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        A questão aqui levantada da relação entre a aprendizagem e o conhecimento parte da 

região da Educação Escolar. A aprendizagem sempre foi tema da Filosofia e a partir do século 

XX da Psicologia. O Conhecimento é um dos grandes focos da Filosofia, mas sendo também 

tratado pelas Ciências a partir da visão, sobretudo empirista. 

       A escola ao longo de sua existência sempre se voltou a selecionar e a passar saberes já 

constituídos. Saberes estes que passaram a ser simplificados e destacados de suas origens e ao 

mesmo tempo de seus objetos. O que passou a preocupar muitos estudiosos, dentre estes 

Dewey, destacando que a escola deveria preparar para a vida e em meio a esta.  

 

O Aprender: um comportamento encarnado no ser 

 

A aprendizagem enquanto voltada à ação, à mudança de comportamento, traz como 

destaca Nilson Machado ao falar da competência, a questão da pessoalidade. O indivíduo é 

capaz de aprender, o que não se pode dizer de uma máquina. 

 

[...] certamente causaria estranheza entre educadores afirmações do 

tipo „Meu computador é extremamente competente‟, ou „Tenho um 

livro muito competente‟. De fato, há uma espécie de consenso tácito 

no que se refere à semântica da palavra „competência‟: as pessoas é 

que são ou não são competentes, e toda tentativa de atribuição de 

competência a objetos ou artefatos parece insólita ou inadequada. A 

pessoalidade é, pois, a primeira característica absolutamente 

fundamental da idéia de competência. (MACHADO, 2002, p.141) 

 

A aprendizagem refere-se ao comportamento, mais especificamente à mudança de 

comportamento e  pode ser analisada sob vários ângulos dependendo da teoria que a sustenta. 

Para o behaviorismo, a mudança de comportamento se dá por uma ação condicionante externa. 

Mas mesmo assim não podemos esquecer a pessoalidade, pois para um condicionamento 

operante se dar, mesmo na visão comportamentalista, precisa haver a confluência entre a ação já 

dada, o que é reforçador para  história do indivíduo e as relações entre estas e um novo estímulo 

reforçador.  

Para Merleau-Ponty o homem modifica seu comportamento, ou melhor, porta-se diante do 

meio, não por uma ligação simples entre estímulos, mas pelo significado que este possa adquirir 

em meio ao tempo e o espaço. É um corpo que encarna um comportamento imerso em 

condições físicas, biológicas, sociais e culturais subsumidos por condições significativas 

humanas próprias que se dirigem ao mundo, em transformações constantes. É o ser que atribui 

significados, que tem e pode manifestar intenções, que pode ver e criar relações entre as coisas, 

e entre estas e seu corpo. Os significados humanos partilhados são fundamentais. Podemos dizer 

que com a aprendizagem dá-se uma nova maneira de se portar diante de algo, de si, do outro, do 

mundo. 

Com as formas simbólicas, aparece uma conduta que exprime o 

estímulo por si mesmo, que se abre à verdade e ao valor próprio das 

coisas, que tende à adequação do significante ao significado, da 

intenção e daquilo que ela visa. Aqui o comportamento não tem mais 
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apenas uma significação é ele próprio significação. (MERLEAU-

PONTY,1975, p.158) 

 

Ao longo dos tempos, algumas aprendizagens foram consideradas essenciais a serem  

trabalhadas pela escola: aprender a ler, a escrever, a calcular. Aqui também trabalhadas por 

meio de visões diversas. Em Skinner o acompanhamento constante, a modelagem de 

comportamento. Em Rogers, a aprendizagem como se dando de forma natural, dependente 

apenas de relações psicológicas pessoais que envolvem a congruência quanto aos próprios 

sentimentos, a empatia, a autenticidade, a liberdade e a aceitação do outro.   

Interpretando-se Merleau-Ponty, embora este não foque o espaço escolar,  podemos dizer 

que a aprendizagem sempre se dá por um  corpo dotado de intenções, capacidades intelectuais, 

afetivas, emocionais, vitais e físicas que dependendo de como o entorno se lhe apresenta é capaz 

de compreender e adquirir novos instrumentais, linguagens e aptidões para lidar com o mundo e 

consigo mesmo e transformá-los. O professor deve oferecer instrumentais e linguagens diversas 

dotadas de significados próprios e advindos da sociedade a qual expressa, não impondo ao aluno 

formas de ser, mas criando espaços para que isto se dê. 

