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Resumo 
Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa realizada com estudantes 
de três cursos de licenciatura, com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos, 
pelos estudantes, à aprendizagem no seu processo de formação docente. O referencial 
teórico ancora-se em Pozo (2002), Trillo (2000), Soares e Vieira (2014). Os resultados 
demonstram que a despeito das críticas ao ensino transmissivo e aos indícios de ações 
pedagógicas positivas que favorecem uma aprendizagem mais significativa, prevalece 
entre os estudantes, futuros professores, uma visão simplista de como se aprende. 
 
Introdução  
Refletir sobre o processo de aprendizagem na universidade pressupõe que se 
considere as profundas mudanças ocorridas na sociedade, tais como aquelas 
relacionadas à natureza do conhecimento e ao uso das novas tecnologias da 
informação e comunicação. Nesse contexto, a aprendizagem marcada pela 
homogeneidade, uso exclusivo de técnicas e tarefas baseadas em exercícios, 
contrapõe-se à aprendizagem compreendida pelo seu caráter heterogêneo, uso de 
estratégias e tarefas baseadas em problemas, requerida na nova cultura da 
aprendizagem. As situações de aprendizagem não são “monótonas e sempre iguais a si 
mesmas”, necessitando somente de rotinas para a obtenção do êxito. Há uma 
multiplicação dos contextos de aprendizagem, bem como de suas metas, em que não 
apenas temos que “aprender muitas coisas, mas também coisas diferentes”, o que 
justifica a necessidade do “aprender a aprender” ou de ensinar a aprender (Pozo, 
2002, p.33).  
A despeito dessas mudanças que têm desafiado a universidade – no que tange à 
formação de profissionais capazes de lidar com a rápida caducidade do conhecimento 
– os estudos apontam que, nas universidades, prevalecem a aula magistral e a 
concepção de aprendizagem como reprodução dos conteúdos científicos das 
disciplinas. As iniciativas e espaços que proveem condições do desenvolvimento de 
competências cognitivas e afetivas necessárias para que os estudantes aprendam a 
atribuir significado às mensagens e informações vindas da cultura experienciada, ou 
seja, “elementos cognitivos para analisar criticamente a informação e dar-lhe um 
significado pessoal” (Libâneo, 2007, apud Costa, p.25), raramente são objetos 
explícitos de aprendizagem.  
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Vale salientar que orientar a aprendizagem para a compreensão, para o uso 
estratégico e competente dos conhecimentos, consiste em uma tarefa complexa que 
não pode se limitar à iniciativa individual de professores, tampouco restringir-se a 
reformulações curriculares com inovações tecnológicas e na forma de ensinar e 
organizar os conteúdos. Escutar a voz dos estudantes pode ser uma contribuição 
importante para esse processo de transição paradigmática do ensino, visto que “a 
forma como os estudantes lidam com o conhecimento e desenvolvem a aprendizagem 
não é independente da forma de ensinar assumida pelos docentes” (Soares; Vieira, 
2014, p.167).  
Partindo desses pressupostos, buscamos compreender os sentidos atribuídos pelos 
estudantes, futuros professores, à aprendizagem no seu processo de formação 
profissional docente. Este é um estudo de natureza qualitativa com a utilização do 
dispositivo da entrevista semiestruturada para a coleta de dados. O público da 
pesquisa consistiu em três estudantes dos cursos de licenciatura em Biologia, 
Matemática e Pedagogia.  
 
