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RESUMO: Partindo do referencial das Teorias Implícitas como constituintes das 
concepções sobre os processos, bem como orientadoras dos comportamentos relativos à 
díade ensino/aprendizagem, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 
concepções de aprendizagem de estudantes de licenciatura e de mestrado de diversos 
cursos de uma universidade estadual do interior da Bahia. Os dados foram obtidos por 
meio de entrevistas semi-estruturadas, que foram gravadas com autorização dos 
entrevistados, transcritas e analisadas com o intuito de compreender qual a concepção 
de aprendizagem subjaz às falas dos participantes. As respostas foram classificadas 
como pertencentes à Teoria Direta, Teoria Interpretativa e Teoria Construtivista, 
discutindo-se tal categorização. 

PALAVRAS-CHAVE: Concepções de Aprendizagem, Teorias Implícitas, Formação 
Docente. 

 

ABSTRACT: Leaving of the referential of the Implicit Theories as constituent of the 
conceptions on the processes, as well as people who orientates of the relative behaviors 
to education/learning, the present work had as objective to evaluate the conceptions of 
learning of students of master and undergraduate courses and of diverse courses of a 
state university of the interior of the Bahia. The data had been gotten by means of half-
structuralized interviews, which had been recorded with authorization of the 
interviewed ones, transcribing and analyzed with intention to understand which the 
conception of learning upon the talks of the participants. The answers were classified as 
pertaining to the Direct Theory, Theory Interpretative and Constructivist Theory, 
arguing about such categorization. 

 KEYWORDS: Implicit Conceptions of Learning, Theories, Teaching Formation. 
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INTRODUÇÃO: 

Ao ser retratado um espaço que possui como forte representação, não apenas o 

conhecer, mas o produzir conhecimentos, logo o associamos ao ensino superior, o qual 

evidenciado pelo tripé: ensino- pesquisa- extensão propõe assim, a qualidade formativa 

dos futuros profissionais que nela se encontram. Em verdade, a universidade sempre se 

debruçou a questionar a estrutura biofísica do mundo, apropriando-se dos seus 

elementos vivos e não-vivos o que fez com que a ciência, que já apresentava um caráter 

metodológico de pesquisa, adentrasse este meio com a proposta de comunicar e 

averiguar os dados pesquisados levando-os a aceitação de toda sociedade. 

A pesquisa aqui apresentada é um recorte de um projeto maior intitulado 

“Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a relação entre ensino, 

pesquisa e desenvolvimento profissional docente”, que tem como objetivo compreender 

as representações de estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade 

Estadual de Feira de Santana – UEFS, sobre a relação entre ensino, pesquisa e 

desenvolvimento profissional docente. Este projeto faz parte de uma parceria 

interinstitucional denominada “Qualidade do ensino de graduação: a relação entre 

ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente” coordenada pela Profª Drª 

Maria Isabel da Cunha, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos, a qual envolve uma rede de pesquisadores de sete 

universidades brasileiras (UNISINOS, UFPel, FURG, UNESC, UFPR, UNEB, UEFS),  

tendo também o intuito de garantir a consolidação dos Grupos Pesquisa dessas 

instituições. 

Diante disso, o que esse artigo propõe é avaliar as concepções de aprendizagem 

que os estudantes universitários de licenciatura e mestrado apresentam em suas 

respostas a entrevistas realizadas em função dos objetivos mais amplos da pesquisa. 

Esta empreitada justifica-se pela escassez de estudos brasileiros sobre as concepções de 

aprendizagem dos estudantes universitários e como elas influenciam tanto na sua 

identidade de aluno, como a sua representação de bom professor.  

Antes de introduzirmos a cultura da aprendizagem e as concepções que esta 

proporciona aos estudantes, e em especial, aos que serão futuros docentes, revelamos 

algumas discussões teóricas sobre a forma como o contexto universitário é hoje 

percebido diante desta proposta de ensino, pesquisa e formação docente. Então, existe 
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alguma relação entre o ensino e a pesquisa que possibilite um aprender qualitativo para 

o desenvolvimento dos estudantes de licenciatura e graduação? 

