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RESUMO: 

 Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado dos estudos, pesquisas e atividades 
práticas desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. O tema central é 
o uso das tecnologias, principalmente da internet, no auxílio a aprendizagem dos alunos 
adolescentes através do desenvolvimento dos hábitos de estudos.Tendo como referencial 
teórico autores como: BEZERRA (2008), LOPES (1988), MERCADO (2015), MOTTA (1999), 
etc., desenvolveu-se um material didático, o qual foi trabalhado com os alunos, contendo 
sugestões de recursos tecnológicos, textos e metodologias apropriadas para a construção do 
conhecimento em sala de aula por meio das oficinas material este, utilizado com os alunos 
durante o curso. O trabalho foi desenvolvido junto aos alunos do 1º ano do Ensino Médio sendo 
que, as atividades realizadas foram acompanhadas por professores participantes do Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR), Professora Orientadora e Equipe Pedagógica do estabelecimento de 
ensino. Como resultado principal, destacamos a percepção dos alunos sobre a importância de 
desenvolver hábitos de estudos não só durante sua permanência na escola, mas para sua 
vida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Hábitos de estudos, tecnologias, adolescentes. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos na era da informação, uma época permeada por constantes 

transformações de ordem econômica, social, política e, principalmente, 

tecnológica, implantadas pelas mudanças na organização do capital, pelas 

determinações do mercado financeiro.  

Esse mercado exige um novo tipo de trabalhador, quer pessoas 

flexíveis, ágeis, com visão do todo, conhecimentos técnicos e um relativo 

domínio na área da tecnologia. Assim, a ciência e a tecnologia adquiriram 

nesta nova realidade uma grande importância.  

A educação e o conhecimento passam a ser o centro da transformação 

produtiva e do desenvolvimento econômico, a qual é levada a uma grande 
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mudança de paradigma, forçando professores e alunos a repensarem o 

processo ensino/aprendizagem. 

Dessa forma, a escola, inserida neste novo contexto, deve reorganizar-

se para atender as novas demandas, que exige uma abordagem diferente em 

que o componente tecnológico não pode ser esquecido e muito menos 

ignorado. 

O papel do gestor, do professor e até mesmo do aluno passam por 

redefinições. Neste contexto, já não cabe mais aquele professor tradicional, 

transmissor do conhecimento. A educação, hoje, requer um professor 

incentivador, ágil, que consiga aliar o conhecimento teórico no âmbito 

tecnológico, que saiba se organizar e que seja capaz de regular a ação 

pedagógica e instrumentalizar o educando para que este busque alternativas 

de estudo para o seu melhor desempenho. 

Segundo Mercado (1998, p.5) diz que: 
 

As novas tecnologias e o aumento exponencial da informação levam 
a uma nova organização de trabalho, em que se faz necessário: a 
imprescindível especialização dos saberes; a colaboração 
transdisciplinar e interdisciplinar; o fácil acesso à informação e a 
consideração do conhecimento como um valor precioso, de utilidade 
na vida econômica. 
 

Diante disso, um novo paradigma está surgindo na educação e o papel 

do professor, frente às novas tecnologias, será diferente, pois o professor, 

neste contexto de mudança, precisa saber orientar os educandos sobre onde 

colher informação, como tratá-la e como utilizá-la. 

A escola como espaço formal de aprendizagem deve orientar os 

alunos como transformar informações relevantes em conhecimento. Informar 

não deve ser o papel específico do professor, pois as mídias já cumprem bem 

esse papel, utilizando recursos bastante atrativos, cabe então a função de 

“orientar e cuidar da aprendizagem”, pois aprender deve estar relacionado em 

saber o que fazer com as informações e não somente onde encontrá-la. 

2 O USO DAS TICs NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Na chamada Sociedade da Informação, processos de aquisição do 

conhecimento assumem um papel de destaque e passam a exigir um 

profissional crítico, criativo, com capacidade de pensar, de aprender a 



aprender, de trabalhar em grupo e de se conhecer como indivíduo.  

Cabe a educação formar esse profissional e para isso, esta não se 

sustenta apenas na instrução que o professor passa ao aluno, mas na 

construção do conhecimento pelo aluno e no desenvolvimento da capacidade 

de inovar, criar o novo a partir do conhecido, adaptabilidade ao novo, 

criatividade, autonomia, comunicação.  

É função da escola, hoje, preparar os alunos para pensar, resolver 

problemas e responder rapidamente às mudanças contínuas. 

Diante dessa nova realidade de desenvolvimento tecnológico e das 

mudanças sociais, na educação se tem procurado construir novas concepções 

pedagógicas elaboradas e pensadas a partir do uso de novos recursos 

tecnológicos.  