É um ser que entra em contato com outros seres, com suas estruturas, significados, 

instrumentais e intenções. A pessoalidade destacada acima é fundamentalmente embrenhada em 

uma cultura que abre a possibilidades infindáveis. Cada vez que o ser adquire um novo 

instrumental ele se transforma e pode modificar o seu entorno físico e social. 

 

 

O Conhecer: entre a construção individual e o universal 

 

Quanto ao conhecer, se levarmos em conta que é a procura e o encontro da verdade e da 

realidade, em que espaços escolares este se dá? Os saberes são até hoje, de modo geral na 

escola,  pré-selecionados e passados prontos, mesmo se falando tanto que a mente não é uma 

folha em branco. O vestibular brasileiro continua ditando os saberes a serem absorvidos pelos 

alunos de forma pré-estabelecida.  

 

[...] a escola organiza-se basicamente em termos de conhecimento 

apresentado sob a forma de conteúdos disciplinares. Os espaços 

curriculares escolares são loteados entre as diferentes matérias, e os 

tempos são subdivididos em doses diárias – as aulas. Porém, 

conhecer é conhecer o significado, e o significado é sempre 

construído pelas pessoas, ou seja, o conhecimento é sempre 

pessoal.(MACHADO, 2002, p.141) 

 

Aqui não pretendemos fazer uma análise das visões que descrevem o Conhecimento, mas 

destacá-lo em correlação com a aprendizagem focando algumas visões com a de Jean Piaget e 

Morin. 

A Escola Novista veio valorizar o processo do conhecimento, entretanto muitas vezes 

houve uma interpretação errada, sem levar em conta um contexto de significados partilhados 

com base no qual cada ser constrói seu conhecimento. O que também suscitou muitas críticas, 

por exemplo, de Demerval Saviane e de Snyders. Estes autores irão destacar que o saber 

construído pela Humanidade é essencial para ser trabalhado na escola. 

A escola em muitos casos, dependendo de sua visão educacional, passou a não se 

preocupar mais com o Conhecimento universal para supervalorizar a construção. Aqui entra 

sobretudo, a influência da Jean Piaget. Como destaca Morin, Piaget tem como importância a 

busca da compreensão do processo interno de desenvolvimento genético, levando em conta a 

Biologia.  

Piaget levanta a hipótese de que o indivíduo a partir de seu nascimento, em decorrência de 

sua troca com o meio vai construindo estruturas mentais, o que lhe permite perceber e conhecer 

o real de forma variada. No começo sem imagens mentais, depois por meio da elaboração 

semiótica, mas ainda centrando-se em determinados aspectos sem ser capaz de centralizar-se e 
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descentralizar-se, vai caminhado para a capacidade de operação e depois para o pensamento 

hipotético dedutivo. As possibilidades de elaboração Matemática, segundo Piaget, abririam para 

o Conhecimento máximo do ser humano, formas abstratas se correlacionando ao concreto e 

abrindo para relações apenas abstratas, frutos de abstrações reflexivas.  

Para o ser humano ir se desenvolvendo, de acordo com esta visão, precisa de um 

amadurecimento biológico associado a sua relação com o meio que podem desencadear 

processos contínuos de adaptação. Há aqui a necessidade de um equilíbrio entre a assimilação 

que traz a apreensão do objeto (dado material ou idéia) de acordo com os recursos presentes; 

quando o amadurecimento e os dados novos permitem o indivíduo perceberá um desequilíbrio 

que permitirá uma nova acomodação (uma transformação cognitiva em relação ao objeto). 

Em Piaget encontra-se o conhecimento como dependente do ser biológico que se 

transforma em sua interação com o meio. Mostra, portanto que o conhecimento não é o 

resultante da impressão do real como lá está, mas uma construção que dependem do que o real 

oferece, mas sobretudo de como as estruturas intelectuais vão organizando-o. Há uma 

elaboração cognitiva em espiral, pois há uma reconstrução contínua de seu nível anterior por 

meio de  novos recursos. Há algo, entretanto, comum a ser partilhado. 