Entendemos que o aluno universitário tem uma oportunidade diferenciada em 

relação aos seus pares da educação básica, já que não há nesta, normalmente, uma 

estrutura ou mesmo, uma crença que proporcione o pesquisar como metodologia de 

ensino, embora autores como Demo (2002) defendam a pesquisa como um ponto 

essencial para a qualidade no ensino desde a educação básica. Para este último, a 

pesquisa é o elemento chave de um currículo intensivo, o qual desenvolveria a 

competência tanto dos professores, quanto dos estudantes. 

  Porém, a dependência de uma dedicação exclusiva dos sujeitos para com a 

pesquisa faz que exista um sistema universitário distante da qualidade implicada no 

currículo intensivo. O que ocorre também, em muitos casos, é que a pesquisa deixa de 

ser um elemento de sala de aula e passa a ser uma dedicação exacerbada dos docentes 

em detrimento da melhora da docência e da aprendizagem dos estudantes (DILL,2008). 

Apesar disso, a pesquisa não deixa de ser vista como um caminho de melhora da prática 

educativa assumindo, segundo Imbernón (2007), funções como motivar, democratizar e 

produzir no sentido de criar conhecimentos que possibilite uma nova ação educativa e 

uma melhora no contexto. Para ele, 

Investigar, en educación como en cualquier otra disciplina, es 
necesario para generar cambios, para revisar el conocimiento 
educativo constituido por la evidencia, la experimentación y la 
intuición y para generar nuevo conocimiento que permita una mejor 
educación de los ciudadanos. (IMBERNÓN, 2007, p.07). 

 
Estando ensino e pesquisa tão imbricados, não há como não trazer outro 

elemento que surge como conseqüência desta relação, a saber: a aprendizagem. A 

escolarização faz com que indivíduos formulem, ao longo de anos de observação de 

modelos (seus professores) e atuação discente (realização de tarefas de aprendizagem), 

representações de como se aprende. Essas representações serão decisivas na relação 

com o conhecimento no ensino superior, principalmente no contexto das licenciaturas, 

pois irão implicar em ações futuras, nas quais estes indivíduos estarão na condição de 

professores e não mais de alunos. Para Pozo (2006, p.35), “cambiar las mentalidades de 

profesores y alumnos sobre el aprendizaje y las formas de promoverlo, en suma de 

enseñar, requiere conocer los cambios que se están produciendo en la cultura del 

aprendizaje”.  
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A cultura da aprendizagem seria como um legado ou uma herança que 

possuímos por conta da nossa atividade social desde a infância. Assim, ela se daria não 

somente pela discussão teórica existente naquele momento sobre o que é aprendizagem, 

como também pelos paradigmas vivenciados pelos professores e alunos da época. E, por 

isso, ele ainda defende:  

Antes de entrar en esos cambios, requiere entender que esas diferentes 
culturas del aprendizaje que vamos a contrastar, esas distintas 
herencias culturales transmitidas sin testamento, son también producto, 
(…) de una segunda herencia, aún más primordial: la de un sistema 
cognitivo, una mente humana, que no sólo hace posible, sino necesario, 
el aprendizaje como una actividad social y cultural (POZO, 2006, 
p.35). 

 

Numa pesquisa realizada dentro do âmbito universitário brasileiro, sobre 

concepção da aprendizagem dos estudantes e professores, percebeu-se que muitos 

alunos apresentaram uma “noção de aprender como incorporação e acumulação, trazer 

para si próprio os conteúdos do conhecimento, o que indica movimento e elaboração” 

(QUINTANA, 2006, p.38). Ainda outros alunos entendiam por conceito de 

aprendizagem uma idéia de desenvolvimento em que o acumulo financeiro estaria 

bastante associado.   

