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RESUMO 
 

Mais do que apreender um fato ou uma informação, o aprender refere-se a uma (des) 

construção de si mesmo, na qual o sujeito desvincula-se de um estado – o do não saber -, e 

vincula-se a outro – o do saber -, que o diferencia e o constitui como protagonista de sua ação e 

práxis no mundo. “O que aprendemos quando aprendemos?” Aprendemos que aprendemos cada 

vez mais, e que essa nossa capacidade é ilimitada e subjaz aos limites do tempo, mas transcende-

o, de forma a conceber múltiplas leituras e interpretações do mundo. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, cognição, leitura, mundo. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Leio e estou liberto. Adquiro objectividade. Deixei de ser eu e disperso. E o que leio, em 
vez de ser um trajo meu que mal vejo e por vezes me pesa, é a grande clareza do mundo 
externo, toda ela notável, o sol que vê todos, a lua que manha de sombras o chão quieto, 
os espaços largos que acabam em mar, a solidez negras das árvores que acenam verdes 
em cima, a paz sólida dos tanques das quintas, os caminhos tapados pelas vinhas, nos 
declives breves das encostas. 

(FERNANDO PESSOA, Livro do Desassossego) 
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A natureza dos processos e mecanismos da aprendizagem são fontes de estudo e pesquisa, 

buscando compreender a dinâmica e complexidade dos fatores que permeiam tal fenômeno. A 

aprendizagem é um elemento natural do ser humano, e como experiência universal, ultrapassa os 

limites da função escolar e compreende o homem em sua totalidade. 

O aprender leva a diferenciação e transformação social, através do desenvolvimento da 

inteligência, dos desejos e das necessidades, inerentes a relação particular entre o sujeito com o 

conhecimento e os significados que estabelece com o mundo. Aprender, portanto, é um processo 

fundamental de todas as etapas da vida, caracterizando-se pela construção da própria identidade 

humana, na relação com o significado e sentido das coisas, através da resignificação do vivido. 

A aprendizagem humana está sujeita as interferências de realidades internas e externas que 

circulam o sujeito, o que inclui os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, por meio 

de movimentos de ruptura e maleabilidade, em que aquilo que se aprende hoje pode não ser 

suficiente para responder as demandas de amanhã. Assim, aprender é perceber que é interagindo 

com o outro, que se aprende a ensinar e aprender mutuamente para a vida. 

Quando aprendemos, desvencilhamos-nos das amarras da ignorância, da visão 

preconceituosa e pessimista do mundo, do pensamento reducionista e fragmentado das coisas. 

Assim, a aprendizagem representa uma possibilidade de enxergar com clareza e discernimento o 

mundo a nossa volta, construindo sentido sobre nós mesmos e sobre os fenômenos sociais do 

nosso tempo. A construção de sentidos, por meio de uma aprendizagem significativa tornar mais 

rica e significativa a nossa experiência como sujeitos críticos e autônomos. 

Neste estudo bibliográfico, analisamos portanto, a importância da aprendizagem na vida do 

indíviduo, e as implicações do “aprender a aprender” como forma de construção de si no mundo. 

Apoaimos-nos nas leituras de autores, como: Bakhtin (2003), Porto (2009), Strauss (1999), 

Todorov (1993), Vygotsky (1089); e outros, que nos ajudam a tratar de temas como 

aprendizagem humana, motivação, leitura de mundo, memória, cognição, tempos-espaços do 

aprender, construção do sujeito, entre outros, que se diluem em toda a estrutura do texto, o qual 

apresenta-se nesta ordem: primeiro, apresentamos os aspectos constituintes da aprendizagem 

humana; em seguida tratamos da leitura de mundo, evocando o tempo e a memória como espaços 

de construção de si mesmo; e concluimos, apontando que aprendizagem e leitura de mundo 

codunam-se na constituição da identidade humana. 

 

2. APRENDIZAGEM HUMANA: ASPECTOS CONSTITUINTES 

 

Interagir com mundo, criar e produzir são características comuns dos seres humanos. A 

intencionalidade de aprender e aumentar o conhecimento estão presentes na vida de cada 

individuo, por ser o seu principal meio para o crescimento intelectual, de transformação pessoal e 

social. Sendo assim, a aprendizagem envolve os aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, 
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psicossociais e culturais, de modo que “aprender a aprender é o conhecer exatamente as 

dimensões que o ser humano (cognoscente) possui na teia complexa da vida” (MARQUES, 2008, 

p. 01). 

