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Introdução
O Instituto Federal do Paraná é uma instituição pública federal criada em dezembro de
2008, por meio do projeto de Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica no país. Os Institutos Federais estão voltados para a oferta de
educação superior, básica e profissional, cuja missão consiste na promoção da educação
profissional e tecnológica, pública, de qualidade, socialmente referenciada, por meio do
ensino, pesquisa e extensão, visando à formação de cidadãos críticos, autônomos e
empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade.
Assim como em qualquer outra escola, seja da rede privada, ou pública municipal e
estadual, também na rede federal o rendimento escolar insatisfatório é um problema comum,
atingindo todas as faixas etárias. São múltiplas as causas para esta problemática, dentre elas
podemos citar as causas de origem individual (transtornos ou distúrbios de aprendizagem), os
problemas familiares (violência doméstica, abuso, negligência), os problemas escolares (falta
de professores, materiais pedagógicos de pouca qualidade), dentre outras causas possíveis.
Neste artigo faremos um breve recorte destas problemáticas, e discutiremos os hábitos
de estudo inadequados como um dos responsáveis pelo baixo desempenho escolar, por meio
do relato da experiência vivida no trabalho em um dos campi do Instituto Federal do Paraná
no ano de 2014.
O hábito de estudar em casa para otimizar o processo de ensino-aprendizado iniciado
na escola - sem estar motivado pela iminência de uma prova - não foi visto na maior parte dos
estudantes do câmpus. Fora observado que os alunos somente estudavam em casa em
momentos antecedentes a provas, ou quando tinham trabalhos para fazer ou apresentar nos
dias subsequentes, sendo este comportamento de estudar realizado de forma equivocada.
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O reflexo desta postura foi o baixo rendimento nos dois primeiros bimestres de 2014,
levando a desmotivação dos alunos, com ideias de transferência para outras escolas que não
ofereciam cursos técnicos integrados, cuja matriz curricular comporta aproximadamente
metade da quantidade de disciplinas oferecidas nos cursos técnicos do Instituto Federal do
Paraná. Muitos estudantes não conseguiam se organizar para estudar as 15 disciplinas
curriculares, quantidade esta, que requer dos alunos muita dedicação e disciplina nos estudos.
Segundo as deliberações da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2010) as
instituições de ensino devem contribuir com empenho para democratização do acesso e
oferecer as condições de permanência adequadas aos estudantes, considerando a diversidade
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, cultural e de acessibilidade, para que assim possa
efetivar o direito dos estudantes de receber uma aprendizagem significativa.
Tendo em vista o exposto acima, em uma parceria entre a psicologia e a pedagogia,
fora desenvolvido um trabalho de orientação de estudos domiciliares, em que os alunos do
câmpus foram estimulados modificarem as estratégias de estudo utilizadas, e criarem
cronogramas de estudos adequados a sua realidade, levando, assim, a uma melhora do
rendimento nos dois bimestres posteriores a implantação do projeto. Dessa forma, o câmpus
estaria fazendo seu papel conforme as discussões da CONAE, oferecendo novas estratégias
para garantir não apenas a permanências dos alunos na escola, mas o sucesso no processo
ensino-aprendizado.
Objetivos
O objetivo geral do projeto “Estudos Orientados” foi orientar os alunos quanto ao
desenvolvimento de hábitos de estudo domiciliar adequados com intuito de melhorar a
aprendizagem. Os objetivos específicos consistiram na elaboração de cronogramas de estudos,
no desenvolvimento de novos repertórios de técnicas de estudo e no incentivo do estudo para
o aprendizado contínuo e não para obtenção de um conceito.
Metodologia
Este projeto foi desenvolvido em etapas. Em um primeiro momento foi elaborado um
questionário para verificação dos hábitos de estudos domiciliares. Tal questionário abordava
questões como: frequência dos estudos domiciliares, horas de dedicação, qualidade da
aprendizagem, dificuldades para estudar em casa, técnicas empregadas para o estudo e
motivação para os estudos domiciliares.
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Os dados obtidos foram analisados e a partir do resultado foram planejadas ações de
estimulação dos hábitos de estudo domiciliares adequados. Tais ações consistiram palestras
com técnicas de como estudar em casa, melhores locais, horários, formas de estudos mais
produtivas, assim como exemplos de cronogramas de estudo com as disciplinas do curso
técnico.
Após esta intervenção em grupo foram feitas intervenções individuais com os alunos
para auxiliá-los na montagem do cronograma individual de estudos domiciliar, este, adequado
à realidade, a rotina e a autopercepção do estudante sobre a importância de estudar.
Discussão
Os hábitos de estudo inadequados dos estudantes não são um problema pontual,
particular a uma instituição de ensino, mas trata-se de uma questão complexa, que envolve
toda a comunidade escolar, em seus diversos níveis, desde o ensino básico, fundamental,
médio até o superior. Diante disto, urge que a escola tome para si, como um projeto de
trabalho contínuo, preparar o aluno para pensar, para estudar, valorizando o seu papel no
processo de aprendizagem, dando-lhes meios para obter sucesso neste percurso. Para Almeida
(2002):
Nem todas as dificuldades de aprendizagem se confinam a essa perspectiva explicativa.