Já Martí (2003), diz que o que chama a atenção é que os alunos possuem 

concepções pouco elaboradas sobre o processo de aprendizagem, com exceção daqueles 

que têm contato com disciplinas que trariam uma instrução explicita sobre a aquisição 

dos conhecimentos, como psicologia da educação, por exemplo. A influência da 

instrução também é evidenciada por Serrano (2007), que encontrou concepções de 

aprendizagem mais elaboradas em estudantes de Psicologia – que cursavam disciplinas 

que discutiam o processo de aprendizagem – do que em estudantes de Direito, 

Engenharia e Comunicação Social.  

Quais concepções de aprendizagem, entretanto, podemos encontrar nas falas dos 

sujeitos entrevistados? E, baseados em que teoria podemos refletir sobre tais 

concepções, que sustentam ao mesmo tempo em que flexibilizam a cultura da 

aprendizagem?  

    

TEORIAS IMPLICITAS DE APRENDIZAGEM: 

Echeverría et all (2006) apresentam as teorias implícitas como um enfoque 

dentre os estudos sobre as concepções de aprendizagem e ensino, ao lado de abordagens 
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ligadas à metacognição, à teoria da mente, às crenças epistemológicas à fenomenografia 

e ao perfil e análise da prática docente. Segundo estes autores, as teorias implícitas são 

entendidas “como un conjunto de princípios que restringen tanto nuestra forma de 

afrontar como de interpretar o atender las distintas situaciones de enseñanza-

aprendizaje a las que nos enfrentamos” (ECHEVERRÍA et all, 2006, p.79).  

 Estas concepções são chamadas de implícitas, pois, apesar de direcionarem as 

ações que respondem às situações do nosso cotidiano, são realizadas sem passar por um 

processo explicitamente consciente. São na verdade, resultados da experiência pessoal 

diante do ambiente cultural da aprendizagem, é algo que sentimos, vivemos e 

experimentamos e, por isso, são difíceis de serem compartilhadas e modificadas. 

Según esta interpretación, para progresar en los modos de 
enseñar y aprender no basta con presentar nuevas teorías o 
concepciones, ni tampoco con proporcionar nuevos recursos o 
pautas de acción eficaces, sino que hay que modificar creencias 
implícitas profundamente arraigadas que subyacen a esas 
concepciones mediante un proceso de explicitación progresiva 
de esas representaciones inicialmente implícitas” (POZO et all, 
2006, p.95). 

 
Tais teorias funcionam como aparatos para resolvermos problemas rotineiros e 

repetitivos. 
La función del aprendizaje implícito es, por tanto, detectar 
regularidades en el ambiente de tal modo que las 
representaciones implícitas tenderán a preservar estructuras 
regulares del ambiente, si bien, como toda representación, son 
verdaderas construcciones mentales (y por tanto mapas y no 
territorios). Dado su carácter implícito, estos mecanismos 
producen cambios lentos, acumulativos, mediante una 
exposición repetida a esas estructuras mentales (POZO et al., 
2006, p.111).  

Das teorias implícitas sobre aprendizagem categorizadas por Pozo e 

colaboradores (POZO y SCHEUER, 1999; POZO et al., 2006; POZO, 2009) 

trabalhamos aqui com a teoria direta, a interpretativa e a construtiva, já que a teoria 

pós-moderna proposta por esses autores, ainda é pouco discutida. Na teoria direta há 

uma expectativa de reprodução do conhecimento, tanto por parte de quem ensina quanto 

por parte de quem aprende, já que o conhecimento deve refletir, como um espelho, a 

realidade. Portanto, sem aceitar a idéia de aproximações sucessivas a uma compreensão 

da realidade, esta forma de conceber o conhecimento, entende que o saber é uma 

questão de tudo ou nada. Ou se conhece a realidade ou não se conhece. Só existem as 

opções de certo e errado. “Se basa em uma epistemolgía realista ingênua, de acuerdo 
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com la cual la simple exposición al contenido u objeto del aprendizaje garantiza el 

resultado, concebido como uma reproducción fiel de la información o modelo 

presentado” (POZO et al., 2006, p.120). Os resultados de uma prova, por exemplo, 

aferidos a partir da contagem de erros e acertos, é o que vai determinar o quanto foi 

aprendido de um conteúdo, que o professor se empenhou para “passar”, “transmitir” em 

sala.  