Cada vez mais as Tecnologias da Comunicação e Informações (TICs) 

ganham espaço na escola, dispondo de diversos recursos, com diferentes 

finalidades, colocando os educandos diante de novas possibilidades de acesso 

a informação, contribuindo para o aprimoramento do processo ensino 

aprendizagem. 

A incorporação das novas tecnologias como conteúdos básicos 

comuns é um elemento que pode contribuir para uma maior vinculação entre os 

contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem fora do âmbito escolar.  

Frente a esta situação, as instituições educacionais enfrentam o 

desafio não apenas de incorporar as novas tecnologias como conteúdo do 

ensino, mas promover e desenvolver práticas pedagógicas que gerem o 

desenvolvimento de uma atitude reflexiva frente aos conhecimentos e o seu 

uso tecnológico.  

Sendo assim, é preciso reconhecer que professores e alunos devem 

participar de todo o processo de ensino aprendizagem vinculados ao uso dos 

recursos com objetivos bem definidos para que não fique somente a técnica 

pela técnica. 

  Neste sentido, entende-se a importância da participação dos 

professores, para que conheçam na medida do possível os seus alunos, uma 

vez que o ato educativo deve ser precedido do diagnóstico da realidade do 

aluno, ou seja, o que já conhece, o quanto utiliza as tecnologias no seu 

cotidiano, qual o ponto de partida da escola, o que a escola pode aprimorar, 



etc. 

A partir do entendimento das necessidades dos alunos, o professor 

pode articular e considerar estes conhecimentos juntamente com o seu 

planejamento. 

Lopes (1988) destaca que os alunos possuem a experiência das 

situações de vida, das relações pessoais e uma multiplicidade de informações 

e conhecimentos que mesmo que sejam apresentadas de forma fragmentada 

não poderão ser desconsiderados pela escola. Considera que a identificação 

de problemas ou temas relevantes para os alunos é fator importante na 

definição do material a ser estudado no decorrer do processo de ensino. 

Reforçando a importância do planejamento e do diagnóstico a autora assim se 

refere: 

 
O resultado desse primeiro momento do planejamento seria um 
diagnóstico sincero da realidade concreta do aluno, elaborado de 
forma consciente e comprometida com seus interesses e 
necessidades. (LOPES, 1988, p. 47). 
 

Logo, nesta temática o professor pode auxiliar os alunos de diversas 

maneiras, entre elas na orientação quanto aos perigos da internet, no uso da 

biblioteca em meio ao mundo digital, na mediação entre o presencial e o virtual 

e na informação de como fazer pesquisas online. 

A Internet pode ser uma grande fonte de aprendizagem, 

entretenimento e socialização para jovens e crianças. É necessário, porém, 

que eles sejam instruídos sobre os riscos envolvendo o uso desta tecnologia e 

estejam atentos. A escola bem como os professores não pode ficar aquém 

dessas orientações.  

É necessário que se pense em projetos e estratégias de prevenção 

aos cybercrimes e cyberbullyng e demais perigos oferecidos para que se possa 

fortalecer a educação para o uso ético e responsável. 

Uma das estratégias adotadas deve ser a orientação quanto aos 

recursos oferecidos que visam às pesquisas escolares e também uma 

otimização quanto ao uso da biblioteca escolar, pois possui um importante 

papel, uma vez que possibilita ser mais um canal de informação. 

 



3 A IMPORTÂNCIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Frequentemente ouve-se falar que em muitas escolas as bibliotecas 

escolares acabam sendo espaços desprezados, cumprindo mais a função de 

depósito de livros e materiais do que de ambiente pedagógico para acesso a 

informação,porém, na contramão desta concepção, a biblioteca pode se 

converter num mecanismo de transformação das relações entre alunos e 

professores, já que o professor deixa de ser a fonte única de saber, enquanto o 

aluno ganha autonomia e liberdade de pesquisa. 

A biblioteca escolar, como nos apresenta Motta (1999, p. 21) “dentro 

de uma instituição deve estar bem definida quanto à sua organização e 

funcionamento para que venha facilitar o ensino e a aprendizagem”, devendo, 

portanto, ser um lugar bem gerenciado, organizado e prazeroso. 

Blattimann (2003, p. 33) destaca que “o despertar para a nova mídia 

de comunicação apoiada na internet, por parte de educadores bibliotecários, é 

uma questão de acompanhar a tecnologia”. Assim, aprender a encontrar e 

disponibilizar a informação neste novo contexto informatizado é papel essencial 

da escola e do professor para com o educando. 

