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Resumo: Uma das possibilidades investigativas que pode passar despercebida 
na educação de nível superior é a análise de como os estudantes estudam, por 
isso, este artigo prima por conhecer as estratégias que os estudantes utilizam 
para aprender. Diante dessa temática elaboramos a seguinte questão: quais as 
técnicas de aprendizagem utilizadas pelos estudantes do primeiro semestre da 
Pedagogia – URCA? A ação realizada para responder essa pergunta foi a de 
elencar as ações desenvolvidas pelos estudantes em seus momentos de estudo 
pessoal. A pesquisa de campo, que é explanada por Silveira e Córdova (2009) 
como um processo que parte de conteúdos bibliográficos à uma pesquisa feita 
com pessoas que estão vivendo nessa realidade, foi escolhida como marco. O 
referencial foi sustentado através dos teóricos Bartalo e Guimarães (2006), 
Nascimento e Christiano (S.D.), Lessa e Pullin (2011), e Rodrigues e Ramos 
(2014) responsáveis por problematizar a vida universitária no que diz respeito a 
como os estudantes estudam e possam aprender com maior qualidade. O que 
pudemos constatar através da pesquisa é que os estudantes do primeiro 
semestre da pedagogia utilizam técnicas como leituras antecipadas, 
comparação com exemplos atuais, como também tentar entender tudo na aula 
ou aqueles com menos tempo revisam o que foi passado; encontra-se a internet 
como aliada, pois buscam variadas fontes de pesquisas como videoaula e com 
a ajuda dos amigos de sala conseguem assim ter uma melhor compreensão. 
Consideramos esse artigo relevante porque na atualidade uma das habilidades 
mais significativas é a capacidade de aprender, justamente por vivermos em uma 
sociedade de constantes transformações, especificamente, na elaboração de 
novos conhecimentos. 
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