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RESUMO 
Este artigo apresenta algumas considerações sobre o significado de ser um 
bom aprendiz e a maneira de estimular o cultivo de uma boa aprendizagem 
durante a vida. Inicialmente foi realizada uma revisão do conceito de 
aprendizagem, destacando-a como um processo essencialmente humano 
construído ao longo de toda a vida, que só pode ser entendida a partir da 
superação da dicotomia natureza e criação. Na busca da boa aprendizagem, o 
ensino baseado nas estratégias é uma das possibilidades do professor ajudar o 
aluno a tornar-se especialista, a partilhar sua compreensão, tomando-a como 
ponto de partida, corrigindo as inadequações, observando e envolvendo-se 
com ele durante o processo de aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: aprendizagem; estratégias de aprendizagem; aprendiz 
especialista. 
 
 
 
ABSTRACT 
This article presents some considerations on the meaning of being a good 
learner and how to stimulate a life-long learning experience. Initially, the 
concept of learning was reviewed, which proved it an essentially human 
process that is built throughout life, and that may only be understood when the 
dichotomy between nature and creation is prevail over. In the quest for good 
learning, strategy-based teaching is one of the options for the teacher to help 
students become experts based on their understanding, using it as a starting 
point, correcting inadequacies, and by observing and becoming involved with 
them during the learning process. 
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Já é fato que as pessoas diferem na maneira como aprendem e nas 

estratégias e estilos que desenvolvem durante o seu aprendizado. Mas o que 

pretendemos neste artigo é destacar alguns aspectos importantes sobre o 
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significado de ser um bom aprendente e à maneira de estimular o cultivo de 

uma boa aprendizagem durante a vida. 

Estar aberto, disponível e flexível às novidades e surpresas diárias, em 

casa, na escola, no trabalho e no lazer, é atitude fundamental para continuar 

aprendendo ao longo de toda a vida. 

 Desde pequena ouço que existem pessoas inteligentes ou esforçadas. 

As primeiras geralmente são aquelas que não precisam investir muito para 

fazer algo, porque já nasceram com facilidade para realizarem o que desejar. 

As pessoas esforçadas, ao contrário, por serem desprovidas de habilidades, 

dons e inteligência têm que se dedicar mais em tudo o que querem alcançar. 

Hoje, percebo que as coisas não são bem assim. Todos são capazes de 

aprender algo novo, de mudar diante dos novos desafios e oportunidades. 

Todos são inteligentes! A diferença está na maneira como ampliamos nosso 

potencial de aprendizagem e no desenvolvimento da habilidade reflexiva que 

utilizamos para monitorar a nossa própria aprendizagem.  

O bom das experiências da vida é percebermos que tudo pode ser 

retomado e ressignificado, como é o caso do conceito de aprendizagem.  

 

 
Aprendizagem: Natureza via Criação 

As propostas do paradigma comportamental da aprendizagem valorizam, 

de maneira geral, o comportamento ou a conduta, excluindo os processos 

mentais, considerando que o indivíduo é o resultado dos estímulos propiciados 

pelo meio, não levando em consideração suas características e até mesmos 

seus desejos e crenças pessoais. 

A pessoa, segundo os adeptos desta visão, desenvolve-se mediante as 

modificações do comportamento influenciado pelas demandas do meio, 

restringindo o campo de ação da conduta observável, isto é, a aprendizagem 

interpretada em termos de conexões entre estímulo e resposta, ou entre 

resposta e reforço. 

Por outro lado, encontramos quem defenda que o ser humano, ao nascer, 

está equipado com padrões de reações, impulsos e sentimentos que a genética 

e a evolução instalaram em nossa espécie, como explicita Pinker, em sua obra 

Tábula Rasa: 



 
a mente é equipada com uma bateria de emoções, impulsos e 
faculdades para raciocinar e comunicar, que têm uma lógica comum 
a todas as culturas, são difíceis de apagar ou redesenhar a partir do 
zero, foram moldados pela seleção natural atuando ao longo da 
evolução humana e devem parte de sua estrutura básica (e parte de 
sua variação) a informações no genoma (p. 111). 