Na escola novista, esta idéia gerou muitas vezes a idéia de que só o processo era 

importante, isto é de que a criança teria que passar por desafios. Mais uma vez parece que ao 

aluno seria vedado o conhecimento. Na escola tradicional, porque o saber era absoluto e deveria 

ser passado pronto impedindo o processo pessoal sem o qual o conhecimento não se dá; na 

escola novista porque, muitas vezes,  o importante era apenas a construção das estruturas 

cognitivas, sem provocar confrontos e desequilíbrios muitas vezes necessários. 

Estas estruturas como descritas por Piaget são fundamentais, mas a construção do 

indivíduo só avança em meio a equilíbrios e desequilíbrios, portanto devendo constar de visões 

cognitivas já constituídas que possam desafiar as elaborações que permanecem numa zona de 

conforto, sem confrontos. 

Aqui se pergunta como se dá o partilhar entre o Conhecimento pessoal e o Conhecimento 

que avança com a sociedade? Se vivemos na era do Conhecimento, onde mais do que nunca 

avançamos em informações e conhecimentos diversos, como preparar o indivíduo para isto. 

Parece que o conhecimento já pronto não pode ser repassado para ninguém, mas ao 

mesmo tempo o processo por si só pode se tornar vazio. O ser para conhecer tem que se dirigir a 

algo e a algo que não apenas o sensibilize, mas que o envolva em um processo globalizado, 

logicamente sem esquecer as estruturas disponíveis a cada fase de desenvolvimento. Por outro 

lado, o conhecimento é uma construção contínua da humanidade que se transforma e consolida 

ao longo da história. 

A escola, sabemos, é o centro da preparação do ser humano para o Saber constituído pela 

sociedade e, portanto para o acesso ao conhecimento. Por outro lado, parece que cada vez mais 

ela está distante do próprio trabalho com o conhecimento. Ou prepara para o vestibular, para um 

conhecimento já pronto e acabado, onde a pessoalidade é desconsiderada ou em outros casos 

fica restrita a processos, que partem, mas muitas vezes permanecem no que o aluno trouxe, que 

Vygotsky denominaria como conhecimento do senso comum. 

 

              Conhecer e aprendizagem se intercruzam?  

 

Parece que a escola tem mais facilidade em se voltar para a aprendizagem, pois aqui lida 

com ações, comportamentos, habilidades e competências. Mesmo assim, António Nóvoa 

destaca que a escola está também se afastando do processo de aprendizagem, ao precisar 

assumir várias responsabilidades que deveriam ser da família e da sociedade como, por 

exemplo, a formação moral etc.(NÓVOA, 2007) 

Aqui a nosso ver os impasses são cada vez maiores. Vivemos na reconhecida era do 

conhecimento, mas por outro lado a aprendizagem e o conhecimento são reconhecidamente 

deixados de lado. O relatório Delors nos coloca que devemos trabalhar no âmbito de quatro 

tipos de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a 

fazer.  
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Ao pensarmos que Piaget foi um dos grandes autores que trouxe à baila a capacidade 

cognitiva como algo que se transforma na troca com o meio, mas que por  outro lado destaca 

que a aprendizagem não gera conhecimento, sobretudo o conhecimento máximo gerado pela 

abstração cognitiva. Para Piaget, é o conhecimento que irá ampliar a capacidade de 

aprendizagem. O que gera o conhecimento é sempre a adaptação, os desafios a que o indivíduo 

vai sendo submetido. 

As estruturas mentais, coordenações possíveis, estão normalmente contidas no processo 

de aprendizagem sem que o indivíduo o perceba; pois para isto precisa recorrer a um novo nível 

de conhecimento, que se refere á compreensão, à abstração reflexiva. 

Por outro lado, Piaget destaca que o fazer puro e simples, o ensaio e erro sem aplicação de 

estruturas mentais ou a mudança de comportamento por influências externas não levam ao 

conhecimento. 

