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RESUMO
ISTOE, S. E. O controle volitivo do tempo dedicado à aprendizagem: um estudo
comparativo entre alunos do curso de administração presencial e a distância em Campos
dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes/RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016.
Dados estatísticos tem comprovado o crescente aumento das matriculas de estudantes de
cursos superiores na modalidade a distância. Dois fatores podem explicar esse aumento:
o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e comunicação, facilitando a
comunicação entre professor-estudante. Por outro lado, o ensino a distância, permite ao
estudante maior autonomia e flexibilidade no que diz respeito à gestão do tempo e
espaço dedicados à aprendizagem. A teoria da autorregulação da aprendizagem, que
ofereceu subsídios teóricos para este estudo, enfatiza o papel ativo do estudante em seu
processo de aprendizagem. Disto decorreu o objetivo deste estudo, que foi verificar se
os estudantes da modalidade a distância, em decorrência da natureza dessa modalidade
de ensino/aprendizagem, contribuem para que os estudantes dessa modalidade
apresentem um melhor controle volitivo de seu tempo dedicado ao estudo, em
comparação a estudantes da modalidade presencial. Fez-se um estudo de caso de
natureza quantitativa, com uma amostra de estudantes do curso superior em
administração, de uma universidade particular localizada numa cidade de porte médio
da região sudeste do Brasil, com a participação de 66 alunos da modalidade presencial e
37 alunos da modalidade a distância. Utilizou-se como recurso de observação um
questionário, elaborado de acordo com critérios estabelecidos pela literatura
especializada como aqueles que definem uma gestão adequada do tempo e do espaço
dedicado ao estudo. O instrumento foi submetido à apreciação de especialistas, e sua
aplicação foi via internet para os estudantes da modalidade a distância, e presencial para
os estudantes desta modalidade. Concluiu-se que os alunos da modalidade a distância
apresentam melhor desempenho em relação aos estudantes da modalidade presencial, no
que diz respeito ao controle volitivo do tempo e do espaço, entretanto essa diferença não
foi significativa visto que, numa escala de 0% a 100% dividida em quartis, os resultados
dos dois grupos se localizou no terceiro quartil, ou seja, entre 50% e 75%, o que
significa que ambos os grupos ainda podem melhorar seus comportamentos em relação
ao controle volitivo do tempo e do espaço relacionados ao estudo. O estudo aponta
ainda as variáveis em que os estudantes tiveram melhor e pior desempenho, o que
espera-se poderá contribuir para trabalhos futuros relacionados a estratégias de controle
do tempo de estudantes universitários. Ao contrário da hipótese levantada, não houve
relação entre controle volitivo do tempo e coeficiente de rendimento, ou seja, embora o
desempenho dos estudantes da modalidade a distância tivesse sido melhor em
comparação aos estudantes da modalidade presencial, eles apresentaram coeficiente de
rendimento mais baixo. Levantou-se a suposição de que esse resultado decorreu dos
estudantes da modalidade a distância não terem tido experiência prévia com essa
modalidade de ensino, por conseguinte tiveram um maior nível de reprovação,
refletindo desfavoravelmente em seu coeficiente de rendimento. Este estudo verificou
também, apenas um dos aspectos que integra a dimensão comportamental do
comportamento autorregulado; não teve a intenção de verificar outras dimensões que
integram esse comportamento. Espera-se que estudos mais abrangentes possam auxiliar
a esclarecer melhor a relação entre controle do tempo e desempenho acadêmico.
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ABSTRACT
ISTOE, S. E. The volitional control of the dedicated earning time: a comparative study
between students in classroom and distance in the Management Coursein Campos dos
Goytacazes. Campos dos Goytacazes/RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2016.
Statistics have proven the increasing enrollment of students from distance higher
education. Two factors may explain this: The development of new information
technologies and communication, facilitating communication between teacher-student;
besides, distance learning, allows the student greater autonomy and flexibility with
time and space management dedicated to learning. The self-regulation learning theory,
offered theoretical basis for this study emphasizes the student's active role in their
learning process, a growing demand of our changing world. The goal of this study, was
to determine whether students in distance mode, due to the nature of this type of