É necessário que os alunos conheçam a função da biblioteca, para 

que se possa construir uma relação de proximidade e que esta seja melhor 

utilizada. 

Para CAMPELLLO (2010): 

O acervo da biblioteca reflete a proposta de aprendizagem baseada 
nos textos autênticos: precisa abrigar a variedade de discursos e 
seus portadores, mantendo-se atualizado e dinâmico, acompanhando 
a produção acelerada dos recursos informacionais na atualidade. 
 

Assim, é possível perceber que se o projeto pedagógico da escola 

prima pela valorização da aprendizagem do aluno e pelo uso adequado das 

tecnologias ao ensino, a sua biblioteca deve refletir este princípio, tornando-se 

um local de acesso ao que há de mais atual em termos de informações.  

É necessário então, que a escola promova o uso da sua biblioteca, 

ensine aos seus alunos, a quão rica é a utilização deste espaço para o seu 

aprendizado.  

O papel do professor será fundamental neste processopara auxiliar 

aos alunos a adentrarem o mundo da biblioteca, pois é preciso que ele seja um 



mediador, e ainda, é de extrema importância que a utilização adequada da 

Internet em atividades escolares e necessita que os professores indiquem sites 

e links aos seus alunos, a fim de organizar, direcionar e qualificar suas 

pesquisas. Para realizar estas indicações é necessário um processo de 

análise, por parte do professor, o qual deve selecionar, embasado em critérios 

adequados, sites que atendam às necessidades e especificidades das 

atividades propostas. 

 

Portanto, para que o aluno seja capaz de utilizar-se das tecnologias 

para a sua aprendizagem, faz-se necessário a atuação do professor, como 

mediador, não apenas do conhecimento, mas na forma de acesso as 

informações, ao uso consciente da biblioteca e no preparo do aluno, através do 

desenvolvimento de hábitos eficientes de estudo.  

 

4 HÁBITOS DE ESTUDOS 

 

Hoje, mais do que nunca, constata-se que a maior parte dos alunos 

estuda, de preferência na véspera da prova, e pesquisa apenas quando 

solicitado, sem maior elaboração limitando-se a simples cópia. Esse mau 

hábito acaba transformando o momento de estudo ou de elaboração de um 

trabalho em um momento de martírio, não possibilitando ao jovem uma 

aprendizagem efetiva dos conteúdos em questão. 

 Cresce por parte dos professores a preocupação em reverter essa 

situação procurando incentivar o aluno à pesquisa, por meio da proposta de 

conteúdos que venham a despertar mais seu interesse em aprofundá-los. 

 Para Demo (2003, p. 6):  

 
[...] a base da educação escolar é a pesquisa, não a sala de aula, ou 
o ambiente de socialização, ou a ambiência física, ou o mero contato 
entre professor e aluno. Desde logo, para a pesquisa assumir este 
papel, precisa desbordar a competência formal forjada pelo 
conhecimento inovador, para alojar-se, com a mais absoluta 
naturalidade, na qualidade política também. 

 

Estudar não pode ser visto como algo ruim, cansativo, que exige muito 

esforço, pelo contrário, os momentos de estudo, inclusive fora do ambiente 



escolar, são extremamente importantes para o aprendizado, por isso devem ser 

desafiadores, prazerosos. Sua relevância aumenta ainda mais atualmente, pois 

exige-se daqueles que estão no mercado de trabalho aprendizado e 

aperfeiçoamento constantes. 

O estudo e a pesquisa são fundamentos para a consolidação da 

aprendizagem e o desenvolvimento do ser como um todo. Ajudar o aluno a 

desenvolverhábitos de estudo e pesquisa são fundamentais para o 

acompanhamento e participação efetiva das aulas, bem como para a 

atualização contextualizada dos conteúdos e para a construção da autonomia. 

O educar pela pesquisa exige algumas reflexões sobre os novos 

procedimentos de professores e alunos na sala de aula sendo que tais 

procedimentos podem ter repercussões no comportamento do aluno em 

relação aos seus estudos fora da escola.  

A pesquisa praticada em sala de aula possibilita ao aluno o 

questionamento, o exercício de argumentar e de comunicar seus achados. 

Esses procedimentos vão desenvolvendo no aluno o saber pensar e a 

autonomia, requisitos necessários ao gosto pelo estudo e pela pesquisa, 

visando à construção e reconstrução de seus conhecimentos.  

Demo (2003, p. 9) coloca que o objetivo do educar pela pesquisa é 

incentivar o aluno ao questionamento do conhecimento e à sua reconstrução, 

levando-o à produção de um conhecimento inovador. Por isso a pesquisa é 

ferramenta básica na formação educacional do aluno, acompanhando-o ao 

longo desse processo. 