Para Porto (2009), a aprendizagem é um processo em que ocorre a interiorização de uma 

serie de comportamentos e capacidades intelectuais, como obtenção de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento de competência, que possibilita ao ser humano viver melhor ou pior. “Aprender 

é construir o seu próprio significado e não encontrar as “respostas certas” dadas por alguém”, 

acrescenta a autora (p. 41). A partir dessa afirmação, ao aprender, o sujeito amplia e renova os 

conhecimentos acumulados, fazendo ligações entre eles, ocorrendo uma reorganização dos 

conteúdos existentes para consolidar novos conhecimentos, constituindo-se assim, um processo 

de aprendizagem significativa. 

Ao abordar a relação entre aprendizagem, conhecimento (e saber) como um ato de 

comportamento, Campos (2003) apud Porto (2009, p. 40) preceitua que “a aprendizagem é, 

afinal, um processo fundamental da vida. Todo indivíduo aprende e, por meio da aprendizagem, 

desenvolve os comportamentos que o possibilitam viver. Todas as atividades e realizações 

humanas exibem os resultados da aprendizagem”. 

Corroborando com esta ideia, Vygotsky (1989) aponta que a aprendizagem é 

simultaneamente influenciada por diversos elementos necessários para o desenvolvimento do 

saber e do conhecimento, e deste modo, todo e qualquer processo de ensino e aprendizagem 

inclui o aprendente e o que ensina. Explica ainda, que a conexão entre o desenvolvimento e 

aprendizagem se dá através da zona proximal, (distancia entre os níveis de desenvolvimento 

potencial e nível de desenvolvimento real) “espaço dinâmico” entre os problemas que uma 

criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e o que resolverá com ajuda de 

outra pessoa mais capaz, para em seguida a mesma domine sozinha (nível de desenvolvimento 

potencial). 

Segundo o mesmo autor, a aprendizagem é de forma coletiva e cooperativa, sendo que o 

individuo necessita de estímulos externos e internos, como a motivação e a necessidade. Este 

processo é uma transformação qualitativa da estrutura intelectual do ser humano. A colaboração 

entre os sujeitos pressupõe um trabalho conjunto para realizar atividade que não poderiam 

produzir individualmente. Durante a aprendizagem, ocorre à interiorização e aquisição de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências do sujeito envolvido no processo. 

Os aspectos afetivos, emocionais e cognitivos de aprendizagem são fatores interligados, que 

compõe o todo da dinâmica da aprendizagem do indivíduo. Ao conceber estes conceitos inter-

relacionados, Bock (1999, p. 121) destaca o relevante papel da motivação: 
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A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a ação, a partir de 
uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. Isto 
significa que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta uma 
necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade ou uma predisposição 
para agir. A motivação está também incluindo o ambiente que estimula o organismo e 
que oferece o objeto de satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que 
aparece como a possibilidade de satisfação da necessidade. 

 

A autora defende que uma das grandes virtudes da motivação é melhorar a concentração e a 

atenção do sujeito, proporcionando-lhe a capacidade de realizar atividades no processo de 

aprendizagem, tornando-se um indivíduo incentivado, principalmente quando essa motivação, 

vem de seus professores e colegas que têm atitudes ativas para atingir os objetivos propostos. Por 

isso, existe uma relação dinâmica entre a aprendizagem e a motivação. 

A motivação é um processo que mobiliza o organismo para a ação, estabelecendo uma 

relação entre o ambiente e a necessidade de satisfação. Desta forma, deve está equacionada no 

contexto educacional, sabendo-se, que o estado emocional influência na eficiência da 

aprendizagem expressiva, tornando-se uma tarefa primordial nas instituições de ensino. 

Diante do exposto, entende-se que a aprendizagem consiste em uma articulação entre saber, 

o conhecimento e a informação. Ou seja, a informação leva ao conhecimento que por sua vez 

pode ser transmitido, e o conhecimento é o resultado da construção do elemento do saber. É 

como o sujeito se apropria desses conhecimentos de forma particular, se apropriando e 

transformando as informações inconscientemente, e ampliando sua leitura de mundo, na 

construção de si mesmo, como tratamos a seguir. 

