
PALAVRAS INICIAIS

Nesta primeira ficha, que compõe o eixo temático “Aprender no ensino superior”, 
iniciamos o diálogo pedagógico com o texto de Tunes e Bartholo (2009), intitulado Dois 
sentidos do aprender. O trabalho tem o objetivo de examinar possíveis transformações 
ocorridas no sentido e nas formas do aprender, destacando o papel central do aluno no 
processo de aprendizagem. Compreender a questão constitui pertinente impulso para 
o princípio das reflexões sobre os temas que perpassam esse primeiro eixo temático 
das Fichas Pedagógicas. 

SENTIDOS DE APRENDER 

Dialogando com Michel de Montaigne (1533–1592), Joseph Jacotot (1770–1840) e 
Hugo de São Vitor (1096–1141), dissidentes do pensamento pedagógico da antiguidade, 
Tunes e Bartholo (2009) recuperam importantes elementos da origem do sentido 
dominante da palavra “aprender” na contemporaneidade. Inicialmente, esboçam os 
principais tópicos do pensamento desses mestres franceses com vistas a oferecer 
uma compreensão geral de suas ideias acerca da educação, mais especificamente, do 
ato de aprender.

Conforme os autores, Montaigne sublinha que a verdadeira aprendizagem implica 
esforço ativo próprio em condição de liberdade. Isso porque o saber não pode ser 
adquirido, mas incorporado à alma com esforço de entendimento e discernimento. 
Joseph Jacotot, na mesma direção, nos incita a refletir sobre a educação, defendendo 
que o mestre deve levar o aluno a conduzir-se por sua própria inteligência para aprender. 
Esses dois dissidentes fazem ecoar o pensamento de Hugo de São Vitor, monge que 
lecionou na abadia parisiense de São Vitor por volta de 1130. Para esse autor, de 
acordo com Tunes e Bartholo (2009), o que o homem quer saber sobre si mesmo se 
encontra na sua origem, na Sabedoria. A busca pela Sabedoria começa pelo ato de ler, 
passando, então, para o ato de refletir e, finalmente, para o de contemplar. Em assim 
argumentando, sua mensagem é bem precisa: o dever de aprender significa o dever de 
ler, sendo a leitura uma atividade essencialmente moral.

Com base no ideal pedagógico desses pensadores, Tunes e Bartholo (2009) sintetizam 
dois sentidos centrais do aprender constantes na atualidade: aprender como aquisição 
e acumulação e aprender como abertura à renovação, acepções cujas características 
apresentamos nos quadros abaixo, de forma sintetizada e comparativa.
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1. Trata-se de um processo quantitativo, de 
aquisição e acúmulo gradual de informação, 
conhecimento ou experiência, associado à 
ideia de adquirir e acumular (aprendeu muito, 
pouco ou nada).

2. Importa-se com a velocidade do aprender 
(aprendeu muito em pouco tempo ou pouco 
em tempo longo).

3. Permite a comparação de pessoas, hierar-
quizando-as, assim como a comparação intra-
pessoal, de modo que se pode verificar o pro-
cesso de acumular de uma mesma pessoa ao 
longo do tempo.

4. A aprendizagem tem prazo de validade, 
perdendo a velocidade com o envelhecimento 
do sujeito (esquecimento).

5. Aprende-se o que tem valor mercadológi-
co (pode ser trocado por títulos, status e vanta-
gens sociais).

6. O aluno aprende o que lhe é ensinado.

1. Trata-se de um processo qualitativo, que 
pressupõe a abertura para o mundo e o desejo 
autêntico da renovação.

2. A velocidade da aprendizagem não impor-
ta. Importa-se, antes de tudo, com a indaga-
ção do que, por que e para que se busca e, 
ainda, do método, do modo de buscar. 

3. Não é um processo que diz respeito, ex-
clusivamente, ao âmbito do sujeito, já que é 
um acontecimento da relação do homem com 
o mundo.

4. Não é um processo representado como 
mudança em função do tempo, sendo referido 
ao tempo presente. O futuro já está nele inscri-
to como possibilidade.

5. Busca-se sempre o aprender, porque 
sempre podemos melhorar o exercício das vir-
tudes.

6. O aluno é o arquiteto da sua aprendiza-
gem. Desse modo, não se submete a currícu-
los e programas predefinidos.

Aprender como aquisição e acumulação
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Referência

Tunes e Bartholo (2009) salientam que a ideia de aprendizagem como acumulação 
é hegemônica na  atualidade, entretanto ainda perdura um sentido de aprender 
como abertura à renovação, como busca. Enfatizam que apenas segundo essa 
última concepção a aprendizagem é verdadeiramente um processo ativo, uma vez 
que representa uma busca permanente de quem aprende pelo que quer, como quer, 
quando e com quem quer aprender.  

Nessa mesma acepção, entendemos que aprender na universidade aponta para uma 
prática pedagógica diferenciada da tradicionalmente praticada, sendo necessária a 
criação de uma nova cultura que possibilite, entre outras questões, o desenvolvimento 
do pensamento autônomo, não perdendo de vista, que, nesse processo, como bem 
salientam os autores, o professor é também “uma pessoa comprometida com a busca 
incansável” (p. 29).
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