
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
COMO SUJEITOS DE 

APRENDIZAGEM : ASPECTOS 
TEÓRICOS  E PRÁTICOS

Professora Sandra Borba Professora Sandra Borba 
Pereira

Departamento de 
Educação



TODO SER HUMANO É APRENDENTE*

* Agente cognitivo (indivíduo, 
grupo, organização, instituição que 
se encontra em processo ativo de 

estar aprendendo. (Hugo Assmann)



O MUNDO E SUAS SITUAÇÕES SÃO 
“MESTRES” DA VIDA / APRENDIZAGEM



OS SERES HUMANOS SE “ENSINAM” 
RECIPROCAMENTE



SOMOS PROFISSIONAIS DO ENSINO

formação para o mercado de trabalho e não para o ensino)

 Isso exige de nós uma compreensão sobre o ato de

ensinar e o domínio dos saberes necessários à

prática docente universitária no atual contexto,

superando a velha idéia de “quem sabe, sabe

ensinar” . (Idéias explicitadas por um grupo de

professores: saberes didático-pedagógicos; conhecimento do

Projeto Político-pedagógico do curso e seu sentido;

conhecimento do processo de aprendizagem dos alunos;

leituras pedagógicas, pois o professor recebeu uma

formação para o mercado de trabalho e não para o ensino)



SABERES PARA O EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

(processo 

1. Domínio do conhecimento em sua 
área de trabalho (formação continuada, 
eventos, pesquisa...)

2. Domínio na área pedagógica (processo 
ensino aprendizagem, relação professor 
aluno, tecnologias aplicadas à 
educação...)

3. O exercício da dimensão política na 
prática educacional



1º. Problema :  NÃO SE PREOCUPAR 
COM O ALUNO OU TER UMA VISÃO  

ROMÂNTICA

Professores indiferentes ao perfil do aluno, • Professores indiferentes ao perfil do aluno, 
preocupados com o que entendem ser 
ENSINAR (narrar o que sabem, discursar sobre 
sua especialidade)

• Professores que partem de uma visão ideal do 
ALUNO : adulto, maduro, automotivado, 
responsável, aplicado, assíduo, pontual, 
participativo, interessado

RESULTADO : Aprender depende só do aluno



2º. Problema : 1. Docência centrada no 
ensino X 2. Docência centrada na 

aprendizagem

1. Visão “tradicional” do ensino (transmissão de 1. Visão “tradicional” do ensino (transmissão de 
conteúdos, comunicação do conhecimento 
elaborado),  cuja preocu-
pação central está na 
variedade e quantidade
de informações.

RESULTADO : conteudismo
(conteúdo por ele mesmo)



2º. Problema : 1. Docência 
centrada no ensino X 2. Docência 

centrada na aprendizagem
2. Visão necessária na atualidade: transmissão 

como etapa da construção do conhecimento, 
dialogicidade, respeito

às diferenças individuais, na

busca de uma visão crítica 

e contextualizada do 

conhecimento.



RESULTADO : Um ensino voltado 
para a compreensão

• “[...] o professor, trabalhando com
o aluno, explicou, deu informações, 
questionou, corrigiu o aluno e o fez 
explicar.”

Vygotsky , Lev
(Pensamento e Linguagem, p. 98)



DOCÊNCIA CENTRADA NA 
APRENDIZAGEM,  NO NOSSO CASO...
> Exige uma reflexão sobre o estudante 

universitário e suas características de 
aprendizagem.

Perguntas centrais :

1. Quem são nossos alunos?

2. Que aprendizagens adquirem? 

3. Como podemos facilitar a aprendizagem de 
estudantes universitários? 



QUEM É O ESTUDANTE UNIVESITÁRIO?

 Adolescente, jovem, adulto jovem, adulto de 
meia-idade, adulto idoso, em busca de uma 
formação de nível superior 



QUE APRENDIZAGENS ADQUIREM OS 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS?

podem ter um enfoque reflexivo, o que 

• Aprendizagens mecânicas > nenhum 
esforço no sentido de integrar antigos e 
novos conhecimentos; sem articulação 
com fatos e objetos de seu cotidiano; 
falta de envolvimento afetivo com os 
objetos de aprendizagem.

* ATENÇÃO: Aprendizagens técnicas
são necessárias em vários cursos e 
podem ter um enfoque reflexivo, o que 
é diferente da repetição/imitação



QUE APRENDIZAGENS ADQUIREM OS 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS?

• Aprendizagens significativas > 
esforço deliberado para integrar 
antigos e novos conhecimentos; 
busca para relacionar os 
conhecimentos a fatos  e 
experiências; envolvimento        
afetivo (sentimento de sucesso)      
por relacionar os conhecimentos.



Como  facilitar a aprendizagem de 
estudantes universitários? 

• A aprendizagem de estudantes adultos 
depende necessariamente de seus :

 Interesses

 Necessidades 

 Motivações



O QUE DESMOTIVA O ESTUDANTE?

Desinteresse na disciplina ou desvalorização • Desinteresse na disciplina ou desvalorização 
da importância da mesma

• Imagem negativa do professor
• Recusa de diálogo com o professor
• Grau de dificuldade da disciplina e problemas 

com seu próprio desempenho
• Condições  oferecidas pelo Curso e pela 

Universidade
• Problemas de autoconceito e autoestima



O QUE DESMOTIVA O DOCENTE?

Não se identifica com a profissão• Não se identifica com a profissão
• Condições desfavoráveis de trabalho
• Baixa remuneração
• Desvalorização profissional
• Alunos  desmotivados
• Sobrecarga de disciplinas diferentes no 

mesmo período letivo e de atividades
• Políticas injustas no interior dos 

departamentos e da Universidade



COMO O PROFESSOR MOTIVA O 
ESTUDANTE PARA A APRENDIZAGEM?

• Capacidade de perceber as dificuldades dos • Capacidade de perceber as dificuldades dos 
alunos (busca do feedback)

• Flexibilidade e diversidade nos métodos
• Entendimento de avaliação como diagnóstico e 

identificação das dificuldades e não como 
castigo

• Capacidade pedagógica e didática na condução 
das aulas. Ex: “Ancora” o conteúdo à experiência 
da turma, problematizando -o

• Competência comunicativa (linguagem didática) 
• Disponibilidade para atender os alunos



QUE APRENDIZAGEM DESEJAMOS 
PARA NOSSOS ESTUDANTES?
Aprender > Desenvolver-se > 

Apropriar-se do conhecimento > 
Reconstruindo-o internamente > 
Internalizar modos culturais de 

pensar e agir > Interagindo e sendo 
mediado pela linguagem e nas 

atividades com outros nas práticas 
culturais > Aluno/profissional 

cidadão



QUE APRENDIZAGEM/VIVÊNCIAS 
DESEJAMOS PARA NOSSOS DOCENTES?

• Crescimento pessoal e profissional• Crescimento pessoal e profissional
• Melhores condições de trabalho 

(infraestrutura)
• Reconhecimento profissional e salarial
• Formação continuada e aprendizagens 

novas no exercício docente (ensino, 
pesquisa e extensão)

• Ambiente acadêmico capaz de promover a 
satisfação pessoal e profissional

• Atuar como docente cidadão, superando 
enganos, fatalismos e fantasias