education / learning, contributes to the students of this type present a better volitional
control of their time dedicated to the study, compared the students face modality. There
was a case study of a quantitative nature, with a selected administration college
student's in a private university located in a medium-sized city of southeastern Brazil,
with the participation of 66 students from the classroom mode and 37 students the
distance mode. It was used as observation feature a questionnaire, prepared in
accordance with criteria established by the literature as those that define proper
management of time and space devoted to the study. The instrument was submitted to
judges, and their application was by the Internet to students in distance mode, and
attendance for students of this sport. It was concluded that students in distance mode
have better performance compared to students in classroom mode, with regard to the
volitional control of time and space, however this difference was not significant since,
on a scale from 0% to 100 % divided into quartiles, the results of the two groups is
located in the third quartile, between 50% and 75%, which means that both groups can
further improve their behavior in relation to volitional control of time and space related
to study. The study also shows the variables that students had best and worse
performance, which it is hoped will contribute to future work related to strategies to
control time college students. It was also found that, against the hypothesis raised, there
was no relationship between time volitional control and yield coefficient, that is to say,
although the performance of students in distance mode would have been better
compared to students of the classroom mode, they presented lower GPA. It is
noteworthy that this result was due the distance mode students haven't had previous
experience with this type of education therefore had a higher level of disapproval,
reflecting unfavorably on your GPA. Another explanation is that this study found only
one aspect which integrates behavioral dimension of the self-regulated behavior, did not
intend to check other dimensions that make up this behavior (meta-cognitive dimension,
motivational and contextual), and learning performance results in complexity factors. It
is expected that more comprehensive studies can help clarify the relationship between
control time and academic achievement.
keywords: Type the distance and classroom; volitional control of time and space; selfregulation of behavior.
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INTRODUÇÃO:
O presente trabalho decorreu de uma curiosidade em relação a alunos que
cursam a graduação na modalidade a distância. Isto porque na Instituição de Ensino
Superior (IES) em que trabalhava como Gerente Acadêmico, encarregado de entrevistar
os alunos que solicitavam trancamento de suas matrículas, tanto na modalidade
presencial como na modalidade a distância, percebi que as justificativas para o
trancamento mais frequente apresentada pelos alunos era por “falta de disciplina” para
cursar a modalidade a distância. Havia por parte de muitos destes alunos a “ilusão” de
que essa modalidade, por permitir flexibilidade em relação ao dia e horário para assistir
às aulas, “não exigia muita dedicação” ao estudo. Isto me motivou a pesquisar sobre o
assunto.
Este interesse foi reforçado pelo aumento significativo no número de matrículas
na modalidade a distância, em decorrência de seu menor custo e de sua maior
flexibilidade, como também pelo seu alcance a pessoas residentes em localidades não
alcançadas pelos cursos presenciais.
A educação no século XXI nos reserva muita mudança por causa dos avanços da
tecnologia, facilitando a comunicação entre professor e alunos, e tornando os alunos
mais “donos” do processo de ensino-aprendizagem. Essa autonomia é uma exigência
deste mundo de transformações rápidas em que vivemos, e a teoria da autorregulação da
aprendizagem apresenta subsídios para que o estudante alcance essa autonomia e
aprendizagem eficaz. Essa teoria engloba quatro dimensões, quais sejam: a
cognitiva/metacognitiva, a motivacional, a comportamental/Volitiva e a contextual.
É na dimensão Comportamental/Volitiva que nos deteremos, para procurar entender
como os estudantes das modalidades presencial e a distância gerenciam seus tempos e
espaço destinados à aprendizagem. Corno (2001) destaca que a autorregulação diz
respeito às ações em que o sujeito empreende para alcançar os objetivos propostos e
essas ações são de natureza volitiva. A autora fala sobre situações que podem interferir
negativamente na aprendizagem, como o ruído em sala de aula, ou conflitos de
naturezas diversas, ou necessidades subjetivas que acabam por competir com a intenção