Assim, o aluno deve ser estimulado a formular suas próprias ideias, 

expressando-as de acordo com a sua percepção. Nessa caminhada o sujeito 

precisa de leituras que o fundamentem para auxiliar sua escrita, levando-o a 

desenvolver a interpretação pessoal a respeito das idéias com que teve 

contato.Para isso, é necessário que as mudanças na escola ocorreram no 

sentido de ensinar estratégias que possibilitem a aquisição do saber de forma 

crítica, independente e contínua.  

A motivação, considerada um fator essencial para o sucesso da 

aprendizagem do aluno, é a mola propulsora para levá-lo à busca do 

conhecimento, possibilitando o encaminhamento dos hábitos de estudo e 

pesquisa em seu cotidiano.  



Para provocá-la, cabe ao professor levar em consideração os 

interesses e curiosidades de seus alunos, propiciando um ambiente convidativo 

ao estudo e à pesquisa em sala de aula. 

 É fundamental, do mesmo modo, que o professor conscientize o aluno 

sobre a importância de seu esforço, dedicação e determinação para atingir 

seus objetivos. 

O sujeito que cultiva o hábito de estudar desenvolve uma capacidade 

participativa enorme, com argumentações consistentes para se manifestar em 

situações que exigem tanto um conhecimento geral como até outro mais 

específico sobre 68 qualquer assunto tratado em um debate ou discussão.  

Ramos (2004, p. 27) chama a atenção para a importância do ato de 

argumentar dizendo que: “... argumentar é vital para que nos tornemos sujeitos, 

inserindo-os com consciência no discurso em que estamos imersos, com 

competência para participar e também decidir”. 

O professor, um dos principais responsáveis na formação do aluno 

como cidadão consciente de seus direitos e deveres, tem a tarefa de trabalhar 

na sala de aula essas atividades, orientando-o para a importância delas no 

contexto histórico. 

As propostas de atividades deixadas pelo professor, para serem 

realizadas em casa, permitem a ele, ao cumpri-las, manter um contato maior 

com o conteúdo, caracterizando-se como uma extensão dos trabalhos de sala 

de aula. Dessa forma, ele poderá refletir ainda mais sobre a necessidade da 

reconstrução de seu conhecimento, o que aos poucos irá levá-lo a desenvolver 

hábitos de estudo e pesquisa. 

Essa capacidade do aluno de gerenciar o seu estudo, seu tempo, ter 

consciência da sua aprendizagem, é chamada de “auto regulação”.  

Perrenoud (1999, p.96) conceitua a auto-regulação como as 

“capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus projetos, seus progressos, 

suas estratégias diante das tarefas e obstáculos”. 

 Na realidade todas as pessoas possuem determinado grau de auto-

regulação, mas é importante que esse grau, para os processos de 

aprendizagem escolar seja elevado, o que certamente favoreceria uma 

autonomia progressiva no aprender e consequentemente para o viver. 

A autorregulação é um dos vários elementos considerados essenciais 



no processo de aprendizagem. A ideia de regulação ganha corpo a partir da 

crítica à escola tradicional uniformizada, fazendo parte de uma proposta 

educativa em que o ensino deve adaptar-se às diferenças dos estudantes e às 

singularidades dos processos de aprendizagem (Prates, 2011). As 

investigações iniciais sobre a importância da autorregulação no processo de 

aprendizagem ocorrem na década de 1970 e foram intensificadas nos anos de 

1980.  

Esta perspectiva considera que a aprendizagem é um processo que o 

aluno pode iniciar, controlar e desenvolver. (Simons & Beukhof, cit. por 

Figueira, 1994, p. 16) distinguem dois tipos de regulação da aprendizagem: a 

regulação externa, realizada pelos professores, livros ou computadores e a 

regulação interna ou auto-regulação, levada a cabo pelo próprio aluno”.  

Segundo Boruchovitch (2004, p.68):  
 

As pesquisas vêm mostrando que um ponto principal de diferença 
entre alunos com alto desempenho e baixo desempenho escolar é 
seu grau de autorregulação da aprendizagem. O aluno bem sucedido 
na escola, em geral, usa um número considerável de estratégias de 
aprendizagem, como estabelecimento de metas, planejamento, 
automonitoramento e busca de ajuda”. 
 