O relatório Delors, entretanto, destaca o conhecimento como devendo ser aprendido.  

 

Este tipo de aprendizagem que visa não tanto a aquisição de um 

repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento pode ser considerado, 

simultaneamente, como um meio e como uma finalidade da vida 

humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda a 

compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que 

isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas 

capacidades profissionais, para comunicar. Finalidade, porque seu 

fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. 

(DELORS,1998,pp.90-1) 

 

Aqui aprendizagem parece se ligar ao domínio de instrumentos que levam ao 

conhecimento. Desta forma diferentemente de Piaget o conhecer poderia e deveria ser aprendido 

no que se refere a seu mais alto grau.  

Em continuação temos, no referido relatório: 

 

Apesar dos estudos sem utilidade imediata estarem desaparecendo, tal 

a importância dada atualmente aos saberes utilitários, a tendência 

para prolongar a escolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos 

a apreciar, cada vez mais, as alegrias do conhecimento e da pesquisa 

individual. O aumento dos saberes, que permite compreender melhor 

o ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da 

curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite 

compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na 

capacidade de discernir. Deste ponto de vista, há que repeti-lo, é 

essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa ter acesso, de 

forma adequada, às metodologais científicas de modo a tornar-se para 

toda a vida „amiga da ciência‟. Em nível do ensino secundário e 

superior, a formação inicial deve fornecer a todos os alunos 

instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das 

ciências e dos paradigmas do nosso tempo. (DELORS,1998, p.91). 

 

Aqui se fala em outra ordem de construção do conhecimento. Não apenas como a 

elaboração genética de estruturas, mas esta confrontada ao conhecimento elaborado pela 

humanidade. Os saberes não devem ser dados prontos, mas não podem ser ignorados em seus 

processos. Por outro, se nos embasarmos na Fenomenologia podemos  considerar que o 

preenchimento de um conhecimento se dá num momento histórico. Aqui são consideradas as 

possibilidades de alteração de métodos e paradigmas, mas isto não justifica que devam ser 

ignorados.  

O aprender parece que se refere aqui a métodos de aquisição científicos. Por outro 

lado, consideramos que o ser precisa ser sensibilizado para o conhecer de modo geral, de forma 
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que este desperte o seu prazer, ao destacar que devamos deixar de nos centrar apenas no que é 

utilitário.  

Como destacará Morin, o Conhecimento deve ser dar em espiral voltando-se a um 

questionamento contínuo do que foi verificado. Os métodos de conhecimento, segundo este 

pensador, devem se constituir em seu caminhar e devem ser constantemente revistos e 

repensados, assim como destaca que a aprendizagem deve se fazer aprendendo.  

Conhecimento e aprendizagem se complementam, pois o conhecimento, como 

destaca Morin,  deve levar em conta sempre o sujeito e o objeto; não há conhecimento sem 

subjetividade e não há conhecimento sem objeto. O próprio conhecimento físico está sempre 

envolto numa relação com a antropossociologia. Aqui entra a questão da aquisição de 

instrumentos metodológicos. Estes não sendo vistos como absolutos, mas sim como 

instrumentos criados ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade e a serem abertos a 

transformações e adequações.  

Convém destacar-se ainda: 

 

Aprender para conhecer supõe, antes de tudo, aprender a aprender, 

exercitando a atenção, a memória e o pensamento. Desde a infância, 

sobretudo nas sociedades dominadas pela imagem televisiva, o jovem 

dever aprender a prestar atenção às coisas e às pessoas.  

A sucessão muito rápida de informações mediatizadas, o „zapping‟ 

tão freqüente, prejudicam de fato o processo de descoberta, que 

implica duração e aprofundamento da apreensão. Esta aprendizagem 

da atenção pode revestir formas diversas e tirar partido de várias 

ocasiões da vida (jogos, estágios em empresas, viagens, trabalhos 

práticos de ciências....).  (DELORS, 1998, p.92) 

 

Aqui o texto traz outro aspecto interessante, além do aprender a aprender, que seria 

lidar com métodos científicos: o aprender a aprender, portanto modifica a sua própria forma 

de se portar diante da realidade, dos conteúdos, que devem fazer parte dos métodos de acesso ao 

conhecimento. Destaca-se: o prestar atenção, a memória e a capacidade de pensar. O que 

normalmente se tem por natural. Muitas vezes a escola coloca para os pais: ele é desatento, ele 

não memoriza o que foi ensinado, como se isto não fosse responsabilidade da escola, mas fosse 

algo que se tem ou não. O máximo que se faz é encaminhar a criança a um especialista, que 

talvez irá dar-lhe algum remédio. 

