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RESENHAS

Organization for Economic Co-Operation 
and Development (OECD). The nature 
of learning: using research to inspire 
practice. Paris: OECD, 2010, 342 p. (A 
natureza da aprendizagem: utilizando 
a pesquisa para inspirar a prática)

O objetivo desta resenha é apresentar as principais ideias e concepções reuni-
das na obra organizada por Hanna Dumont, David Istance e Francisco Benavides: 
The nature of learning: using research to inspire practice. Publicado pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o livro apresenta 
uma coletânea de estudos sobre os processos de aprendizagem e suas implicações 
para a educação contemporânea, bem como ressalta a necessidade de modelos ino-
vadores e articulados com a pesquisa científica para uma eficiente atuação docente. 

Conduzidos em diversos países, nos mais variados centros de pesquisa do 
mundo, os estudos reunidos na obra analisam criticamente as demandas impostas 
pela política neoliberal e suas implicações para a pesquisa e para o fazer docente 
atual. Do mesmo modo, um apelo transformativo perpassa a obra já em seu capítulo 
inicial, uma vez que os organizadores situam a inovação e o desenvolvimento de 
competências como primordiais para a sustentabilidade da educação contemporânea.

A primeira seção da obra define as razões pelas quais a aprendizagem é hoje 
considerada também em uma dimensão política. Hanna Dumont e David Istance 
definem, no segundo capítulo, “Analysing and designing learning environments for 
the 21st century”, o ato de questionar o passado das reformas educacionais como 
sendo uma forma de “aproveitamento do conhecimento”. Ou seja, os autores suge-
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rem que, a partir do diagnóstico do “gap” entre a pesquisa científica e seus resultados 
efetivos no dia a dia, seja possível se pensar em novos formatos de transmissão 
de conhecimento, atualizados ante a demanda social contemporânea. Do mesmo 
modo, os autores salientam a urgência de uma interação dinâmica entre cognição, 
motivação e emoção nos processos de ensino e aprendizagem. 

Erik de Corte analisa, no capítulo “Historical developments in the unders-
tanding of learning”, as mudanças em termos de paradigmas educacionais e cor-
rentes teóricas que influenciaram a pesquisa e a prática educativa. O autor pontua o 
behaviorismo como uma grande e primeira fonte que revolucionou os conceitos de 
resposta e aprendizagem. Mais adiante, Corte expõe as influências do construtivismo 
sobre a concepção de aluno. Nesse sentido, sobretudo à noção de construtivismo so-
cial é tributada a influência fundamental: a aprendizagem não ocorre enjaulada na 
mente individual, mas em interação ativa com o contexto. 

Assim, conforme a educação “tradicional” tem se mostrado insuficiente na 
sociedade do conhecimento, ecoa a necessidade de uma análise mais detalhada de 
temas inovadores, como as micromodalidades de aprendizagem e os ambientes 
virtuais. Leia-se “educação tradicional” como sendo aquela ainda perpassada por 
ideais puramente individuais, e a emergente educação para o século XXI como aquela 
que analisa a aprendizagem em termos de quatro dimensões: construtiva, autorregula-
da, situada e colaborativa (constructive, self-regulated, situated e collaborative – CSSC).  
Cabe pontuar que todas as perspectivas assumidas no texto sinalizam para a superação 
definitiva de conceitos que sustentam práticas ultrapassadas e ineficazes.

Em “The cognitive perspective on learning: ten cornerstone findings”, 
Michael Schneider e Elsbeth Stern apresentam constructos robustos que estão 
sob investigação nos mais avançados centros de psicologia cognitiva do mundo. A 
aquisição do conhecimento ocupa papel central nos estudos sobre aprendizagem, 
embora a qualidade desse conhecimento seja tão necessária quanto a quantidade. 
Os autores definem “conhecimento” como um processo mais amplo do que sim-
plesmente conhecer fatos, o que, por sua vez, sugere reflexões sobre “o que, como 
e por que” ensinar. 

Do mesmo modo, Schneider e Stern incluem outras habilidades no rol do 
conceito ampliado de conhecimento: capacidade metacognitiva e de integração de 
estruturas, uso de analogias entre o externo concreto e capacidade de inferir ações 
para organizar o próprio pensamento. A onipresença das tecnologias de informação 
nas economias e nas sociedades do conhecimento, juntamente com as exigências 
em termos de competências a serem aprimoradas, delineiam um cenário no qual 
a pesquisa científica deve necessariamente ser incorporada às práticas cotidianas. 

A perspectiva cognitiva adotada pelos pesquisadores é suportada por dez 
argumentos fundamentais acerca da aprendizagem, amplamente debatidos pelos 
autores. Essas “pedras angulares” incluem, por exemplo, o fato de pensar que o ato 
de aprender é realizado basicamente pelo aluno, que deve, a seu tempo, dispor de 
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conhecimento prévio sobre o assunto, em uma espiral ascendente às estruturas 
mais complexas. Há, portanto, uma noção de hierarquia que se limita na própria 
capacidade humana de processamento de informações.

O texto contribui para o conhecimento de métodos para planejar o ensino, 
de fatores socioculturais envolvidos e traz ainda informações relevantes sobre os 
processos psicológicos básicos envolvidos. A obra é resultado de uma década de 
sólidos estudos do Fórum para o Desenvolvimento Econômico e Cooperação en-
tre as Nações e delineia os contextos de ensino-aprendizagem em diversos países, 
enfatizando prováveis mudanças e rumos possíveis a ser adotados em termos de 
políticas públicas.

Além disso, as conclusões transversais que podem ser obtidas por meio da 
leitura da obra apontam para uma nova concepção de estudante. A ênfase na ca-
pacidade metacognitiva individual é apontada pelos organizadores como um dos 
grandes pilares do aprendizado eficiente, juntamente com a coaprendizagem e com a 
capacidade de autorregulação dos processos básicos, como emoção e motivação. As-
sim, um novo paradigma emerge, desafiando a investigação e a técnica em educação.

A riqueza de exemplos, estudos e pesquisas que o livro reúne favorecerão, 
com absoluta convicção, a incorporação de uma revisitada concepção de sujeito que 
aprende: indissociável de sua cultura e possuidor de capacidades múltiplas, o estu-
dante hoje está em interação ativa com seu ambiente. O leitor terá a oportunidade 
de (re)pensar práticas e concepções em diversos níveis, do micro ao macropolitico, 
pois os temas incluídos no livro são amplos e contemplam diversos fatores envol-
vidos no complexo processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o leitor será 
convocado a valer-se da pesquisa para, assim, inspirar novos modos de educação 
diante dos desafios emergentes.
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