 Já a teoria interpretativa aparece como uma fase de transição das teorias e é 

bastante encontrada nos ambientes universitários. Apresentando ainda a mesma base 

epistemológica da direta em que existe uma única verdade dos fatos, esta acredita que a 

concepção de aprendizagem “implicitamente conlleva la idea de que aprender no ES 

algo fácil ni inmediato, sino que consume tiempo y demanda esfuerzo deliberado” 

(POZO et al., 2006, p.123). É a teoria que predominantemente é percebida nos relatos 

de estudantes e professores ao falar de como a aprendizagem é concebida. 

En cuanto a los princípios conceptuaes, la teoria interpretativa 
articula  los tres componentes básicos del aprendizaje como 
eslabones de uma cadena causal lineal y unidireccional. Es 
decir, las condiciones << actuán sobre>> las acciones y 
procesos del aprendiz, los que a su vez <<provocan>> unos 
resultados de parendizaje (POZO et al., 2006, p.124) 

A despeito das diferenças existentes entre as teorias direta e interpretativa, Pozo 

y Scheuer (1999) afirmam que, entre elas, há um pressuposto epistemológico comum de 

que é possível ter acesso a uma única verdade absoluta.  

Por fim, a teoria construtivista, como o próprio nome diz, vem da idéia de 

construir conhecimentos sobre a realidade (e não extrair dela, esses conhecimentos) e 

diferencia-se das primeiras teorias principalmente pelos princípios epistemológicos em 

que podem existir diferentes graus de questionamentos e verdades sobre um mesmo 

objeto e que sua apropriação implica necessariamente em uma transformação do 

conteúdo que se aprende e do aprendiz.  

“El aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos de las 
propias representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e 
incluso mental, así como de autorregulación de la propia 
actividad de aprender. No se limita a suponer que esos procesos 
internos son esenciales para aprender, sino que además les 
atribuye un papel necesariamente transformador” (POZO, 2006, 
p.124). 
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METODOLOGIA: 

Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa descritiva de 

abordagem qualitativa. Esta é frequentemente utilizada por 

[...] se aplicar ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 
constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 
2007, p.57).  

Os dados da pesquisa estão sendo coletados mediante entrevista semi-

estruturada. Ela é fundamental para a pesquisa qualitativa e permite que o pesquisador 

provoque questionamentos no entrevistado tentando sempre aproveitar o máximo de 

suas informações.  Diferindo 

apenas em grau da não estruturada, por esta obedecer a um roteiro que é 
apropriado fisicamente e utilizado pelo pesquisador. [A entrevista semi-
estruturada] facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos 
investigadores menos experientes, que suas hipóteses ou seus 
pressupostos serão cobertos na conversa (MINAYO, 2007, p. 68). 

Juntamente com as perguntas, estamos utilizando também o método de 

Associação Livre das Palavras (ALP) como acréscimo para a nossa análise. Os sujeitos 

que, por enquanto, participaram desta pesquisa - pois a pesquisa ainda está em processo 

de coleta e análise dos dados - correspondem a cerca de vinte e quatro estudantes sendo 

dezesseis matriculados no penúltimo semestre dos cursos de licenciatura da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS e oito estudantes matriculados nos 

programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado) desta mesma universidade, que 

voluntariamente aceitaram participar da pesquisa.  

 

OS ESTUDANTES E SUAS CONCEPÇÕES: 

Levamos aqui na análise algumas considerações da psicologia cognitiva que traz 

como um dos focos de concepção da aprendizagem e ensino, as Teorias Implícitas. 

Teoria Direta: Conforme o exposto anteriormente, esta forma de conceber o 

conhecimento parte de um realismo ingênuo, que acredita que o conhecimento é 

extraído (ou descoberto) da realidade e pode ser transmitido por meio de exposições. 