Outro aspecto significativo que foi durante muito tempo tratado como inútil, é a 

questão da memória. Aqui tratada de forma diferente, pois ela não é vista aqui como uma 

simples impressão, mas como algo trabalhado e seletivo, que precisa ser exercitado e aprendido. 

 

Por outro lado, o exercício da memória é um antídoto necessário 

contra a submersão pelas informações instantâneas difundidas pelos 

meios de comunicação social. Seria perigoso imaginar que a memória 

pode vir a tornar-se inútil, devido à enorme capacidade de 

armazenamento e difusão das informações de que dispomos daqui em 

diante. É preciso ser, sem dúvida, seletivo na escolha dos dados a 

aprender „de cor‟ mas, propriamente, a faculdade humana de 

memorização associativa, que não é redutível a u automatismo, deve 

ser cultivada cuidadosamente. Todos os especialistas concordam em 

que a memória deve ser treinada desde a infância, e que é errado 

suprimir da prática escolar, certos exercícios tradicionais, 

considerados como fastidiosos. (DELORS, 1998, p.92) 

 

Vimos já que a associação destacada pelo próprio empirismo traz implícito a 

questão da associação por participação do sujeito, pois fala da associação por significados. 

Aqui, entretanto, o relatório traz a questão da imposição causada hoje por informações diversas, 

que muitas vezes se dispersam. O indivíduo precisa ser exercitado de maneira a que ele seja o 
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detentor do conhecimento por meio das informações. Caso o indivíduo aprenda a reter o que é 

importante, saiba ser seletivo e ao mesmo tempo aprenda a confrontar dados e informações 

diferentes, passará a ser capaz de dominar o conhecimento, ao invés de ser bombardeado por 

informações superficiais que se subsumam umas às outras conforme o interesse da mídia, de um 

grupo específico ou mesmo de emoções e sentimentos passageiros.  

 

Finalmente, o exercício do pensamento ao qual a criança é iniciada, 

em primeiro lugar, pelos pais e depois pelos professores, deve 

comportar avanços e recuos entre o concreto e o abstrato. Também se 

devem combinar, tanto no ensino como na pesquisa., dois métodos 

apresentados, muitas vezes como antagônicos: o método dedutivo por 

um lado e o indutivo por outro. De acordo com as disciplinas 

ensinadas, um pode ser mais pertinente do que outro, mas na maior 

parte das vezes o encadeamento do pensamento necessita da 

combinação dos dois.(DELORS, 1998, p.92) 

 

Aqui se destacam dois outros aspectos: a relação entre o concreto e o abstrato e o 

método indutivo e o dedutivo. Em Piaget, o indivíduo caminha do concreto para o abstrato e do 

método indutivo ao dedutivo. Aqui não podemos estabelecer um confronto de idéias porque 

Piaget tratou do desenvolvimento cognitivo, enquanto que aqui se fala na aprendizagem na 

Escola. Aqui podemos entretanto pensar que se falamos em uma construção real do 

conhecimento por cada indivíduo este deve constantemente voltar-se ao concreto, mas não pode 

permanecer neste senão não poderá atingir o conhecimento, que depende de categorias, de 

organizações lógicas, que caminham para um pensamento abstrato. Piaget destaca como o 

máximo do desenvolvimento o pensamento hipotético dedutivo, enquanto que aqui parece que 

se confrontam o pensamento dedutivo e o indutivo.  

Aqui não se fala, entretanto, no pensamento intuitivo, do qual trata a 

Fenomenologia e outros autores. Aqui entra a questão de como lidar com este tipo de 

conhecimento e levantar a questão de como poderia ser aprendido a relação com este. Mas não 

iremos tratar deste aqui, devido à extensão deste. 