Mesmo

assim, um número significativo de alunos – com classificações positivas ou negativas – sairia
beneficiado se a escola assumisse de forma mais deliberada, nos seus objetivos e práticas, a
capacitação dos alunos para a aprendizagem. (p.156)

O interesse pelos estudos, assim como o hábito de estudar são adquiridos desde muito
cedo, portanto, segundo Regra (2004), é difícil inserir uma criança ou adolescente em um
processo de hábitos de estudos adequado, quando outros hábitos de estudo foram aprendidos
de forma inadequada. Para Elkin (1982, citado por Almeida, 2002) na perspectiva do
desenvolvimento da aprendizagem, nada do que se aprende “decorando/colando” fica fixo por
muito tempo, desta maneira o que se “aprende” logo será substituído e desaparecerá, sem
jamais ficar retido na estrutura cognitiva do conhecimento do aluno.
O que seria, portanto, este hábito, ou melhor, este comportamento de estudar? Trata-se
de um conjunto de comportamentos como ler um texto, fazer exercícios, escrever uma
redação, fazer um resumo, responder a perguntas. Dessa forma, podemos dizer que o
estudante que têm hábitos de estudos adequados, ou hábitos de estudo que produzem um
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resultado satisfatório, são aqueles que conseguem realizar com certa eficácia estas atitudes
que juntas compõe o ato de estudar.
Contudo, o que percebemos a partir da observação e do relato dos alunos do câmpus,
foi a não ocorrência destes comportamentos e atitudes que poderiam favorecer os hábitos de
estudo adequados, assim como a manifestação de atitudes que prejudicavam, comprometiam
ou inviabilizavam o estudo domiciliar satisfatório. Acerca destas últimas atitudes podemos
citar a escolha de local inadequado para os estudos (sentados ou deitados na cama), assim
como a presença durante os estudos, de estímulos capazes de desviar a atenção e o interesse
dos estudantes das disciplinas curriculares (celular, música e internet).
Acerca de tais estímulos, ressaltam Pergher e Velasco (2007), que a sofisticação dos
meios e aparelhos de entretenimento atuais - como celular, televisão e internet - concorre em
desequilíbrio com os materiais pedagógicos, que por vezes mostram-se pouco atrativos para
os estudantes.
A rotina excessiva de atividades extracurriculares, como aulas de balé, natação,
música e curso de línguas, é outra razão que interfere no estabelecimento de hábitos de
estudos adequados. Segundo Pergher e Velasco (2007), especialmente para os alunos de
classe média ou média alta, tais atividades apresentam-se como concorrentes ao estudo, “seja
porque são mais prazerosas seja porque simplesmente tomam o tempo do aluno.” (p.285)
Dessa forma, durante as palestras, os alunos foram esclarecidos e informados sobre
situações e comportamentos que poderiam otimizar os hábitos de estudo, a fim de que, mais
conscientes de suas próprias atitudes, pudessem melhorar sua postura frente ao
desenvolvimento de hábitos de estudo mais adequados para o melhor desempenho escolar.
Resultados
O resultado deste trabalho, somado ao acompanhamento psicopedagógico dos alunos e
o trabalho junto aos professores, foi que em comparação ao ano anterior o índice de
reprovação no primeiro ano do curso técnico caiu 66%. Obviamente que outros fatores
ajudaram a melhorar este índice, como a contração de mais técnicos para a equipe de ensino, a
mudança de professores, a implantação de novas disciplinas nas monitorias, mais aulas de
reforço, assim como as diferenças individuais dos alunos de um ano letivo para o outro.
Contudo, o que foi possível observar como produto direto do projeto, foi a maior
conscientização dos alunos quanto à importância de estudar em casa, de desenvolver hábitos
de estudo adequados, de buscar um lugar adequado para facilitar a concentração necessária
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para os estudos, assim como a importância de evitar a procrastinação dos trabalhos e
atividades escolares por meio de uma melhor organização do tempo.
Conclusão
Favorecer o desenvolvimento de hábitos de estudos adequados trás recompensas aos
alunos que ultrapassam a obtenção de bons conceitos ou boas notas, pois melhoram a
autoestima e a autoimagem dos alunos, trazem o sentimento de sucesso, de ser capaz, o
reconhecimento dos pares, dos professores e dos pais, ocasionando ganhos para além dos
muros da escola. Além do maior sucesso na vida escolar, pela aquisição de novas rotinas e
hábitos de estudo, a vida pessoal do aluno é afetada pelos ganhos secundários conquistados
com a mudança de hábitos que levam ao melhor desempenho acadêmico.
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