 

3. LEITURA DE MUNDO E O LUGAR DO SUJEITO NA CONSTRUÇÃO DE SI 

 

“Escrever e ler são formas de fazer amor. O escritor não escreve com intenções didático-
pedagógicas. Ele escreve para produzir prazer. Para fazer amor. Escrever e ler são 

formas de fazer amor. É por isso que os amores pobres em literatura ou são de vida curta 
ou são de vida longa e tediosa”. 

(Rubem Alves) 

 

Ler o mundo de forma crítica é o que se espera do sujeito que aprende, daquele que 

vivencia múltiplas possibilidades de interação com o mundo letrado, em sentido alfabético e 

social. Por meio daquilo que aprendemos, encontramos e designamos nosso lugar no mundo, 

tornamos-nos capazes de nomear nossas ações e nossos atos políticos e culturais, estabelecendo 

uma ponte, na qual ultrapassamos as fronteiras da metafísica e do mundo material e acima de 

tudo, construímos nossos próprios mundos, de forma subjetiva e crítica. 

A construção de sentidos sobre o mundo permite que nos compreendamos como sujeitos 

sócio-históricos e culturais, determinados por uma cultura social mais ampla na qual estamos 
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inseridos, e que influencia a construção de nossa própria identidade, que segundo Strauss (1999, 

p. 29) “está associada às avaliações decisivas feitas de nós mesmos – por nós mesmos ou pelos 

outros. Toda pessoa se apresenta aos outros e a si mesma, e se vê nos espelhos dos julgamentos 

que eles fazem dela” (STRAUSS, 1999, p. 29), e aos poucos se constrói a si mesma, por meio de 

um equilíbrio entre o social e individual, de modo a inscrever sua ação/participação no mundo. 

Nossa existência e as consequências que dela emanam, dão-se pela mediação entre o real e 

o simbólico, pelo encontro de “eus”, que atam ou desatam “nós”, buscando construir os “sis”. 

Sobre o encontro de “eus”. Todorov (1983, p. 243) nos diz que “a descoberta do outro tem vários 

graus, desde o outro como objeto, confundindo com o mundo que o cerca, até o outro como 

sujeito, igual ao eu, mas deferente dele, com infinitas nuanças intermediárias”, e, portanto, 

“descobrir os outros em si mesmo, é perceber que não se é uma substância homogênea, e 

radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo- o eu é um outro” (p. 3).  

Este outro a quem o autor se refere representa o diálogo com o próximo, a abertura que nos 

propomos ao novo, - o até então desconhecido-, aquilo que nos parecia diante de nossos olhos e 

de nossa percepção. Aprendemos com sentido, significado e significância social na medida em 

que aprendemos a nós mesmos e aos outros, no pleno exercício do respeito a diversidade, a 

dialética, a plurivocalidade de vozes e a alteridade nas relações humanas (BAKHTIN, 2011). 

A aprendizagem é nosso ponto de partida e de chegada pra definirmos nossa identidade no 

mundo. Construímos-nos por meio daquilo que aprendemos, e principalmente, pelo o que 

fazemos com esse aprendizado, tornando-nos pessoas, indivíduos, seres sociais e profissionais, 

que nos moldamos ao longo de tempo, posto que as pessoas nunca estão prontas, findas. Ainda 

que sejam as mesmas, há sempre novos cenários, desafios e possibilidades em seu caminho. E 

como diria o filósofo grego Heráclito de Éfeso, com uma fascinante máxima: “Ninguém entra 

num mesmo rio uma segunda vez. Pois quando isso acontece, já não se é o mesmo; assim como 

as águas, que já serão outras”. 

Guimarães Rosa maravilha-se com isto, e poetiza o pensamento do filósofo: “O mais 

importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não são sempre iguais, ainda não forma 

terminadas, mas que vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida 

me ensinou”. 