 

Essa concepção nos leva a conceber a aprendizagem quase como um 

“dom”, ou seja, o sujeito ao nascer já traz definido em sua estrutura humana as 

possibilidades e as limitações. É o que diz o velho ditado: “pau que nasce torto, 

morre torto”. Podemos relacionar essa idéia com algumas conversas presentes 

na escola e fora dela: Pedro é assim... porque é irmão do João, que por sua 

vez é filho do José, que não deu certo na vida e muito menos na escola. Das 

duas, uma: ou é uma questão genética, ou uma fatalidade, do tipo ‘Deus quis 

assim’.  

Até hoje encontramos na escola a presença dessas duas concepções de 

aprendizagem, tanto nos discursos dos professores como na prática da sala de 

aula. O inatismo, ao valorizar apenas os dados hereditários e o ambiente, 

reduz sua preocupação ao que é evidente nas condutas, deixando de lado 

aspectos importantes, como a modificabilidade do sujeito capaz de aprender e 

os recursos internos que utiliza para ser consciente de seu processo de 

aprendizagem.  

O diálogo entre hereditariedade e ambiente, natureza e criação nos 

permite perceber que as diferenças entre as duas visões de aprendizagem 

levam-nos a descobrir sua convergência e, conseqüentemente, encontrar uma 

outra maneira de considerar a mesma questão. É nas palavras de Matt Ridley 

que encontro apoio as minhas crenças atuais: 

 
Não é mais uma questão de natureza versus criação, mas de 
natureza via criação. [...] Para apreciar o que tem acontecido, você 
terá de abandonar concepções que lhe são caras e abrir sua mente. 
Você terá de entrar em um mundo em que seus genes não são 
mestres manipulando as cordinhas de seu comportamento, mas 
marionetes à mercê de seu comportamento; um mundo em que 
instinto não é oposto de aprendizado, em que as influências 
ambientais são às vezes menos reversíveis que as genéticas, e que 
a natureza é projetada pela criação (p. 12). 

 



Toda esta discussão nos incita a pensar que a aprendizagem, um 

processo essencialmente humano construído ao longo de toda nossa vida, só 

pode ser entendido a partir da superação da dicotomia natureza e criação. 

Tanto um lado como o outro são importantes, o que nos impele a considerar 

além do que é visível e já evidenciado. Por isso, estamos hoje prestando 

atenção nos estudos realizados pelos adeptos da concepção interacionista da 

aprendizagem, justamente porque propõem a interação entre aquele que 

aprende, suas heranças genéticas, suas potencialidades e sua mente, e a 

influência e movimento que o meio ambiente pode produzir nele. Destacamos 

aqui a interação ativa do sujeito da aprendizagem sobre o meio físico ou social. 

É importante considerarmos a maneira singular como cada sujeito interpreta e 

dá sentido ao seu meio, confirmando a constatação de Ortega y Gasset (1973) 

de que “eu sou eu e minha circunstância”. Chegou, pois, a hora de 

privilegiarmos um olhar que considera o individuo e sua subjetividade, seus 

interesses, suas qualidades e suas habilidades. E a educação, por sua vez, 

deveria favorecer e estimular esse movimento, buscando cada vez mais a 

qualidade e a eficácia em sua ação. 

Quando a revolução cognitiva se consolidou, na década de 50, a 

preocupação pelo processamento da informação se focalizou nos estudos e 

estratégias sobre a memória, para se distanciar da concepção condutivista 

sobre a aprendizagem. Até a década de 70 aconteceu uma virada nas 

propostas cognitivistas, orientando as pesquisas para o significado na 

aquisição dos conhecimentos. Um exemplo disso é a distinção que faz Ausubel 

(1983) entre aprendizagem arbitrária, mecânica ou memorística e 

aprendizagem significativa, na qual a aprendizagem acontece pela organização 

das estruturas de conhecimento. 