Marco teórico 
A universidade e a formação do professor da educação básica: interlocuções com o 
campo teórico. 
Formar o profissional docente para atuar na educação básica, tem sido um dos 
inúmeros desafios que a universidade brasileira vem enfrentando frente à necessidade 
de “renovar as práticas pedagógicas, de forma que acolham a diversidade e sejam 
inclusivas, envolvendo todos os estudantes em processos de aprendizagem 
significativa” (Soares; Vieira, 2014 p. 167).  
O enfoque superficial de aprendizagem utilizado pelos estudantes na memorização de 
fatos isolados, sem integração, ausente de uma reflexão dos propósitos e estratégias 
usadas para aquisição do conhecimento, deve ceder lugar para um enfoque profundo 
em que os estudantes sejam capazes de relacionar a nova informação com os 
conhecimentos que já possuem, vinculando o apreendido com as suas experiências e 
buscando construir seu próprio olhar, sua visão sobre o fenômeno em estudo. Assim, a 
partir desse ponto, pretende-se alcançar um enfoque estratégico que favoreça o uso 
de das distintas formas de aprender, de modo alternativo, em função das suas metas 
de aprendizagem e das condições em que se desenvolvem. (Pozo, 2002, p.163). 
O ensino por meio do desenvolvimento de competências cognitivas, nessa perspectiva, 
é uma das formas mais profícuas para que os estudantes possam utilizar o enfoque 
estratégico, uma vez que inter-relaciona teoria e prática. Entretanto, convém destacar 
que esse processo não ocorre de forma desarticulada da dimensão afetiva. “A 
afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade” (Freire, 1996, p.141). A formação 
voltada para o desenvolvimento de competências requer o investimento em um 
trabalho que promova as atitudes dos estudantes, mediante a sua aprendizagem e não 
como “costuma produzir-se de maneira implícita e por isso inconsciente e 
involuntária” (Trillo, 2000, p. 222). É necessário que se torne explícito e susceptível de 
serem negociados os objetivos, conteúdos e metodologias da proposta de formação, 
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mediante um desenho curricular em que o ensino e a aprendizagem se efetivem por 
meio da criação de uma comunidade democrática de aprendizagem. 
A formação do cidadão deve proporcionar o aprender a aprender, para atuar na 
sociedade de forma ativa e participativa, inclusive no que se refere aos futuros 
professores da educação básica, responsáveis pela formação de crianças, jovens e 
adultos. 
Aprendizagem na visão de estudantes – futuros professores da educação básica: 
resultados parciais 
Na visão dos estudantes, de acordo seus relatos, há uma prevalência do enfoque 
superficial de aprendizagem, considerando-se que o modelo de ensino predominante 
nos cursos de licenciatura, ainda é o ensino transmissivo, conteudista e 
descontextualizado da prática profissional, havendo uma preocupação maior com a 
aprovação do que com a formação. No entanto, indicam também, que há experiências 
isoladas relacionadas às iniciativas de ensino e desenvolvimento de projetos de 
iniciação à docência, que têm provocado um enfoque profundo de aprendizagem.  
Um dos estudantes assim se refere ao ensino das disciplinas curriculares: “[...] muito 
conteúdo, conteúdo... e a gente não sabe o que fazer com aquilo, quando for para a 
sala de aula, o que a gente vai fazer com aquela disciplina, fica separado o conteúdo, 
da prática de ser professor” (E2). Este estudante, ao refletir sobre o seu processo de 
aprendizagem relacionado ao ensino desenvolvido, percebe que o acúmulo de 
informações recebidas, como afirma Pozo (2002), não é suficiente para garantir a 
aprendizagem e o desenvolvimento de competências que lhe possibilite utilizar do 
conhecimento aprendido em diferentes situações da prática profissional.  
Este outro estudante diz: “É muita aula expositiva, falta um pouco mais de prática. A 
gente está lendo demais, mas a gente não tem a prática de fixar as coisas [...] então 
fica um pouco limitado, porque o cérebro não vai suportar duas horas e meia de tanto 
conhecimento” (E3). Apesar da crítica realizada ao ensino transmissivo, inferimos que 
a concepção de aprendizagem que permeia o imaginário dos estudantes, ainda é de 
memorização, reprodução e de prática enquanto aplicabilidade da teoria, isto é, serve 
para “fixar as coisas”.  
Nessa perspectiva, a forma como a avaliação da aprendizagem vem sendo conduzida – 
preocupação maior com os resultados finais do que com a função pedagógica de 
acompanhar o processo de aprendizagem – parece contribuir para a consolidação 
desse enfoque superficial. “O que tem nos atrapalhado a crescer é a nota; a gente não 
vê o conhecimento, vê apenas a nota” (E3). “Geralmente a gente recebe as provas 
corrigidas no final do semestre e não é feita nenhuma discussão [...] a gente tem que 
descobrir sozinho o que errou e porque errou e não pode errar da próxima vez [...], 
não é bom errar.” (E2). Como sugere Solé (1996, p.54), as interações “presididas pelo 
afeto, nas quais há possibilidade de se enganar e se modificar, mas também tem seu 
lugar as exigências e responsabilidades” não são verificadas nos depoimentos desses 
estudantes.  
No entanto, quando os estudantes são convocados a pensar acerca da contribuição do 
curso para a formação de um profissional competente, referem-se, por exemplo: “[...] 
a melhor professora que eu tive na universidade até agora, foi a professora que partia 
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do que conhecíamos, fazendo o diálogo. Criava grupos, dava meios para que 
exercitássemos mais, construíssemos o conhecimento” (E1). Evidencia-se, nesta fala, 
os indícios de um enfoque profundo, da mesma forma quando E2 ressalta a 
contribuição do PIBID e da disciplina Pesquisa e Prática para que pudesse 
compreender melhor o sentido de estudar determinados conteúdos em um curso de 
licenciatura: “[...] pude perceber que é preciso conhecer a matemática daqui do ensino 
superior, para que olhe o que está lá na escola e tenha um domínio maior para 
trabalhar pedagogicamente os conteúdos da educação básica” (E2).  
Experiências como essas, apesar de acontecerem em práticas isoladas, no contexto de 
uma disciplina, em um currículo composto no mínimo por sete disciplinas a cada 
semestre, ou em projetos com a participação mínima de estudantes, previamente 
selecionados, demonstram que há possibilidade de se fazer outras aproximações com 
a teoria. O uso de um enfoque profundo requer um ensino que promova o 
desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais juntamente com o ensino 
dos conteúdos, tomando como ponto de partida, por exemplo, as concepções “não 
científicas”, as teorias implícitas dos estudantes, possibilitando a relação entre 
conhecimento científico e o cotidiano, como também a relação entre as diferentes 
teorias.  
 
Conclusiones 
Este estudo nos permitiu perceber que os estudantes, apesar de demonstrarem uma 
insatisfação em relação a um ensino transmissivo e reconhecerem, em algumas 
práticas isoladas, ações positivas que favorecem uma aprendizagem mais significativa, 
ainda assim, apresentam uma visão simplista sobre como se aprende. Não 
identificamos, em seus relatos, uma reflexão e tomada de consciência sobre o que 
fazem, como fazem, suas rotinas e os produtos de sua aprendizagem. Algumas vezes, 
ao serem questionados, utilizaram-se da expressão “nunca havia pensado sobre isso”. 
Este fato reflete a fragilidade dos cursos de licenciatura que, geralmente, são 
orientados por currículos e práticas pedagógicas que têm como finalidade uma 
formação disciplinar, na área específica para a qual estão habilitando. Tais cursos 
quase sempre possuem pouca ou nenhuma relação com os conhecimentos 
pedagógicos, o que se constitui agravante por se tratar da formação dos futuros 
professores que deverão ensinar crianças, jovens e adultos a aprenderem. 
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