Isso significa que o sucesso do aluno está diretamente relacionado 

com o seu grau de desenvolvimento deauto regulação, o que implica na 

aprendizagem e no desenvolvimento de certas atitudes, como: registrar, 

checar, selecionar, inferir, planejar, observar, controlar, revisar, refletir sobre os 

próprios processos, sobre o que já sabe sobre determinado assunto, etc. 

Veja como Boruchovitch (2004, p.68) explica como é o aluno 
autorregulado:  

 
... um aluno autorregulado analisa e interpreta os requisitos da tarefa 
que tem que realizar em termos do seu conhecimento prévio e 
crenças. Em seguida, estabelece metas específicas ligadas à tarefa 
que utiliza como base para selecionar, adaptar ou criar estratégias 
para alcançar seus objetivos. Depois de implementar as estratégias, o 
aluno autorregulado monitora seu progresso em direção à meta e 
gera um feedback acerca de quão bem-sucedidos foram seus 
esforços e regula os esforços subsequentes com base nessa 
percepção de progresso. O aluno autorregulado também se utiliza de 
estratégias motivacionais para se manter engajado na tarefa ou 
quando encontra alguma dificuldade. 
 

 

Mediante o exposto, cabe destacar que todo estudante pode, e deve 

engajar-se na conquista de um funcionamento autorregulatório, utilizando 



estratégias de aprendizagem que favoreçam o seu sucesso acadêmico. Mas, 

também cabe ao professor dar a conhecer e ensinar a utilizar as estratégias 

adequadas.  

 

5 PESQUISA AÇÃO 

 

Aopção metodológica adotada para a realização deste trabalho foi a 

pesquisa-ação. Segundo Thiollent (2002, p. 75 apud VAZQUEZ e TONUZ, 

2006, p. 2), “com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os 

pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e 

conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico”, o que 

promoveria condições para ações e transformações de situações dentro da 

própria escola. 

Outros dois autores, Kemmis e Mc Taggart (1988, p. 202 apud ELIA e 

SAMPAIO, 2001, p.248), ampliam esta forma de entendimento do conceito de 

pesquisa-ação com as seguintes palavras: 

"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma 
autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo 
social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas 
próprias práticas sociais e educacionais, como também o seu 
entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 
acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando 
ela é colaborativa...” (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud Elia e 
Sampaio, 2001, p.248). 

 

A forma inicial de pesquisa-ação é caracterizada pela colaboração e 

negociação entre todos os envolvidos no processo.  

De acordo com Elia e Sampaio, 2001, p.108,o aspecto inovador da 

pesquisa-ação se deve principalmente a três pontos: caráter participativo, 

impulso democrático e contribuição à mudança social. 

Hoje, a pesquisa-ação beneficia seus participantes por meio de 

processos de autoconhecimento e quando enfoca a educação, informa e ajuda 

nas transformações. Segundo Elliott (1997, p.15), a pesquisa-ação permite 

superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, 

ou seja, entre a teoria e a prática, e os resultados ampliam as capacidades de 

compreensão dos professores e suas práticas, por isso favorecem amplamente 

as mudanças. 



Sendo assim, para o desenvolvimento da pesquisa sobre os hábitos de 

estudos dos alunos e o uso das tecnologias para este fim, a pesquisa ação 

possui todo o potencial para ajudar a responder as indagações da pesquisa e 

provocar mudanças no cotidiano da escola.  

 

6 ENCAMINHAMENTOS METODOLOGICOS 

 

O estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual 31 de Março Ensino 

Fundamental e Médio tendo como público-alvo os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio. O interesse pelo tema de estudo surgiu a partir da necessidade de 

pesquisar o uso da internet pelos alunos adolescentes e como esse uso 

influencia em seus hábitos de estudos. 

Para dar início a pesquisa, foi elaborado um questionário com o 

objetivo de obter um diagnóstico sobre os hábitos pré-existentes dos alunos, 

bem como o nível de acesso as tecnologias. O termo diagnóstico é utilizado por 

diversos profissionais das mais diversas áreas, para se referir ao conhecimento 

prévio necessário para uma tomada de decisão. Para Ferreira (2004), 

diagnóstico refere-se a um conjunto de dados em que se baseia uma 

determinação. De modo geral diagnosticar é obter um conjunto de elementos 

que orientam uma tomada de decisão. 

A partir dos dados do diagnóstico, obtidos de 14 respondentes, os 

quais devolveram os questionários, demonstrando a necessidade de trabalhar 

com os alunos sobre as tecnologias, seu uso e como ter um melhor 

aproveitamento das mesmas para os estudos, foi elaborado um projeto, 

organizado em oito encontros.  

