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Ainda criança me diziam: “gente grande não muda”. Se alguém precisa mudar de opinião, idéia, 

atitude, essa pessoa tem de ser você, porque adultos jamais mudam. Hoje, observando meu pai, por exemplo, 

vejo o quão diferente está a sua relação afetiva com os netos comparando-se com a que foi com os filhos. Já 

lhe é permitido tocar e ser tocado. Antes, não era possível ser carinhoso, porque isto talvez não combinasse 

com a condição masculina. É claro que a atitude dele retrata os valores e os princípios de sua época. No 

entanto, ela deixou em mim, por muito tempo, a sensação de que “gente grande mente”. 

O bom das experiências de vida é percebermos que tudo pode ser retomado e ressignificado, como é o 

caso do conceito de aprendizagem.  

As propostas do paradigma condutista 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 condutistas, 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: João é assim... porque é irmão do André, que por sua vez é filho do Manuel, 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.  

E assim, mais do que nunca, o diálogo entre hereditariedade e ambiente, natureza e criação se 

manifesta, dando-nos a possibilidade de 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 

                                                 
1  Texto publicado na Revista ABC EDUCATIO, ano 7, número 59, setembro/2006. 



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 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 condutista 

sobre a aprendizagem. Até a década de 70 aconteceu uma virada nas propostas cognitistas, 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 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 (Fernández Martin, 1998). 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). 

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. 

Mayor (1993) 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 eles mesmos estrutural e funcionalmente através de seletivas transações informais, 

materiais e energéticas com seu ambiente e de processos construtivos internos. Mayor (1993) ressalta que um 

dos subsistemas que apresenta maior capacidade auto-construtiva é, precisamente, o subsistema cognitivo, 

graças a seu mecanismo metacognitivo. 

Para que os alunos desenvolvam a consciência metacognitiva é necessário que os professores sejam, 

além de ensinantes, também aprendentes e, conseqüentemente, transformem o ensino a partir de exigências 

diferentes com relação à aprendizagem a que estivemos acostumados por muito tempo. Essas exigências 

apresentam as seguintes características segundo Ontoria (2000):  

1. o processo de aprendizagem deve estar centrado na compreensão e não apenas na aquisição de 

informação e conteúdos, promovendo o aprender a aprender; 

2. deve-se potencializar a aprendizagem a partir da valorização do pensamento autônomo, criativo e 

divergente, favorecendo a reflexão e o sentido crítico diante das diferentes informações; 

3. implica a flexibilidade no processo aprendizagem-ensino, priorizando relações mais humanas e pessoais, 

onde a pluralidade de estilos de ensinar favoreçam os diferentes estilos de aprender; 

4. a pessoa deve ser a base para a aprendizagem, conseqüentemente, o ensino e o ambiente escolar devem 

estar voltados para a valorização de cada estudante, sem rótulos e discriminações. 

Termino essa reflexão com o pensamento de Hunt (apud Ontoria, 2000) que parece sintetizar o 

momento que vivemos e indica a possibilidade de mudarmos o sentido do aprender: 

 

Há uma enorme demanda de adaptabilidade, porque neste novo modelo não se produz nenhuma 

permanência, somente uma inquebrantável fé no ser humano e na capacidade dele para criar, adaptar, 

inovar, crescer e mudar. Neste modelo orientado ao processo, as pessoas e as organizações vão ser o 

novo campo de possibilidades no que diz respeito ao desenvolvimento e criatividade humanas e a 

exploração da interdependência de uns e outros (p.25). 
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