Este relatório diz que a escola tem se ocupado tão somente deste tipo de 

aprendizagem (aprender a conhecer) e um pouco do fazer (aprender a fazer). Mas aqui vemos 

que nem isto tem sido feito, da maneira como aqui é colocado. Isto é não se valorizando a 

pessoalidade, nem a construção de instrumentos que abram ao conhecimento e nem o confronto 

pessoalidade e universalidade. 

Voltando-nos a Morin vemos ação e conhecimento como interligados no animal de 

modo geral e no homem. 

 

Efetivamente a formação dos sistemas nervosos, ao longo das 

diversas evoluções animais, é inseparável das ações e relações no 

interior de um meio ambiente, e os desenvolvimentos cerebrais são 

inseparáveis da locomoção rápida, da busca, do ataque e da defesa, 

ligados à procura do alimento protéico,originária da incapacidade 

animal de captar a energia solar.(MORIN, 1998, p.63) 

 

                    Aqui Morin concorda com Piaget destacando que a origem do nosso sistema 

nervoso „poderia fornecer o ponto de partida para toda uma filosofia‟. (PIAGET, 1970, p.36, 

apud MORIN,1999, p.62). 

                    Morin traz a questão da aprendizagem ligada ao conhecimento, mais próxima de 

Merleau-Ponty que traz como importante os significados. 

 

Aprender não é somente adquirir um savoir-faire, mas também saber 

como adquirir saber; pode ser a aquisição de informações; pode ser a 

descoberta de qualidades ou propriedades inerentes a coisas ou seres; 

pode ser a descoberta de uma relação entre dois acontecimentos ou, 
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ainda, a descoberta da ausência de ligação entre eles.(MORIN,1999,    

p.68) 

 

                   O aprender para Morin não se trata de uma ação externa sem ligação com os 

aspectos internos neuronais, com possibilidades internas, não se refere a um fazer sem 

conseqüências, mas traz implícita para assim ser considerado, uma aquisição nova no que se 

refere a uma transformação do tratamento com o meio.  Trazendo Merleau-Ponty, podemos 

dizer que isto inaugura um novo posicionamento do homem diante de seu entorno. 

 

 Construir supõe um construtor: aprender supõe um a priori; adquirir     

supõe um inato. O aparelho neurocerebral é o construtor a priori 

dispondo da capacidade de aprender.(MORIN, 1999, p.69) 

 

Há assim uma interligação constante entre o já conhecido, que pode trazer 

esquemas inatos  como o diálogo com o “meio cognoscitível, fervilhando de incógnitas” 

(MORIN, 1999, p. 69). Tanto houve um desenvolvimento do aparelho neuronal como a 

influência da organização existente no meio. Não há a imposição de um sobre o outro, mas uma 

composição dialógica. 

Há uma interligação entre a máquina computacional – o espírito – a cultura. 

Sentimento, emoção e razão se entrecruzam constantemente. Assim como o apriori e o 

adquirido. A forma como o indivíduo é criado, os pontos valorizados irão interferir na sua forma 

de direcionamento ao conhecimento. A questão do gênero, por exemplo para ele,  irá pesar 

sobre o predomínio da ação de uma parte do cérebro. A linguagem irá permitir o acesso ao 

pensamento e servir de elemento para que este se desenvolva. 

Compreensão e explicação se complementam, assim como analogia e pensamento 

dedutivo. A paixão por exemplo pode levar ao acesso do conhecimento, como pode também 

distorcê-lo. Sem paixão não há conhecimento de fato, sobretudo que caminhe para a 

Universalidade, por outro lado ela pode levar o indivíduo a mergulhar no que Piaget 

denominaria como assimilação sem uma acomodação adequada, onde o desejo apreende e 

distorce o objeto focado.  

Para Morin, o estado de espírito de uma pessoa altera sua forma de compreender o 

que está a seu redor. A pessoa deprimida, por exemplo no luto, tem uma forma diferente de se 

dirigir ao mundo, se retrai. A pessimista tem uma forma diferente de compreender a realidade 

da que tem a otimista. 