Ausubel (1983) afirma que a aprendizagem se integra a conhecimentos 

pré-existentes no indivíduo de tal maneira que, quanto maior é o grau de 

organização, clareza e estabilidade do novo conhecimento, mais dificilmente se 

poderá acomodar e reter através dos pontos de referência e transferir mais a 

situações novas de aprendizagem. Comparada com a memorização mecânica, 

a aprendizagem significativa será retida por mais tempo, integrar-se-á melhor 

com outro conhecimento e estará disponível com mais facilidade para sua 

aplicação. 



É importante frisarmos que, para essa concepção de aprendizagem, a 

estrutura cognitiva de cada aprendente é única. Sendo assim, todos os novos 

significados que se adquirem são únicos em si mesmos (Ausubel, 1983). 

 

 
Estratégias de Aprendizagem 

A aplicação da aprendizagem significativa dá lugar ao desenvolvimento 

das estratégias de aprendizagem, buscando a assimilação compreensiva dos 

conhecimentos como meio de potenciar a aprendizagem e não mais se fixar na 

dificuldade ou no erro. 

Um conceito bem divulgado de estratégias de aprendizagem é o exposto 

por Pozo Municio (2000), que afirma que “podemos considerar uma estratégia 

como um uso deliberado e planejado de uma seqüência composta de 

procedimentos dirigida a alcançar uma meta estabelecida” (p. 300). Essa idéia 

destaca o conjunto de procedimentos que formam as estratégias que, por sua 

vez, são diferentes para cada pessoa.  

No estudo de Monereo Font (2000) encontramos um consenso entre 

diferentes autores sobre a definição de estratégias de aprendizagem que se 

referem a elas “como processos ou atividades mentais deliberadas, 

intencionais, propositivas, isto é, conscientes” (p. 30).   

O aprendente, segundo esse autor, quando coloca em funcionamento 

uma estratégia, deve parar, pensar e planejar suas ações, antecipando, em 

parte, os efeitos que podem ter em relação ao que se quer alcançar. Assim que 

der início à estratégia, deve regular sua conduta, tendo a oportunidade de fazer 

mudanças quando achar oportuno ou quando o seu objetivo estiver ameaçado. 

Por fim, é importante saber parar, e isto implica avaliar a proximidade ou 

distância existente entre os resultados que se obteve e o objetivo que se queria 

atingir. 
 
Estes três momentos de toda atuação estratégica: planejamento, 
regulação e avaliação, pedem um constante controle consciente da 
atividade mental que se está realizando, um controle “on line” que 
precisa ainda de uma capacidade especificamente humana a partir 
da qual somos capazes de darmos conta do que estamos pensando 
em um momento dado: a capacidade metacognitica (p. 30). 

 



As estratégias de aprendizagem podem ser diferenciadas em dois tipos 

(Flavell, 1981): as cognitivas e as metacognitivas. As estratégias são cognitivas 

quando executam uma ação mediante o conjunto de atividades ou técnicas a 

seu serviço (correspondentes a sete processos de aprendizagem: 

sensibilização, atenção, aquisição, personalização, recuperação, transferência 

e avaliação). As estratégias são metacognitivas quando regulam tudo o que 

está relacionado com o conhecimento, decidindo quando e como utilizar esta 

ou aquela estratégia. 

Moreno (1989) destaca que a dificuldade que, em muitas ocasiões, as 

pessoas têm com relação a seus estados mentais, reside no fato de não serem 

capazes de detectar lacunas e contradições nos próprios conhecimentos, o que 

pode representar um sério problema para a aprendizagem de novas 

informações. Portanto, uma das barreiras mais sérias que alguns alunos 

enfrentam para assimilar novos conhecimentos não está em sua ignorância, 

mas na falta de consciência da ignorância e, possivelmente, na falta de 

compreensão da aprendizagem como atividade mental. 

Um dos caminhos viáveis para que a pessoa mude para aprender e 

aprenda para mudar é pela metacognição, ou seja, aquele que permite que a 

pessoa conheça o seu próprio conhecimento. Ao conhecer-se cada vez um 

pouco mais, a pessoa adquire a habilidade de analisar as exigências das 

tarefas e relacioná-las com a realidade que se apresenta. Pode refletir sobre a 

informação, averiguar o objetivo da atividade que deve cumprir, observar o que 

há de novo e familiar e detectar os níveis de dificuldade, tornando-se assim 

autônoma em suas aprendizagens. 