Quando você vai fazer uma prova é, será que a prova que eu to produzindo é... ta 

condizente com o que eu ensinei? [...] É como avaliar esse aluno, né? Então eu acho 

que são esses saberes que a gente tem que se apropriar [ME3- mestrado]. 
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Aquele aluno realmente aprendeu [...] ele ta conseguindo usar o conteúdo que você ta 

passando na sala de aula no seu cotidiano não é? [ME3- mestrado] 

 

A gente sabe que quem vem de um segundo grau, de um Ensino Médio, 
vem focado a passar no vestibular, a entrar numa universidade, é 
dificilmente forma-se realmente um cidadão, forma um técnico para 
fazer a pontuação e entrar [MM12- mestrado]. 
 
 

Teoria Interpretativa: Embora calcada na crença da possibilidade de acesso à 

verdade universal, esta teoria implícita leva em consideração os processos cognitivos e 

motivacionais dos sujeitos e seu desenvolvimento diante do conhecimento. 

É conscientizar o aluno a ter interesse pelo ensino porque muitos estão 
ali apenas obrigados né, e não só despejar conteúdo. Por que isso ai 
muitos já sabem e muitas vezes não tem surtido um efeito positivo mais, 
procurar conscientizá-los é... da necessidade de estudar, de ser um 
cidadão, estar preparados para a vida né? [ML8- licenciatura] 

 

A qualidade implica nisso em crescimento então, é imagine como se fosse um educando 

no ensino superior sempre crescendo, subindo, né? À medida que vai entrando em 

contato com... produzindo e reproduzindo conhecimento [MA13- licenciatura]. 

 

Acho que uma aula que tenha qualidade é aquela aula que o aluno 
consiga perceber que ele está aprendendo. Então pra isso, o professor, 
ele tem que ser um bom detentor do conhecimento, primeiramente. Ele 
tem que saber o conteúdo que ele está transmitindo e ele tem também 
que saber transmitir esse conteúdo, e sempre levando em consideração 
todas as concepções do aluno. Então, acho que isso pode ser 
caracterizado como boa prática de aula [MF2- licenciatura]. 

 

Ainda que inconscientemente, na fase de transição que a teoria interpretativa 

apresenta, conseguimos perceber uma linearidade do tempo para se aprender e a idéia de 

acúmulo de conhecimentos encontrada até mesmo no trabalho da pesquisa, a qual é 

evidenciada como uma forma de criar mais responsabilidades no aluno, fatos que 

podemos identificar nas próximas falas: 

Eu acho que quando você consegue não só assimilar aquilo que foi 
proposto, mas você trazer pra sua prática cotidiana, pra sua vida. Você 
avançar à medida que você entra em contato com um conhecimento que 
você aprende, você se tornar tipo que você evoluir, subir os 
degrauzinhos. Não mais... deixar de ser aquela pessoa, não deixar de ser 
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aquela pessoa com aquilo que você aprendeu você mudar e avançar, 
você ser uma pessoa, não vou dizer uma pessoa melhor, mas uma 
pessoa mais capaz [MA13- licenciatura]. 

 

Pra vê a pesquisa, ele, você consegue dar mais responsabilidade ao 
aluno, pela produção desse conhecimento, não é? Que ele também é um 
responsável, então quando você é... o aluno entra no projeto de 
pesquisa, é um bolsista de pesquisa e tal, ele vai estar fazendo aquela 
pesquisa e vai estar estimulando isso. É esse lado da pesquisa, então, 
isso tem um certo, tem um desenvolvimento do aluno, então, tem uma 
aquisição maior de conhecimento, das próprias habilidades do diálogo, 
é porque realmente você vai pra um congresso, você vai dar uma 
palestra então, essa forma de dialogar, conversar, então, já vai 
desinibindo mais, vai melhorando, né? Eu acho que isso torna a pessoa 
mais, dá mais habilidade pra que ela venha enfrentar uma sala de aula e 
ser um docente, né? [ME3-estudante de mestrado]. 
 