Corpo e espírito não estão separado, assim como ação, compreensão, explicação, 

aspectos físicos e neurais, espírito, cultura, analogia e o racional. A analogia por si só pode nos 

afastar da realidade, por outro lado o pensamento racional em sua pureza leva à pobreza à falta 

de criação. 

Desta forma a escola precisa dar espaço para a criação do indivíduo, para o sonho, a 

fantasia, mas não pode ficar apenas no que o aluno traz, mas confrontá-lo com o que a 

humanidade construiu em termos de Saberes, mas também em termos culturais. As formas de 

organizar o próprio conhecimento e as próprias formas de comunicação e sentimentos. Merleau-

Ponty nos dirá que a forma do oriental expressar-se emocionalmente diante de um 

acontecimento é diferente da do ocidental por uma questão cultural. Desta forma há uma hiper-

complexidade com a qual a escola precisa lidar. 

Há conhecimentos a serem selecionados, mas também deve haver espaço para que 

sejam confrontados com seres que se dirigem a outros seres na busca da compreensão e da 

explicação da realidade e da verdade.  

Morin dirá que devamos buscar uma cabeça bem feita e não bem cheia.  

 

Uma cabeça bem feita significa que, em vez de acumular o saber, é 

mais importante dispor ao mesmo tempo de: 

 aptidão geral para colocar e tratar problemas; 

 princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes 

dar sentido” (MORIN, 2006, p.21) 
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                     O sentido do qual fala tem que estar ligada a um contexto e precisa partir de um 

indivíduo em interrelação com a cultura, com o outro e com o ecossistema. Para Morin, no 

início da escolarização o fundamental é permitir que o aluno aprenda a ver as coisas sobre várias 

perspectivas. Dá como exemplo a literatura como forma de colocar várias posições de 

compreensão do mundo e de personagens. Deve permitir instaurar a dúvida da própria dúvida, 

num processo reflexivo constante em espiral. 

Há o apriore constitutivo do ser humano que é amplo e plástico. Este  por 

intermédio da cultura, da linguagem, do seu equipamento anatomo neural, de sua história, de 

seu espírito, de suas emoções e sentimentos vai oferecendo raízes no ser humano para uma 

construção de um conhecimento próprio, inimaginável, aberto a novas possibilidades e 

partilhado. Pode-se dizer que aqui se vê um desenvolvimento em espiral sem fim, a que Piaget 

também se refere. 

Como o aprender entra aqui? Parece que o tempo todo na medida em que o 

aprender parece ser para Morin também domínio de sua relação com o mundo, consigo próprio 

e com o outro. Podemos aqui pensar, embrenhados em Merleau-Ponty,  que o aprender a falar 

inaugura uma nova forma de lidar com o meio, consigo próprio, com a realidade; assim como 

uma língua estrangeira abre o acesso a uma nova cultura portanto a uma nova forma de 

aquisição de conhecimento. 

Morin traz para a questão da incerteza do conhecimento, mas não como uma 

desesperança, mas como uma forma de avanço que leva em conta a noosfera e o ecossistema. A 

incerteza por não poder ser desconsiderada, deve fazer parte da escola e deve ser um fator de 

aprendizagem, onde o ser deva considerar que o conhecimento se busca, se transforma no 

confronto honesto consigo próprio, com a realidade, com o outro... O racional não é desprezado, 

mas não mais visto com único. 

 

Há três princípios de incerteza no conhecimento: 

- o primeiro é cerebral: o conhecimento nunca é um reflexo do real,  

mas sempre tradução e construção, isto é, comporta risco de erro; 

- o segundo é físico: o conhecimento dos fatos é sempre tributário da 

interpretação; 

-  o terceiro é epistemológico: decorre da crise de fundamentos da 

certeza, em filosofia (a partir de Nitzche), depois em ciência (a partir 

de Bachelard e Popper). (MORIN, 2006, p.59) 

 

                    É interessante vermos que em Morin o conhecimento, por não ser absoluto parte da 

própria aprendizagem constante que busca os próprios caminhos num processo antropossocial 

em relação ao objeto, levando em conta o subjetivo e o objetivo. 

