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1. Resumo 

O ensino (educação) superior propõe atividades e, concomitantemente, demarca 

desafios com possibilidades de conquistas na vida dos estudantes, o que exige 

grande capacidade de adaptação à vida acadêmica e a todos os aspectos 

envolvidos nesse processo, inclusive na esfera dos estudos. Nessa direção, a 

presente pesquisa verifica os fatores mais significativos que permeiam o ato de 

estudar em ambiente recomendado pela universidade, e indicativo a essa prática, 

abordando fatores comportamentais e procedimentais dos cenários de estudos 

universitários. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter exploratório, e 

descritivo, quanto aos objetivos propostos, com adoção de procedimentos éticos, 

mantendo-se o sigilo e o anonimato de cada sujeito (estudante), sob observação, 

analisando-se, e pontuando-se conforme as recomendações científicas, e 

pressupostos teóricos e metodológicos. Os dados estão sendo submetidos à análise 

qualitativa, e quantitativa, abarcando-se a categorização de respostas e, a análise 

de conteúdo, contando-se no momento com os resultados preliminares segundo a 

estatística descritiva. Tais análises serão complementadas com a estatística 

inferencial na fase final do trabalho. Nota-se que, os elementos distratores se 

sobressaem em relação aos facilitadores e que as novas tecnologias são aplicadas 

de forma enfática, concorrendo em relação aos materiais tradicionais presentes nas 

cenas de estudo, sendo que o maior número de alunos se concentra na faixa etária 

de 22 a 26 anos. 

 

2. Introdução 

 O presente estudo tem em vista a apreensão de conteúdos prementes à formação 

acadêmico-profissional e seus desdobramentos concernentes aos hábitos de 

estudo. Segundo Oliveira e Santos (2005) os alunos carecem de informação a 

respeito da forma como se aprende e dos propulsores da aprendizagem. É preciso 

adotar uma postura preventiva em relação às dificuldades observadas, o que 

permitiria ao aluno um melhor desempenho e autoavaliação, não só como estudante 

que precisa ultrapassar alguns desafios e construir um caminho consistente em 

direção ao aprendizado, mas também como futuro profissional que almeja se inserir 

no mercado de trabalho e alcançar o crescimento pessoal. 
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 Carelli e Santos (1998) enfatizam que dentre as atividades mais relevantes nos 

hábitos de estudo, destaca-se a leitura e as consequências que dela advêm, 

especialmente a respeito da compreensão de textos. A leitura é parte integrativa e 

integrante da aprendizagem, pois, através dela, é possível adquirir uma formação 

mais sólida e consistente. Saber ler, interpretar, criticar e usar a criatividade na 

busca do conhecimento culmina em uma formação integrada e um aprendizado mais 

duradouro. Sendo assim, partiu-se da seguinte questão que norteou o presente 

estudo: quais são os aspectos e fatores que caracterizam a cena de estudos 

universitários, em local recomendado pela universidade, e quais são os elementos 

facilitadores, por um lado e, dificultadores, por outro, que permeiam a realização da 

tarefa ou ação de estudar em grupo?  

3. Objetivos 

• Conhecer os cenários de estudos universitários no que tange às 

características do ambiente de estudo, materiais utilizados, e comportamentos 

(ações e reações) dos estudantes envolvidos diretamente;  

• Diferenciar as várias formas (modalidades) e procedimentos apresentados 

pelos universitários em situação de estudo em grupo, buscando identificar os 

elementos facilitadores e dificultadores da tarefa de estudar em grupo. 

 
4. Metodologia 

Pesquisa exploratória, e que aborda uma temática que demanda investigações, 

sendo também descritiva por permitir registros e relatos de situações observáveis. A 

técnica utilizada é a observação sistemática. Os participantes são universitários, de 

ambos os sexos, vinculados a uma instituição de ensino (educação) superior, 

situada em uma cidade do interior paulista. Contou-se com uma amostra aleatória 

dos discentes, presentes ao local de estudos (biblioteca da instituição), em diversos 

horários, tanto do turno diurno como vespertino e noturno, inferindo-se a idade 

média de 24 anos. O total observado foi de 280 estudantes em 64 cenas de estudos 

universitários. Os instrumentos utilizados foram: termo de autorização com 

consentimento da direção para as observações; ficha de registro de dados. 

Cumpriram-se as etapas: aprofundamento e ampliação das consultas bibliográficas; 

revisão e ajustes na ficha de observação; coleta dos dados na biblioteca, e análise 

dos dados, tendo-se concluído até a presente etapa a aplicação da estatística 

descritiva, a qual será complementada com a estatística inferencial. 
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5. Desenvolvimento 

O trabalho segue as etapas citadas abaixo: 

a) Levantamento teórico alinhado ao tema do projeto; b) revisão do instrumento – 

ficha de observação; c) solicitação da autorização junto à Instituição de ensino 

superior; d) realização da coleta de dados, após autorização da Instituição; e) 

tabulação e tratamento dos dados (em andamento); f) apresentação em mostra 

científica ou eventos similares (em processo de submissão). 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados obtidos vêm ao encontro da hipótese inicial, que aponta para a 

concorrência dos elementos distratores ou dispersores junto àqueles facilitadores no 

decorrer da atividade de estudo em grupo. De fato, pôde-se notar que os elementos 

distratores são muito comuns e constantemente evidenciados durante os cenários 

de estudos universitários. Muito embora essas observações representem apenas um 

“recorte” da realidade do estudante no ensino superior, faz-se necessário elucidar, 

entretanto, que mesmo os alunos estando em um ambiente formal e propício ao ato 

de estudar, os resultados destacam predominância de cenas permeadas por 

variáveis intervenientes e que, por sua vez, interferem no estudo produtivo.  

Em diversas ocasiões, a utilização de tecnologias tornou-se protagonista do 

cenário observado, confirmando-se que aparelhos como celulares, tablets e 

notebooks frequentemente eram utilizados para lazer do grupo e fins diversos, não 

atinentes ao estudo, com acessos variados – atitudes estas inapropriadas e 

descontextualizadas em relação ao ambiente eleito para o estudo, qual seja, a 

biblioteca. Há de se destacar ainda o movimento aparente dos estudantes, 

configurando a cena de estudos, à medida que compareciam a este local, providos 

de materiais pertinentes ao ato de estudar, incluindo-se os tradicionais, dando 

mostras de que, de fato, ali as ações seriam direcionadas a este fim. 
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