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Introdução: O presente trabalho consiste numa analise das concepções de
aprendizagem de estudantes universitários de uma IES privada. Visa realizar
indagações aos estudantes: o que é aprender; como se aprende; onde se aprende; quais
são os fatores que influenciam na aprendizagem e qual é a função da aprendizagem.
Assim, os alunos, encarados como protagonistas dos processos de aprender , com
possibilidades de reflexão sobre qual o significado e o contexto da aprendizagem que
vivenciam na educação superior, fornecem uma importante reflexão no âmbito da
prática docente e trará, posteriormente, subsídios de análise para futuras pesquisas com
foco na aprendizagem. Objetivo: Realizar estudos sobre as teorias da aprendizagem,
com foco na aprendizagem de estudantes universitários.
Pesquisar, por meio de questionário, o que os alunos pensam sobre o que é aprender,
como se aprende e onde se aprende.  
Descrever os fatores determinantes na aprendizagem dos estudantes universitários.
Metodologia: O trabalho consta de estudos teóricos sobre as teorias da aprendizagem e
sobre o perfil dos estudantes universitários no contexto atual. O trabalho empírico
consta de coleta dos dados por meio de questionário estruturado que será aplicado em
60 alunos dos cursos das áreas de ciências exatas. Para dialogar com as questões
apresentadas, o trabalho está fundamentado em algumas teorias da aprendizagem:
behaviorismo, epistemologia genética, sociointeracionismo, aprendizagem crítica
significativa.  Resultados: Os estudos realizados  sinalizam para o reconhecimento da
dinâmica envolvida nos atos de ensinar e de aprender, partindo do reconhecimento da
evolução cognitiva do ser humano para explicar a relação entre o conhecimento
pre-existente e o novo conhecimento. Nesse sentido, pode-se entender que
aprendizagem é o processo em onde os comportamentos, conhecimentos e valores são
adquiridos e modificados. Aprender é um processo que se dá no decorrer da vida,
permitindo-nos sempre adquirir algo novo em qualquer momento. Quatro importantes
teorias da aprendizagem foram fundamentais para subsidiar este trabalho:
behaviorismo, que foca o aprendizado com base no comportamento e na ação do
individuo; epistemologia genética, em que a aprendizagem é adquirida através da
interação do individuo com o objeto de conhecimento; sóciointeracionismo, cujo
sujeito aprende na relação com outras pessoas, mediado pela cultura; aprendizagem
crítica significativa,para a qual o ponto mais importante no processo de aprendizagem
são os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, pois serão âncoras para novos
conhecimentos e idéias. Assim,  teorias apontadas acima serão fundamentais para
confrontar os dados coletados, considerando as respostas dos estudantes ao
questionário aplicado. Os estudos teóricos realizados apresentam uma forte tendência
para a aprendizagem coletiva e que serão confrontados coma realidade. Conclusão: A
concepção de que se aprende com os outros é recorrente nesse estudo e pode ser,
talvez, explicada pelo fato das práticas cooperativas e interacionistas envolvidas no
processo de aprendizagem serem superiores às práticas individualistas. Ou seja, a
mentalidade dos estudantes está marcada pelo coletivismo e pelas mediações.
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