 

[...] a questão crucial é a de que um princípio organizador do 

conhecimento, e o que é vital hoje em dia não é apenas aprender, não 

é apenas reaprender, não é apenas desaprender, mas reorganizar 

nosso sistema mental para reaprender a aprender. grifo do autor 

(MORIN, 2005, p.35) 

 

Destaca também que o que ensina o aprender é o método, mas como já foi 

destacado não pronto e acabado. Precisa-se se ter o cuidado para não se prender ao idealizável 

ao racionalizável. . O voltar para o olhar o já dado com outro olhar é sempre bem vindo ao 

conhecimento. Isto não deveria ser aprendido? 

 

O retorno ao começo não é um círculo vicioso se a viagem, como 

bem diz a palavra trip hoje em dia, significa experiência, de onde se 

volta transformado. Então, talvez, nós poderíamos aprender a 

aprender, aprender aprendendo. Então, o círculo poderia se 
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transformar em espiral em que o retorno ao começo é precisamente o 

que afasta do começo.(MORIN, 2005, p.36) 

 

Podemos dizer que o conhecimento de si aliado à coragem de buscar a verdade que 

não se encontra pré-dada ou fechada em si ou em idéias pré-concebidas são fundamentais. 

Morin dirá que se deve buscar conservar na escola a curiosidade do aluno, deixando o levantar 

questionamentos. Ao mesmo tempo permitir que este aprenda a lidar com idéias racionais ou 

não. 

[...] seria preciso ajudar as mentes adolescentes a se movimentar na 

noosfera (mundo vivo, vitual e imaterial, constituído de informações, 

representações, conceitos, idéias, mitos que gozam de uma relativa 

autonomia e, ao mesmo tempo, são dependentes de nossas mentes e 

de nossa cultura) e ajudá-las a instaurar o convívio com suas idéias, 

nunca esquecendo que estas devem ser mantidas em seu papel 

mediador, impedindo que sejam identificadas com o real. As idéias 

não são apenas meios de comunicação com o real; elas podem tornar-

se meios de ocultação. O aluno precisa saber que os homens não 

matam apenas à sombra de suas paixões, mas também à luz de suas 

racionalizações.(MORIN, 2006, pp.53-4) 

 

                 A visão de Morin da aprendizagem, do conhecimento, traz não só o raciocínio 

dedutivo como forma, como destaca Piaget, como a relação com os significados, com a ética, 

com o sentido do conhecimento e das Ciências, onde objeto e sujeito convivem numa relação 

contínua com a antropossociologia.  

                 Destaca que no conhecimento deva buscar a en-ci-clo-pedia e se dar na aprendizagem 

ao falar a Natureza da Natureza. Para Morin, portanto a aprendizagem está imbricada no 

conhecer.  

 

Consequentemente, o problema irreparável do encicolopedismo muda 

de figura, já que os termos do problema mudaram. O termo 

enciclopédia não devem mais ser entendido no sentido acumulativo e 

alfabesta no qual ele se degradou. Ele deve ser entendido no sentido 

originário agkuklios paidea, aprendizagem que transforma o saber em 

ciclo; efetivamente, trata-se de em-ciclo-pediar, ou seja, aprender a 

articular pontos de vista separados do saber em um ciclo 

ativo.(MORIN, 2005, p.33) 

 

                 Aprender deve se interligar constantemente ao processo de conhecimento, um 

abrindo para enriquecer o outro. O conhecimento dado, que interliga linguagem, percepções, 

métodos, o físico, o biológico, o mito, o analógico, o dedutivo, o eu e o outro, deve despertar a 

curiosidade para novos conhecimentos e também para a auto reflexão que trabalhe com a self-

deception, o reconhecimento dos erros próprios e das ilusões. A aquisição do conhecimento se 

dá por um aprendizado constante, que retorna ao já dado, mas o ultrapassa, que constrói seus 

próprios métodos pela necessidade e troca com o saber científico. Morin traz para o 

conhecimento e para a aprendizagem os significados, a integração e o comprometimento 

consigo, com o outro e com o planeta.  
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