de trabalhar ou aprender, dividindo assim a atenção do aprendiz, tornando necessário o
seu controle volitivo. Existem ainda situações de ansiedade associadas ao desempenho,
que podem interferir no desejo de agir, tornando necessário o controle volitivo do
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comportamento, para a manutenção do foco do objetivo almejado. Diversos autores,
como Pintrich (1999) et al., dizem que é de natureza volitiva nossas escolhas, bem como
o nosso nível de empenho na realização e manutenção das tarefas, com o objetivo de
alcançar as metas que foram propostas no planejamento. Para esses autores, somente o
controle volitivo do comportamento pode levar o sujeito a manter a motivação, a
controlar a emoção, à administração do tempo e do local de estudo, tão fundamentais
para o sucesso escolar, dentre outros aspectos.
No caso do Ensino a Distância, acreditamos que uma das estratégias de
aprendizagem necessárias diz respeito à administração do tempo e à organização do
espaço de estudo, uma vez que o planejamento do tempo é fundamental para quem
escolhe esta modalidade, em decorrência da maior flexibilidade de horário e de local
para o estudo.
O Ensino a Distância é uma modalidade que teve seu início no final do século
XIX, quando a Universidade de Londres criou a forma de contato com os alunos através
do correio. Esta modalidade que prevaleceu até o final do século XX no Brasil, chegou
próxima a três milhões de alunos. Ao longo dos últimos séculos, a tecnologia vem
evoluindo de maneira marcante. No século XV, com a invenção da imprensa por
Gutemberg, e no século XVII com a criação do jornal, foi facilitado o acesso das
pessoas às informações; no século XIX e no XX, a invenção de outros meios de
comunicação, como o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, ampliou o acesso à
informação, culminando com o advento da internet, na década de 60, esta criada para
fins militares pelos americanos, e popularizada na última década do século XX.
O objetivo deste estudo deste estudo foi verificar se haveria diferença entre
estudantes do curso de Administração a Distância e estudantes do mesmo curso na
modalidade presencial, em relação ao controle volitivo do tempo e do espaço destinado
à aprendizagem.
A importância do controle volitivo do comportamento do qual faz parte a gestão
do tempo, sempre foi sentida pela humanidade. Das últimas décadas até nossos dias, o
tempo passou a ser considerado como um produto cada vez mais escasso e saber utilizálo adequadamente tem se tornado cada vez mais fundamental para o homem, coisa que
no passado não era tão premente. Palavras como: “rapidez”, “aceleração”, “velocidade”,
“mudanças”, “ritmo”, “falta de tempo”, estão no dia-a-dia de todos nós, vindo daí a
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percepção de tempo como um “produto escasso”. Isto é também verdade junto às
organizações: “tempo é dinheiro”, “tempo é mercadoria”, “o tempo é escasso e não
renovável”. Isto é uma verdade a todos e em todas as atividades, seja no estudo, no
trabalho, na vida social e na família.
A grande dificuldade das pessoas é saber “planejar” suas atividades em seu
devido tempo. As empresas procuram planejar seus negócios, traçando suas metas e
objetivos para o ano seguinte. Conforme Fuentes (2011) as empresas fixam cotas de
vendas, atividades de produção, promoção, distribuição, prestações, dentre outros, com
um ano de antecedência. Ainda, segundo Fuentes (2011) quando se pensa em
administração do tempo, se pensa em cada atividade que se precisa realizar, distribuída
dentro de um período de tempo qualquer, em todos os aspectos da vida do indivíduo. O
autor fala sobre uma relação que existe entre dois termos: Administração do Tempo e
Planejamento, cuja relação está determinada pelo conceito de distribuição.
Fuentes (2011, p. 134, apud Wiliam Brawn), diz que a “investigação tem
demonstrado constantemente que a administração eficiente do tempo é um fator
importante no êxito escolar, porque é fácil desperdiça-lo em atividades improdutivas e
sem nenhum objetivo”. Também na opinião de Lomelí (2008), a eficiente administração
do tempo, requer um planejamento sistemático e cuidadoso, quer dizer, a programação
das atividades deve ser realista e prática, suficientemente flexível para efetuar as
mudanças necessárias para atingir os resultados esperados. Ainda o autor diz que para
que sejam efetivos os propósitos do estudante, “se requer que ele elabore objetivos para
programar seu tempo e atividades de estudo, detectando e formulando suas metas
principais (...) por meio das seguintes perguntas: (1) O que quero? (2) Como posso
alcança-lo? (3) De que maneira disponho para alcançá-lo? e (4) Para que quero alcançalo?” (pg. 77).
Dando