O projeto teve início no mês de maio de 2015 com os alunos do 1º ano 

do ensino médio. Os encontros ocorreram em contra turno e alguns no próprio 

período de aula.    

Os alunos que aceitaram o convite para participar do projeto, 

demonstraram bastante interesse e foram receptivos ao mesmo, relatando que 

apesar de não possuíremmuitos hábitos de estudos, consideram a temática 

importante, uma vez que a grande maioria tem a intenção de prestar vestibular. 

Os encontros foram organizados em formato de oficinas e palestras 



para reflexão em torno do uso das tecnologias da comunicação e informação, 

como forma orientá-los sobre o uso consciente da internet, bem como, sobre 

usar a internet como um aliado em seus estudos. 

O projeto foi dividido em 8 encontros, abordando os seguintes temas: 

 Oficina 1: Vamos nos conhecer um pouco mais? 

 Oficina 2: Perigos da internet. 

 Oficina 3: (Re) Conhecendo a biblioteca da nossa escola. 

 Oficina 4: Como avaliar sites de pesquisa. 

 Oficina 5: Noções de normatização de trabalhos 

 Oficina 6: Hábitos de estudo – parte 1 

 Oficina7: Hábitos de estudo – parte 2  

 Oficina 8: Socialização das experiências relacionadas ao longo dos 

encontros. 

Todos os encontros partiam de uma fundamentação teórica, 

discussões sobre o tema, atividades em grupo e individualmente.  

7 RESULTADOS 

  

Para apresentar os resultados, destaca-se cada um dos encontros, a 

sua organização, objetivo e avaliação realizada pelos participantes.  

O primeiro encontro “Vamos nos conhecer um pouco mais”? Foi 

organizado pensando em justamente conhecer um pouco mais os alunos, teve 

como objetivo identificar os interesses dos alunos quanto ao uso da internet. 

Foi aplicada uma pesquisa com os alunos sobre o uso da internet. A 

intenção do questionário é verificar o tempo destinado à internet, o interesse 

dos alunos, como eles geralmente fazem pesquisas escolares, relação com a 

família e tecnologia entre outros. 

 Após o encontro os alunos relataram que tinham a consciência que 

utilizavam muito tempo a internet e desconheciamvárias técnicas para estudos. 

O segundo encontro sobre os “Perigos da Internet” foi organizado em 

forma de palestra ministrada por uma Policial Civil  que abordou os Perigos da 

Internet, Bullying e Cyberbullying cujo objetivo principal era discutir sobre o uso 

consciente da internet e meios de comunicação. Falou sobre como o uso 

irresponsável pode acarretar em danos e o cumprimento das leis caso haja 



necessidade. Após, foi aberta uma roda de conversa onde os alunos discutiram 

e deram exemplos de experiências relacionadas ao tema.  Os alunos relataram 

situações em que presenciaram o bullying praticados pela internet, 

principalmente através das redes sociais. 

Em vários momentos durante as falas ficou claro que muitos 

desconheciam as consequências de tais atos, não percebiam maldade e nem 

como um problema, segundo eles era algo normal e comum encarado apenas 

como uma “zoeira”. 

O terceiro encontro (Re) conhecendo a biblioteca da nossa escola, 

teve como objetivo redescobrir a biblioteca do Colégio. Foi realizado uma visita 

orientada na biblioteca do Colégio, onde utilizou-se um roteiro básico de 

observação para que fosse analisado os itens que compõe esse espaço 

escolar e também estabelecer relações entre o uso da biblioteca e o mundo 

digital.  

Os alunos puderam identificar vários materiais disponíveis na 

biblioteca e que segundo eles nunca foram utilizados pelos professores. 

Questionaram sobre a compra dos livros e demais materiais de apoio. 

Segundo Bezerra (2008, pg 17)“... o professor não coordena os 
procedimentos de pesquisa adequados para apoiar os alunos na 
elaboração de seus trabalhos escolares. Caberia a esse educador 
utilizar a biblioteca para complementar o que é desenvolvido em sala 
de aula e/ou para promover a descoberta, juntamente com o aluno, 
de uma informação nova”. 
 

Os alunos relataram também que o local não é agradável (feio) e 

devido à falta de espaço para outras atividades do colégio acaba se tornando 

um “depósito”, pois este é utilizado para outros Projetos desenvolvidos no 

Colégio. E ainda identificaram o local, como sendo um lugar “punitivo” devido 

ao fato de ser o lugar onde os alunos que chegam atrasados para a aula, são 

encaminhados até a próxima aula enquanto realizam a cópia do Manual do 

Aluno. 