Portilho e Tescarolo (2006, p. 1) complementam a idéia afirmando que 

“quando temos consciência do que sabemos, pensamos e sentimos tornamo-

nos virtualmente aptos a exercer controle sobre nossa experiência, processo 

denominado metacognição”.  

No entanto, Mayor (1995) propôs um modelo de componentes 

metacognitivos que, além de conter os dois elementos básicos de todos os 

outros modelos existentes — quer dizer, a consciência ou regulação e o 

controle —, incorporou um terceiro que, na verdade, é o que realiza a 

articulação entre os primeiros: a autopoiese. 



A tomada de consciência inclui toda a atividade metacognitiva, desde a 

consciência, passando pela intencionalidade e chegando à introspecção, 

admitindo diferentes níveis de consciência com diversas funções, como é o 

caso da consciência vaga ou meramente funcional e a consciência reflexiva ou 

penetrante. O controle incorpora a ação dirigida às metas, ao autocontrole e à 

auto-regulação, nos quais o sujeito utiliza determinadas estratégias com o 

propósito de otimizar sua aprendizagem. A autopoiese é entendida como o 

conjunto das propriedades autoconstrututivas e auto-organizativas dos seres 

vivos. Por sua vez, os seres humanos se constroem estrutural e 

funcionalmente, por meio de seletivas transações informais, materiais e 

energéticas com seu ambiente e de processos construtivos internos. Mayor 

(1995) ressalta que um dos subsistemas que apresenta maior capacidade auto-

construtiva é, precisamente, o subsistema cognitivo, graças a seu mecanismo 

metacognitivo. 

Mateos (2001) ao fazer uma diferenciação entre aqueles que obtêm, ou 

não, sucesso em suas atividades, reforça a importância de incentivarmos o 

trabalho direcionado à metacognição. 

  
Os aprendizes mais competentes planejam as estratégias que 
consideram mais adequadas para alcançar as metas desejadas, 
partindo do conhecimento que possuem sobre seus próprios 
recursos para aprender, as demandas da tarefa e a efetividade das 
estratégias alternativas, dando-se conta de quando não estão 
aprendendo e buscando soluções para superar as dificuldades 
detectadas, e avaliando os resultados de seus esforços. Ao 
contrário, os aprendizes menos competentes, raramente planejam e 
avaliam sua própria aprendizagem para poder ajustá-la às demandas 
da tarefa e conseguir, assim, um rendimento mais satisfatório (p. 71). 
 

Nas palavras da autora podemos observar uma das diferenças entre os 

aprendizes mais ou menos competentes, ou melhor, especialistas e 

principiantes. A seguir nos deteremos um pouco mais nesta questão, 

convidando o leitor a refletir sobre uma de nossas características mais distintiva 

– a de sermos aprendizes sempre. 

 

 
 
 



Aprendiz especialista 
A aprendizagem não é algo que fazemos de vez em quando, em locais 

especiais ou em períodos determinados da nossa vida. Ela faz parte de nossa 

natureza e os desafios que enfrentamos no cotidiano de nossas vidas, ajudam 

a ampliar o seu potencial. 

 
A aprendizagem permite-nos prever o que combina com o que, o que 
vai acontecer em seguida, o que pode ocorrer se fizermos isso em 
vez de fazer aquilo. Portanto, a aprendizagem intervém no fluxo dos 
eventos para a nossa própria vantagem, de maneiras sempre mais 
sofisticadas e confiantes (Claxton, 2005, p. 16). 
 

Aprendemos muitas coisas diferentes durante a vida, como: distinguir 

pessoas e coisas – o ritmo de uma música, o sabor de um condimento, o 

estado de humor das pessoas; aprender novas preferências com amigos e com 

a própria idade – o gosto por uma comida diferente, um tipo de filme ou livro; 

temos novas disposições – aprender a ter mais ou menos paciência com 

determinadas pessoas, atividades e diversões; aprender a desenvolver novos 

papéis – ora como filha, mãe, neta, amiga, colega, etc. E como é possível 

perceber, a aprendizagem movimenta e reorganiza a nossa estrutura cognitiva 

de maneira integral, – ela remexe com o nosso ser. 