prosseguimento,

primeiramente

far-se-á

revisão

da

literatura,

descrevendo sobre fundamentos teóricos em que se fundamentou este trabalho, em
seguida apresentar-se-á a questão problema e hipóteses, far-se-á relato da metodologia
utilizada finalizando com as considerações finais e ou conclusões bem como com a
apresentação da bibliografia que subsidiou o presente estudo.
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1-

REVISÃO DA LITERATURA

1.1 A Autorregulação da Aprendizagem
A autorregulação da aprendizagem é parte integrante da Psicologia da Educação.
Segundo Zimmerman (2000, p.14), “Autorregulação refere-se a pensamentos,
sentimentos e ações autogerados, planejados e ciclicamente adaptados para a obtenção
de objetivos pessoais”. Os indivíduos devem estabelecer objetivos e desenvolver
estratégias para alcança-los, que irão interagir com suas expectativas, criando condições
para que a aprendizagem ocorra. Ainda Zimmerman (2000) cita que a autorregulação
tem um caráter cíclico visto que passa por diferentes fases: (a) fase de antecipação, de
planejamento e avaliação, antecedente à ação; (b) fase de execução, incluindo o
monitoramento, que é a verificação se os objetivos que foram propostos estão sendo
confirmados da maneira como estão sendo executados, e o controle das ações, que nada
mais é que a decisão de mudar o que for preciso para se alcançar o que foi proposto
como resultado aceitável; (c) fase de reação e reflexão após a conclusão da tarefa
proposta. Estas fases e podem ser percebidas não só no contexto educacional, como
também em quaisquer outras atividades. O quadro seguinte (quadro 1), da introdução,
proposto por Pintrich (2010 p. 454) apresenta as fases e dimensões da aprendizagem
autorregulada, com as variáveis que devem ser observadas, relacionadas às diversas
fases e dimensões.
Para Mahoney e Thoresen (1974); Zimmerman (2001), Boekaerts e Niemivirta
(2000), Febraro e Clum (1998) e Pintrich (2000a), dentre outros, a aprendizagem
autorregulada se processa de diferentes fases, fazendo apelos a diferentes processos
psicológicos.
Na fase do “planejamento”, são estabelecidos os objetivos a serem alcançados
pelo sujeito, e estão implícitas as crenças motivacionais, como a da auto eficácia. Esta
crença é relevante porque, para se alcançar os objetivos propostos, o sujeito precisa,
primeiramente, acreditar que poderá ter um bom desempenho, através do
desenvolvimento de estratégias de ação.
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QUADRO 1 - FASES E DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM AUTORREGULADA

FASES E DIMENSÓES DA APRENDIZAGEM AUTORREGULADA
DIMENSÓES

FASES

COGNITIVA/METACOGNITIVA

ANTECIPAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

MOTIVACIONAL

Estabelecimento de objetivos.

Adoção do
estabelecido.

Avaliação do conhecimento prévio do
conteúdo.

Julgamento de eficácia.

Ativação
do
metacognitivo.

Julgamento sobre a facilidade
ou dificuldade da tarefa.

conhecimento

objetivo

pré-

COMPORTAMENTAL

CONTEXTUAL

Planejamento do tempo e do
esforço.

Percepção do contexto
em relação à tarefa.

Planejamento para
observações
comportamento.

autode

Ativação do valor da tarefa e
Ativação do interesse.
Consciência
metacognitiva
monitoramento da cognição.

e

Consciência e monitoramento
da motivação e do afeto.

MONITORAMENTO

Consciência e monitoramento
do esforço, do uso do tempo e
da necessidade de ajuda.
Auto-observação
comportamento.

CONTROLE

REAÇÃO E
REFLEXÃO

Monitoramento
(avaliando) a tarefa e
condições do contexto

do

Seleção e adaptação de estratégias
cognitivas para aprender, pensar.

Seleção e adaptação de
estratégias para manejar a
motivação e o afeto.

Aumento ou diminuição do
esforço.

Mudança na tarefa ou
renegociação.

Julgamentos cognitivos

Reações afetivas

Persistência, desistência.

Alterar ou
contexto

Atribuições

Atribuições

Comportamento de busca de
ajuda.

Avaliação da tarefa.

Mudança da escolha.

Avaliação do contexto.

Fonte: PINTRICH (2010, P.454)
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A próxima fase, onde ocorrem os processos de ação, de esforço e de empenho
efetivo para a realização das tarefas, envolve o monitoramento, que é o
acompanhamento do desenvolver das tarefas para verificar se está em vias de atingir os
objetivos e o controle, onde serão feitas as ações corretivas necessárias.
A última fase, a da “autorreflexão”, permite rever, constantemente, todos os
processos envolvidos, tanto no planejamento quanto na execução das tarefas. O
processo é bastante dinâmico, dependendo dos resultados obtidos na avaliação, até
mesmo os objetivos estabelecidos no planejamento poderão mudar, ou pode levar a
mudanças na forma de execução. Todo o processo interligado, não pode ser visto de
forma isolada, pois fazem parte de um continuum, até que se alcance os resultados
almejados. Este dinamismo do processo envolve retroalimentação.
FIGURA 1: PROCESSO DE RETROALIMENTAÇÃO

Fase 1: Planejamento:
estabelecimento dos objetivos
para alcancede resultados
pretendidos.

