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Introdução: O presente trabalho consiste numa analise das concepções de
aprendizagem de estudantes universitários de uma ies privada, de um curso da área de
sociais aplicadas. ou seja, qual o significado, o processo e o contexto da aprendizagem
na visão dos alunos universitários, dando ênfase na presente pesquisa que será
dialogada com alunos do curso de direito, estudando os fatores que condicionam o
processo de aprendizagem dos estudantes universitários. Objetivo: Pesquisar, por meio
de questionário, o que os alunos pensam sobre o que é aprender, como se aprende e
onde se aprende. Compreender quais os fatores que são determinantes na
aprendizagem dos alunos. Descrever qual é a função da aprendizagem na vida dos
estudantes universitários. Metodologia: • Seleção de material bibliográfico de
referência.
• Leitura de livros e artigos relacionados ao tema e fichamento dos aportes teóricos. 
• Discussão dos aportes teóricos estudados. 
• Preparação para elaboração do questionário a ser aplicado aos estudantes.

A coleta dos dados consta de questionário estruturado que será aplicado em 60 alunos
do curso de direito de uma instituição privada para dialogar com as questões
apresentadas.
 Resultados: Com base na leitura sobre alguns teóricos e aprofundando em algumas
teorias da aprendizagem, que são elas: 
Behaviorismo, epistemologia genética, sociointeracionismo, aprendizagem crítica
significativa, pôde-se entender que aprendizagem é o processo em que os
comportamentos, conhecimentos e valores dos sujeitos são adquiridos e modificados.
Assim, conforme santos (1994, a aprendizagem é um processo que dura toda a vida, ou
seja, ela se apresenta como um ciclo no qual um indivíduo motivado e frente a um
desafio, consegue resolver uma situação-problema, atingindo sua meta e modificando
de forma duradoura sua conduta ou comportamento. Nesse processo, para que a
aprendizagem ocorra, é necessário que o indivíduo vivencie todos os processos de
aprendizagem. devemos, ainda, considerar que embora atualmente vivamos numa
sociedade global e por isso as pessoas possuam características comuns, as diferenças
transculturais devem ser consideradas.
 Conclusão: Os estudos realizados sinalizaram que o contexto universitário está
intimamente ligado à cultura do lugar em que está inserido. Por isso é importante
perceber os fatores culturais que configuram as pessoas e a forma como concebem a
aprendizagem. A atividade empírica que será realizada melhor fundamentará o
trabalho.
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