Como diz Claxton (2005, p. 16) “Estar vivo é estar aprendendo”. Mas o 

que faz diferença em nossas aprendizagens? 

Ao compreendermos que a aprendizagem integra tanto os aspectos 

inatos como os ambientais num movimento de interação constante e 

construtivo, também entendemos que para sabermos fazer algo temos que 

desenvolver habilidades específicas de aprendizagem, como: saber andar, 

contar, escrever, somar, tocar um instrumento, cozinhar, etc. Mas também nos 

damos conta que apenas saber fazer algo, não garante sua eficiência e 

eficácia. Para sermos competentes em determinadas habilidades temos que ter 

muito conhecimento sobre a situação ou assunto, além de obtermos resultados 

positivos na aprendizagem, tornando-nos bem sucedidos e especialistas 

naquele assunto ou atividade. 

Ao nos referimos ao desenvolvimento de competências em determinada 

área, estamos enfatizando a diferença que existe entre aquele que memoriza e 

manipula uma determinada regra e aquele que raciocina em torno de grandes 



idéias ou conceitos. É o que a literatura contemporânea denomina por 

principiante e especialista. 

O grupo de pesquisadores liderados por Bransford, Brown e Cocking 

(2007, p. 51) destaca alguns princípios fundamentais do conhecimento dos 

especialistas e suas implicações para a aprendizagem e o ensino: 

• Os especialistas percebem características e padrões significativos de 

informação que não são percebidos pelos principiantes – eles se detém 

no substrato do conteúdo; 

• Os especialistas adquiriram muito conhecimento de conteúdo, 

organizado de maneira que refletisse uma compreensão profunda de 

seus assuntos – vão além do superficial, do apenas memorizado; 

• O conhecimento dos especialistas reflete contextos de aplicabilidade, 

isto é, o conhecimento depende de um conjunto de circunstâncias, de 

relações e explicações alternativas. O fato em si não leva ao 

entendimento. 

Se a diferença na qualidade das nossas aprendizagens está no fato de 

sabermos usar nossas informações e vivências, qual o papel das instituições 

neste processo? 

Para Bransford e colegas (2007) o problema está em muitos ambientes 

institucionais, porque “interrompem a instrução antes que todos os alunos 

consigam desenvolver a fluência necessária para desempenhar com sucesso 

as tarefas cognitivas” (p. 67). 

Em outras palavras, o ensino tem se preocupado pouco com a 

aprendizagem do aluno, suas elaborações, construções, articulações, 

associações e/ou transferências mentais. Em geral, a avaliação se detém ao 

que se consegue reter na memória. É a diferença de quem ao pegar uma 

receita, segue exatamente o proposto e aquele que vai além, acrescentando 

novos ingredientes ou até mesmo, eliminando o sugerido. 

Aprender bem ao longo da vida desperta a necessidade de 

monitorarmos constantemente o nosso nível de compreensão, observando 

quando é preciso mudar o rumo das nossas estratégias, o que o grupo de 

Bransford (2007) denomina competência adaptativa 

 



Os especialistas adaptáveis são capazes tanto de abordar novas 
situações com flexibilidade como de aprender por toda a vida. Não 
apenas utilizam o que aprenderam, mas são metacognitivos e 
questionam continuamente seus níveis atuais de competência, 
procurando ir além deles. Não tentam simplesmente fazer as 
mesmas coisas de modo mais eficiente; tentam fazer as coisas 
melhor (p. 71). 
 

 
Como é possível observar, todos podem ser aprendizes especialistas, 

independente do tempo, espaço e habilidade. Sempre é hora de aprender! E 

isso não significa que todos vão se dar bem em todas as áreas e situações. 

Temos nossas diferenças, facilidades e preferências. É importante saber que 

aprender ao longo da vida incluiu a abertura a novas possibilidades, novos 

caminhos e novas tentativas. É darmos conta de nós mesmos, como alguém 

que ao aprender se percebe, se constrói, se transforma. 
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