Fase 2: Execução: esforço para
conclusão das tarefas
estabelecidas no plano de
ação. Monitorar e controlar.
processos

Fase 3: Autorreflexão: avaliação
das tarefas executadas. Verificar
se os esforços estão levando aos
objetivos estabelecidos.

RETROALIMENTAÇÃO: processo dinâmico que ocorre durante o tempo
todo no processo de execução, para informar se o foco está sendo
mantido e os resultados alcançados. Do contrário, alteram-se os planos.

Fonte: Dados do autor

Lopes da Silva (2004) argumenta que, os estudos empíricos têm demonstrado
que o grau de envolvimento manifestado pelo estudante, depende das crenças para que
ele tenha de si mesmo de que é capaz do seu sentimento de auto eficácia, para atingir os
resultados pretendidos, através de seu esforço. Outras crenças, como o pensar que o
sucesso escolar não depende de esforço, ou ainda, que a tarefa a ser executada está além
de suas capacidades, também influem em sua motivação, consequentemente em seu
desempenho. Segundo a autora a crença que o estudante tem de si, seu valor e a
importância atribuído por ele à situação de aprendizagem, influenciam no grau de seu
envolvimento na tarefa.
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Veiga Simão (2000b) afirma que a automonitorização, que pertence à fase de
execução, faz apelos aos processos volitivos para manter o foco nos propósitos
estabelecidos pelo estudante, na fase de planejamento. Outros autores como Khull
(1984) e Pintrich (1999), dizem que as pessoas apelam a estratégias de controle volitivo
sempre que suas forças pessoais quando se faz necessária são mobilizadas como
também dos recursos do meio, para atingir os objetivos pretendidos. Para Lopes da
Silva (2004), os controles, emocional, de atenção e do ambiente, são exemplos de
controle volitivo. Veiga Simão (2002b) ainda afirma que, o apelo volitivo se torna mais
necessário quanto mais aversiva for a atividade de aprendizagem.
Padrões de desempenho auto impostos e as autorreações positivas ou negativas
influenciam a fase de autorreflexão, e, por sua vez, os processos de adaptação (Lopes da
Silva e Sá, 1993); Veiga Simão (2002b); Lopes da Silva (2004). Os padrões de
comportamento auto imposto devido a valores atribuídos ao processo, são percebidos
pela auto avaliação dos resultados alcançados, e servem de critérios para a apreciação da
atividade que está sendo desenvolvida, (Lopes da Silva e Sá et al., 1993).
Segundo Veiga Simão (2002b) os resultados alcançados pelo sujeito leva-o, se
preciso for, a alterar a forma de execução, adotando novos procedimentos, buscando
redirecionar as ações e procedimentos na busca do resultado almejado. Lopes da Silva
(2004) menciona que, a avaliação dos resultados estimula o aparecimento de
autorreações positivas (se os resultados estão de acordo com o desejado, incentivam e
estimulam a permanência no foco), ou negativas (que poderão levar à falta de estímulos,
até mesmo à desistência dos objetivos até então almejados). Para Bandura (1997) citado
em Lopes da Silva (2004), a autorregulação da motivação e da ação, distingue-se por
dois sistemas de controle: um sistema proativo, que monitora e controla
antecipadamente os resultados, portanto se houver algum desvio do foco ou do que foi
planejado, proceder-se-á às alterações necessárias para alcance dos resultados; e um
sistema reativo que se espera o final do processo, para proceder às alterações ou
correções necessárias para a obtenção do resultado pretendido.
Para Zimmerman (2000) o ciclo de ação autorregulada é continuamente aberto a
novos desenvolvimentos nas mais diversas perspectivas. Portanto, o curso de
aprendizagem