A escolha desta oficina foi significativa, pois apesar de todos os alunos 

conhecerem a biblioteca, saber onde fica e para que serve, desconheciam 

vários recursos relacionadas a ela, como a variedade de livros e demais 

materiais ali disponibilizados. 

O quarto encontro “Como avaliar sites de pesquisa” apesar de 

planejado não foi possível realizar, em virtude de problemas com o laboratório 



de informática sendo aplicado somente a parte teórica da Oficina. 

O quinto encontro sobre “Noções de normatização de trabalhos”foi 

organizadocomo objetivo apresentar para os alunos noções de normatização 

para apresentação de trabalhos e após o encontro os alunos relataram que 

várias vezes os professores reclamavam que seus trabalhos eram mal feitos, 

porém disseram que simplesmente os realizavam da sua maneira, ou seja, da 

forma que acreditavam estar correto. Destacaram que muitas vezes as 

orientações recebidas para a elaboração dos trabalhos não eram o suficiente. 

Nos encontros sobre Hábitos de estudo – parte 1 e parte 2, tiveram 

como objetivo apresentar subsídios para que os alunos possam desenvolver 

hábitos de estudos. O sexto encontro foi organizado de forma a proporcionar a 

apresentação de  orientações para que os alunos possam desenvolver hábitos 

de estudos através de dicas, leituras e exercícios e trabalhado os seguintes 

aspectos: organização do espaço físico e concentração e distração. Seguindo 

as dicas repassadas, perceberam que é possível desenvolver uma rotina de 

estudo e ter sucesso em sua vida escolar. 

No sétimo encontro foi possível contar com a colaboração e a 

participação da Professora de Língua Portuguesa que gostou muito do material 

elaborado para o projeto e decidiu trabalhar com o mesmo em outras turmas do 

Colégio. Neste encontro foram trabalhados os seguintes aspectos para a 

formação de hábitos de estudo: Anotações, técnicas para sublinhar, seleção de 

idéias principais, esquema e resumo.  

No último encontro, ocorreu a finalização e socialização dos conteúdos 

trabalhados durante o projeto. Neste encontro os alunos apresentaram o 

resultado das Oficinas através de cartazes, desenhos e da realização de um 

trabalho para a disciplina de Língua Portuguesa sobre o Barroco no Brasil, no 

qual tiveram que apresentar algumas das técnicas aprendidas nas oficinas 

como: resumo, organização e apresentação de trabalhos dentro das normas da 

ABNT. 

Nesteúltimo encontro, o qual foi oencerramento do projeto, tanto 

alunos como professores, avaliaram o mesmo e sugeriram que o trabalho fosse 

divulgado e oferecido as demais turmas do Colégio visto sua importância e 

ajuda para a aprendizagem dos alunos e ainda responderam a um questionário 

sobre hábitos de estudos que compreendia: 



 Técnicas utilizadas para melhorar seus estudos; 

 Técnicas novas adquiridas com o curso; 

 Temas que devem continuar sendo trabalhados; 

 Sugestões de novos temas para estudos. 

Dos 14 questionários respondidos pelos alunos em relação as Técnicas 

mais utilizadas por eles, obteve-se as seguintes respostas. 

Questão 1:Realizo o esquema a partir das ideias principais sublinhadas 

previamente? 

R: 50% responderam que sim e os outros 50% responderam que não. 

 

Questão 2:Elaboro o esquema sem copiar frases do livro com estilo e 

linguagem própria? 

R: 36% responderam que sim e 64% responderam que não 

 

Questão 3:Sempre estou com os materiais necessários quando vou 

estudar? (livros, cadernos, lápis, borracha, etc). 

R: 86% responderam que sim e 14% responderam que não. 

 

Questão 4:O lugar que eu estudo é adequado? 

R: 64% responderam que sim e 36 % responderam que não 

 

Questão 5:Evito acumular trabalhos? 

R: 43% responderam que sim e 57% responderam que não. 

 

Questão 6:Dedico habitualmente um determinado tempo diário ao 

estudo? 

R: 43% responderam que sim e 57% responderam que não. 

 

Questão 7:Costumo terminar as tarefas no tempo previsto? 

R: 64% responderam que sim e 36 % responderam que não. 

 

Questão 8:Quando tenho trabalho ou tarefa para fazer, me distraio na 

internet ou na televisão? 

R: 71%responderam que sim e 29% responderam que não. 



 

Questão 9:Considero importante ter hábitos de estudos? 

R: 93% responderam que sim e 7% responderam que não. 

 

Questão 10:Consigo acompanhar facilmente a aula sem me perder? 

R: 57% responderam que sim e 43% responderam que não. 

