilizar em diferentes ambientes ou contextos sociais, o que nos permite ter mais diversidade de aprendizado e desenvolver diferentes habilidades
dependendo do ambiente que escolhemos. A essência de aprender com a observação é a imitação; mas também envolve adicionar e subtrair do comportamento observado e generalizar a partir dessa observação; em outras palavras, envolve processos cognitivos e não consiste apenas em repetição imitativa ou
simples. É mais do que apenas repetir ou imitar as atitudes de outras pessoas, implicando a representação simbólica da informação e armazenamento para situações futuras. Fatores que determinam o aprendizado padrão de Bandura Segundo Albert Bandura, os fatores que determinam a aprendizagem são: As
características do modelo: as pessoas tendem a observar pessoas de alto nível social mais do que as de baixo nível, as responsáveis por aqueles que não são qualificados e ainda mais aqueles que têm um certo poder. As características do observador: estas são as que afetam a probabilidade de imitação ser
produzida. Geralmente, pessoas de posições sociais baixas tendem muitas vezes a imitar o comportamento ou mesmo a ausência atual de auto-reconhecimento ou a percepção de que são uma pessoa com suas próprias características, o que leva à repetição constante dos modelos. A teoria de Bandura expõe que a



aprendizagem é alcançada através de imitações cognitivas: copiar ou evitar certos comportamentos. Por exemplo: uma criança que observa seus pais discorda, imita-os, processa seu comportamento e seu ambiente. Ver alguém queimar a mão em um fogão fará com que essa pessoa não se aproxime da mão do fogo
no futuro. Se um parceiro é um bom aluno e consegue, é possível imitar esse comportamento. Albert Bandura escreveu diferentes livros sobre sua desenvolvimento social e desenvolvimento de personalidade (1963)Agressão: análise da aprendizagem social (1973)Teoria da aprendizagem social (1977)Fundamentos
sociais do pensamento e da ação: uma teoria cognitiva social (1986) Este artigo é simplesmente informativo, na Psicologia-Online não temos a capacidade de fazer um diagnóstico ou sugerir uma cura. Recomendamos que consulte um psicólogo para que ele o informe sobre sua situação específica. Se você quiser ler
mais artigos semelhantes à Teoria da Aprendizagem Social de Bandura, recomendamos que você entre na categoria de Psicologia Cognitiva. Bibliografia de Seledoniou Castanedo. (2008). Seis abordagens psicoterapêuticas. Editorial El Manual Moderno. México. Embora algumas teorias psicológicas que pretendem
responder à forma como ocorrem os processos de exclusão ou ajuste social e por que são mantidas, elas podem ser mais interessantes do que outras – e algumas podem até ser rejeitadas – todas as teorias precisam ser consideradas para uma compreensão adequada do fenômeno multifatorial e, ao mesmo tempo,
superar teorias, mas as econômicas que superam a pobreza como causa de exclusão. Algumas das teorias psicológicas mais reconhecidas para explicar a exclusão social são a Teoria da Aprendizagem Social e as derivadas da perspectiva funcional, da perspectiva interpretativa e da perspectiva social. Teoria da
Aprendizagem Social Desenvolvida pelo psicólogo Albert Bandura, a teoria da aprendizagem social confirma que a aprendizagem é um processo cognitivo que ocorre no contexto social e isso ocorre principalmente por meio de reforço, observação ou ensino direto, incluindo a ausência de reprodução motora ou
aprimoramento direto. De acordo com essa teoria, os comportamentos sociais – tanto de socialização adequada quanto de desvios em relação a ela – são comportamentos aprendidos, afirmando que o mecanismo de aprendizagem da observação ajuda a adquirir comportamento social e o aprimoramento é um
elemento importante na manutenção do comportamento aprendido. Para tentar provar sua teoria sobre comportamentos como violência ou agressão, em 1961, Badura conduziu o conhecido Experimento Bobo Doll, a fim de provar que a partir de sua infância padrões agressivos são produzidos por causa da imitação
que as crianças fazem sobre o que seus modelos fazem (pais, irmãos, colegas, professores, mídia). Por sua experiência, ele usou a boneca Bobo, que era uma boneca com cara de palhaço, cheia de ar, que recuperou sua posição vertical quando foi atacada. O experimento foi realizado com um grupo de crianças pré-
escolares, que foram divididas em 3 subgrupos. O primeiro viu um adulto atacando a boneca, o segundo viu o adulto sem atacar a boneca e brincar com outras coisas, e o terceiro não viu nada, como um grupo de controle. Vamos resumir a experiência: Casos de Bandura: Crianças que viram os ataques, atacarão a
boneca; aqueles que vão ver jogos pacíficos não se intensificará e até será mais pacífico do que o grupo de controle (este último falhou, pois ambos os grupos foram igualmente pacíficos). Ele também pensou que os meninos seriam mais violentos do que as meninas e isso faria com que crianças do mesmo sexo
copiem seu comportamento. Resultados: Você acertou em quase tudo. Aqueles que viram o modelo ofensivo imitaram-no, tanto verbalmente quanto fisicamente, com os ataques verbais sendo os mais copiados. Ou seja, se os adultos usarem insultos e humilhações, as crianças também as usarão com outros. O
mesmo se aplica à violência, que as crianças copiam e reproduzem. Mostrou-se também que as crianças copiavam adultos do mesmo sexo de adultos em uma taxa maior e que, em geral, comportamentos agressivos e violentos eram mais comuns em meninos do que em meninas. Aqui está um vídeo ilustrativo desta
experiência: Embora essa teoria nos ajude a entender quantos comportamentos socialmente inapropriados eles aprenderam: por exemplo, se os adultos usarem insultos verbais e humilhações uns contra os outros, as crianças agirão da mesma forma que outras crianças, como se as crianças forem expostas a
situações de violência, tendem a reproduzir esses comportamentos, essa teoria é sensível às seguintes críticas: dificuldade em explicar mudanças que podem ocorrer ao longo da socialização, dificuldade em explicar por que algumas pessoas podem resistir às influências da aprendizagem e outras não. o efeito da
marginalização ou outras variáveis relevantes sobre comportamentos inadequados não é levado em conta. Olá! Somos a Divulgação Dinâmica, um centro de produção educacional e educacional especializado em Ciências Sociais. Nossa lista educacional inclui mais de 100 cursos de especialização em diplomas de
pós-graduação, especializados e técnicos, enquanto através de nossas áreas mais de 50.200 alunos passaram por nossas áreas. Por que espera nos encontrar? Conhecer?
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