Mais do que tudo isso, o questionamento que lança luz a esta escrita: “O que aprendemos 

quando aprendemos?”, aclara nosso caminho para o entendimento de que a aprendizagem é 

libertadora, é multifacetada e autônoma, e que cada sujeito descobre formas mais apropriadas 

para aprender a aprender, através de um diálogo com o mundo social e individual, revelando o 

que fomos no passado, quem somos no presente e que prospecção o futuro nos encerra. 
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4. MEMÓRIA E COGNIÇÃO: ENTREMEIOS TEMPO-ESPACIAL DA 

APRENDIZAGEM 

 

[A memória é] “um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento”. 

(Zygmunt Bauman) 

 

O papel da memória na elaboração e construção do pensamento humano assume instância 

valorativa na conjectura tempo-espaço, na medida em que estes evidenciam um caráter 

substancial na dialética da aprendizagem humana. Memórias múltiplas: do vivido, do pensado e 

do regido socialmente engendram uma trajetória de reflexão e (re) construção de si mesmo. Dos 

resquícios particulares às interações com o “outro”, memória e cognição entrelaçam-se na 

pertinência de uma aprendizagem significativa. 

A aprendizagem constitui-se como capacidade inata ao ser humano, desde o nascimento até 

a morte. A relação memória e cognição permite que ele estabeleça relações de sentido com o 

mundo, percebendo-se como sujeito social historicamente determinado por uma cultura 

subjacente. Este movimento acontece de maneira gradual e por interferência das relações sociais 

e contextuais. 

Do ponto de vista interpretativo; à luz de uma epistemologia fenomenológica da psicologia 

social, discutimos a relação entre memória e cognição como eixos que se intercalam e se 

interpenetram num tempo-espaço determinados socioculturalmente no processo de aprendizagem 

humana. Apresentamos a memória como um produto individual e social, relacionado, portanto, 

às experiências pessoais de cada sujeito, que desde as aprendizagens iniciais, submetem-se a 

lógica das construções cognitivas pelo entremeio entre o tempo passado, presente e futuro, como 

operações interconexas que tonificam a aprendizagem humana e a transformação do 

conhecimento em saber. 

Esse saber refere-se à produção de sentidos, significado e significância sobre as coisas e os 

fenômenos sociais, buscando interpretá-los e compreendê-los a partir de uma orientação técnica, 

lógica, conceitual e prática que rege as várias correntes epistemológicas da ciência, 

historicamente organizada e sistematizada em forma de teorias. Estas, apesar de garantirem a 

sustentação dos fatos, não são definitivas, mas efêmeras, metamorfoseiam-se conforme a 

evolução dos tempos e dos contextos de domínio no qual de situam. E assim, o conhecimento e o 

saber humano vão sendo arquitetados como produtos do meio social e a partir do lugar social de 

enunciação, onde cada um põe os pés, conforme Boff (2012, p. 15) expressa nessa metáfora: 

 

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 
interpreta de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para 
entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de 
mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés 
pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: 
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como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que 
desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o 
animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Sendo assim, fica evidente 
que cada leitor é co-autor. Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do mundo que habita. 

 

A matéria-prima desse conhecimento transformado em saber é a memória, encarregada de 

encadear narrativas de vida, na manutenção das tradições culturais. Desse modo, está articulada 

ao pensamento, as sensações, as percepções, a imaginação e a linguagem oral, que a mantêm 

viva, pois que, ela não é apenas um depósito de informações e crenças neutras; mas um 

mecanismo de geração de autoconhecimento e registro da subjetividade humana. 

A memória é uma propriedade de espírito que orienta o desenvolvimento da humanidade. 

Funciona como instrumento mediador dos processos mentais e dos impulsos positivos. Seus 

reflexos interferem diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo. O movimento 

de articulação entre memória e cognição representa um importante papel no processo de 

construção dos significados, pela mediação consciente entre pensamento abstrato, capacidade de 

lembrar e realidade. 