 

Questão 11: Considerei importante a discussão desses temas em sala 

de aula? 

R: 86% responderam que sim e 14% responderam que não. 

 

Questão 12:Gostei de ter participado deste Projeto e indicaria para que 

fosse aplicado em outras turmas: 

R: 86% responderam que sim e 14% responderam que não. 

 

Após análise dos questionários, observa-se que a maioria dos alunos já 

possuía algunshábitos de estudos, que consideravam importante a discussão 

do tema em sala de aula, bem como gostaram de ter participado do 

projeto.Porém, quando questionados se conseguiam elaborar resumos sem 

realizar apenas cópias, ou se acumulavam os trabalhos solicitados, ou se 

dedicam parte do seu tempo livre para o estudo, trabalho ou tarefa a ser feitos, 

responderam que se distraiam com facilidade tanto na internet, celular, como 

com a televisão. Assim, foi possível perceber que tais fragilidades ainda 

necessitam ser superadas. 

Para as demais questões do questionário foi dada a opção de múltipla 

escolha. 

 

Em relação a questão: Das técnicas apresentadas, qual você utiliza 

para estudar, obteve-se o seguinte resultado: 



 

 * A técnica do resumo ainda é a mais utilizada pelos alunos e no item “outros”, 
foi citada a tradução tanto na disciplina de Língua Inglesa como também a busca por 
significados no dicionário. 

 

Em relação a questão: Dos temas abordados neste trabalho, qual você 

mais gostou: 

 

 

* O tema “Biblioteca” foi o que os alunos mais gostaram. Relataram que não 

conheciam realmente este ambiente do Colégio. Sobre “Noções de normatização para 
trabalhos escolares, disseram que não seria importante somente para essa fase em que 
se encontram, bem como para as demais fases acadêmicas futuras. 

 

Em relação a questão: Qual assunto você gostaria que fosse abordado 

em outra oportunidade. 

Técnicas 

Anotações

Esquema

Resumo

Sublinhar

Nenhuma

Outras

Temas abordados 
Cyberbullying

Perigos da internet

Hábitos de estudos

Noções de
normatização para
trabalhos escolares

Biblioteca



 

* Os alunos disseram ter interesse pelo tema “Como apresentar trabalhos – 
Técnicas de Oratória”, seguido de utilização do celular em sala de aula, e redes sociais e 
a escola. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto intitulado Adolescentes X Hábitos de estudos, aplicado no 

Colégio 31 de Março, Município de Ponta Grossa foi de grande valia não só 

para a turma em que foi aplicado como para as demais devido à importância e 

pertinência do tema.  

Acredita-se que ao fornecer ferramentas para os alunos, bem como 

“mostrar caminhos” para que possam se organizar, consigam estudar com 

qualidade, visando não apenas a aprovação no ano letivo, como 

tambémmelhor participação nos vestibulares, concursos, e ainda para a 

melhoria de sua aprendizagem. 

Espera-se que esse projeto não seja apenas uma atividade pontual, 

mas que ele se estenda aos demais alunos e seja incorporado no Projeto 

Político Pedagógico do Colégio. 

Com o desenvolvimento deste trabalho verificou-se que é possível 

desenvolver o projeto em outras turmas, após alguns reajustes a partir das 

ideias obtidas com os demais colegas do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR),que apresentaram várias opções de atividades diferenciadas como 

Charges, Quizzes, e indicações de links relacionados ao tema proposto. 

Outros assuntos 

Utilização do
celular em sala de
aula

Redes sociais e a
escola

Como apresentar
trabalhos -
Técnicas de
Oratória



Uma fragilidade encontrada, foi em relação a defasagem da 

manutenção de alguns equipamentos de informáticada escola, não 

possibilitando a aplicação de maneira adequada e conforme planejado na 

Oficina 4, porque não havia computadores suficientes para todos os alunos.  

Em relação à receptividade dos professores e gestores foi possível 

notar que vários professores se mostraram interessados em trabalhar com as 

Oficinas propostas no projeto, como também difundi-la para outras escolas, 

principalmente na disciplina de Língua Portuguesa. 

A Equipe Pedagógica da escola, mostrou muito interesse pelo projeto, 

solicitando o material utilizado junto aos alunos para acompanhamento e 

sugestões.  

De maneira pessoal, para a formação desta professora PDE, cabe 

destacar que o tema abordado foi muito importante para os alunos, para a 

escola e para a qualificação profissional, pois ao subsidiar e fornecer o material 

deste estudo, foi possível contribuir um pouco com essa demanda tão atual e 

pertinente junto aos nossos alunos/adolescentes. 
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