 

Teoria Construtivista: Segundo esta perspectiva, o conhecimento é uma 

construção elaborada em um contexto social e cultural que proporciona modelos 

aproximados e alternativos para interpretar o objeto (POZO, 2009). 

As atividades que a gente fez de pesquisa na sala de aula pra mim foram 
as mais significativas, as mais importantes, porque foi o momento que a 
gente pôde pensar no que nos afeta, no que nos incomoda e tentar 
mudar essa realidade [MA13- licenciatura]. 

Eu vou querer que meu aluno seja pesquisador que ele não apenas vá lá 
copie, mas que ele possa a partir daquele conhecimento que ele vai 
mediar ali na sala de aula [...] então não adianta apenas você enquanto 
educador de ensino superior a atitude pra tal prova, mas a partir do 
momento em que você cria situações pra que o aluno pesquise não é? 
Pra que, pra que ele vá, que ele busque esse conhecimento, e que, a 
partir desse conhecimento, ele crie o seu próprio conhecimento [MM1- 
mestrado]. 

A aula deve proporcionar que os estudantes discutam o assunto, que os 
estudantes se sintam a vontade pra fazerem perguntas e discutirem entre 
os colegas. Porque uma aula bem discutida vai fazer com que fora da 
aula a gente continue as discussões. E aí, tenha realmente uma 
aprendizagem significativa. [...] Então, na verdade o que é mais 
importante seriam as discussões pra gente realmente ter uma 
aprendizagem verdadeira [MV6- licenciatura]. 

“Você pode aprender com acertos e com os erros, né? Eu acho que aprendi muito com 

essa questão dos erros” [RCK2- licenciatura]. 

 Eu penso também que a gente é... aprende a partir da interação. É... eu 
acredito que a interação ela, ela está diretamente ligada à socialização 
então, é... imagine o que seria da universidade, dessas produções toda 
de tese, mestrado, de, de tese de mestrado, tese de doutorado, de artigo 
de graduação se não fosse a socialização, se a gente não pudesse ler, e 
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tivesse a possibilidade de interagir com outro, de questionar o outro e de 
mudar nossas próprias verdades? [ML10- mestrado]. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A diversidade de perspectivas epistemológicas da nossa cultura da 

aprendizagem, percebida pelas concepções implícitas de aprendizagem, está vivamente 

percebida nas falas dos estudantes entrevistados. Estes parecem presenciar uma fase de 

transformações dessas representações de aprendizagem em que suas experiências muitas 

vezes contradizem algumas idéias teóricas as quais relatam no decorrer das respostas. 

Diante disso, usam termos como “facilitar” e “mediar” a aprendizagem, ao mesmo 

tempo em que fazem referência a “transmitir”, “passar o conteúdo” e à utilização da 

prova escrita como instrumento mais apropriado para se avaliar a aprendizagem. 

A pesquisa emerge como uma estratégia significativa de aprendizagem, algo 

difícil de ser posto em prática nas salas e competência separada do ensino. Percebemos 

também que a qualidade aparece como aquela em que se tem um professor que “dá uma 

boa aula”, e olha os seus alunos considerando os seus conhecimentos prévios, enquanto 

que o aluno universitário que visa qualidade é aquele que ultrapassa a sala de aula 

fazendo atividades extraclasses como a pesquisa, que demonstra competência no que faz 

e responsabilidade. 

 Acreditamos, junto com alguns autores tomados aqui como referência para 

análise das entrevistas (POZO, 2009; ECHEVERRIA et all, 2006), que as teorias 

implícitas sobre a aprendizagem direcionam não só as ações empreendidas pelos 

sujeitos para a aquisição/construção de conhecimentos e/ou habilidades, mas também 

direcionarão os seus comportamentos futuros enquanto professores. Sendo assim, 

conhecer as referidas teorias de estudantes de licenciatura e mestrandos com inclinação 

para o exercício docente, se transforma num passo decisivo para a formação básica 

desse profissional, visando uma melhoria na qualidade da educação básica, bem como 

do ensino superior. 
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