Vamos a Saramago (2006), que com a maestria das palavras, que tudo dizem, leva-nos a 

refletir e a muito compreender sobre a relação memória, narrativa e cognição: 

 

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me 
aparece solto. 
Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. 
É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos, e tem a macieza quente do lodo vivo. 
É um rio. 
Corre-me nas mãos, agora molhadas. 
Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de repente não sei se as águas nascem 
de mim, ou para mim fluem. 
Continuo a puxar, não já memória apenas, mas o próprio corpo do rio. 
Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os barcos e o céu que os cobre e os 
altos choupos que vagarosamente deslizam sobre a película luminosa dos olhos. 
Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas águas como os apelos imprecisos da 
memória. 
Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga. 
Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e firme pulsar do coração. 
Agora o céu está mais perto e mudou de cor. 
É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo acorda o canto das aves. 
E quando num largo espaço o barco se detém, o meu corpo despido brilha debaixo do 
sol, entre o esplendor maior que acende a superfície das águas. 
Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas da memória e o vulto 
subitamente anunciado do futuro. 
Uma ave sem nome desce donde não sei e vai pousar calada sobre a proa rigorosa do 
barco. 
Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que as aves digam nos ramos por que 
são altos os choupos e rumorosas as suas folhas. 
Então, corpo de barco e de rio na dimensão do homem, sigo adiante para o fulvo 
remanso que as espadas verticais circundam. 
Aí, três palmos enterrarei a minha vara até à pedra viva. 
Haverá o grande silêncio primordial quando as mãos se juntarem às mãos. 
Depois saberei tudo. 
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Que mais dizer? Pelas palavras do poeta passamos por um processo de metacognição, no 

qual entramos em um estado profundo de reflexão e construção de sentidos acerca da própria 

dimensão cognitiva, que se encontra em estreita relação com a memória, posto que a aquisição do 

conhecimento e a percepção das coisas surgem a partir das vivências cotidianas, do ato de 

rememorar e do encontro entre memórias individuais e coletivas, que se processam em sentido de 

complementaridade e abertura para a criação de novos sentidos e experiências valorativas. 

Essas categorias intercalam-se diante de tempos e espaços abstratos, que ganham sentidos e 

formas a partir da plurivocalidade de vozes e coexistência de sujeitos. No espaço do aprender as 

memórias são elementos estruturantes na formação das competências cognitivas dos alunos, 

através da interação docente-discente estabelecida dentro de sala de aula. O desenvolvimento 

cognitivo constitui-se da organização das estruturas da inteligência, buscando transformar e 

reinventar as experiências e as atividades do convívio social. Assim, memória e cognição 

exercem papeis fundamentais neste percurso, constituindo-se como aspectos inseparáveis, 

inerentes a qualquer relação de mobilização de saberes. 

Nesse sentido, evidencia-se que o processo de aprendizagem humana realiza-se mediante a 

inter-relação entre cognição e memória, como elementos estruturantes na aquisição do pensar e 

do agir intelectualmente. Suas implicações refletem em uma aprendizagem significativa, como 

fenômeno de diferenciação e transformação social, que envolve a inteligência, os desejos e as 

necessidades inerentes a relação particular entre o sujeito e o significado de aprender. 

Memória e cognição convergem, portanto, para um encontro de rememórias, um pensar 

sobre as próprias memórias, assim, um quase metamemória. A aprendizagem depende desse 

processo contínuo e fluído de lembranças e recordações, que substanciam a história de vida de 

cada sujeito e instigam-no a interessar-se pelos desafios do presente e do porvir.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprendizagem é um processo fundamental em todas as etapas da vida humana, representa 

uma busca pela construção de significados das coisas e do mundo, através da resignificação do 

vivido, do pensado e do agido. É um processo complexo e infinito. Constrói-se e desconstrói na 

medida em que os tempos evoluem e impõem novas necessidades, novas transformações e 

formas de pensar e agir diante dos fenômenos a que somos submetidos. 

 “O que aprendemos quando aprendemos?”. Aprendemos a buscar o desconhecido e torná-

lo nosso conhecido. O conhecimento torna-se nossa ponte para a libertação e a tomada de 

consciência do mundo, posicionando-se de maneira lógica e crítica, através da construção do 

pensamento e julgamento dos fatos. 
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Enfim, aprendemos a aprender, quando nos dispomos a isso; quando nos deixamos tocar 

pelo outro, por aquele que nos parece contrário e oposto às forças ideológicas que constroem 

nosso sistema mental e social. Aprendemos mais e melhor, quando refutação a futilidade e ao 

superficialismo mundano e nos tornamos mais sábios e evoluídos perante os desafios do nosso 

tempo. 
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