é

influenciado

pelos

processos

de

autorregulação

que

são

desdobramentos da ação autorregulada, permitindo acesso às experiências anteriores e o
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controle do que está ocorrendo. Para Zimmerman (2000) a “autorregulação é o grau em
que os sujeitos atuam a nível metacognitivo, motivacional, comportamental e contextual
sobre seus próprios processos e produtos de aprendizagem durante a realização das
tarefas”. Vejamos na parte seguinte em que consistem essas dimensões.
1.1.1Dimensão Cognitiva / Metacognitiva:
John Flavell (1976), psicólogo cognitivista, precursor dos estudos sobre
metacognição e criador o termo, menciona que a metacognição está relacionada aos
processos de supervisão e regulação que o sujeito, na realização da tarefa, exerce sobre
sua própria atividade Metacognitiva. Brown (1978) também conceitua metacognição
como o controle consciente e deliberado das atividades metacognitivas, sendo assim, a
metacognição refere-se aos mecanismos autorregulatórios utilizados pelo sujeito, para o
enfrentamento de dificuldades que poderão advir das ações necessárias para se alcançar
os objetivos propostos no planejamento, de maneira consciente das próprias limitações e
das dos sistemas. Para tanto, o sujeito deverá conhecer as estratégias disponibilizadas, e
utilizá-las quando necessário e de maneira apropriada; identificar, analisar e definir o
problema; montar um plano de ação para poder chegar aos resultados necessários e
propostos; supervisionar, comprovar, revisar e avaliar o desenrolar dos planos traçados
no planejamento que auxiliem a sua efetivação.
Outros autores reforçam o conceito de metacognição, tais como: para Mateos
(2001)a metacognição está ligada, além dos processos e operações de planejamento,
supervisão e avaliação das ações, aos conhecimentos conscientes e verbalizáveis,
baseando-se nos conhecimentos declarativos e procedimentais, isto é, conhecer e saber
expressar esse conhecimento, e saber o caminho para conhecer aquilo que se sabe.
Santrock (2009) define o conhecimento metacognitivo como o conhecimento
sobre uma determinada tarefa, sobre os objetivos que levaram a executar determinada
tarefa, sobre as estratégias a serem utilizadas, bem como o momento que deverá ser
utilizado tal procedimento.
Flavell (1981) propõe o modelo a seguir, citado por Mateos (2001, pg. 45) onde
as ações e interações dos indivíduos, para exercer o controle sobre sua própria atividade,
englobam quatro componentes: (a) o conhecimento metacognitivo; (b) as experiências
metacognitivas; (c) as metas cognitivas; e (d) as estratégias.
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FIGURA 2: ESQUEMA DAS RELAÇÕES ENTRE OS COMPONENTES METACOGNITIVOS

CONHECIMENTO
METACOGNITIVO

EXPERIÊNCIAS
METACOGNITIVAS

METAS
ENTRATÉGIAS
COGNITIVAS
Fonte: Mateos (2001, pg. 45)

Segundo Flavell (1981) o “CONHECIMENTO METACOGNITIVO” se
relaciona ao conhecimento da pessoa, da tarefa a ser realizada e da estratégia a ser
utilizada. Para Mateos (2001), as pessoas desenvolvem conhecimento sobre diferentes
formas de fazer a interação desses três aspectos; é necessário adquirirmos conhecimento
sobre nossas características pessoais, as tarefas e sobre as alternativas de estratégia para
se executar as tarefas. A seleção das estratégias depende diretamente das características
da pessoa e da tarefa. O que pode ser uma boa estratégia para recordar um determinado
conteúdo, pode não levar efetivamente ao aprendizado e consequentemente à
compreensão de uma mensagem.
Para Flavell (1981), o conhecimento sobre a pessoa pode ser intra-individual
(conhecimento que temos das nossas próprias habilidades, recursos, interesses,
motivações e experiências adquiridas na realização de tarefas); interindividual (refere-se
ao conhecimento sobre como nos posicionamos em relação aos outros); universal
(refere-se ao conhecimento geral, como o próprio nome diz universal).
As “EXPERIÊNCIAS METACOGNITIVAS” são experiências descritas como
pensamentos, sensações ou sentimentos, que acompanham a atividade cognitiva em
estado de consciência ou semiconsciência daquilo que está ocorrendo, em relação ao
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progresso que se está conseguindo em relação aos objetivos preestabelecidos. Mateos
(2001) diz que um exemplo disto é quando lemos um texto com conteúdo familiar e
temos determinada reação como: “eu já conheço isto” ou se for algo desconhecido
podemos ter uma reação como: “não sei o que significa isto”.
Para Flavell (1981), o componente “ESTRATÉGIAS” é subdividido em:
cognitivas (empregadas com o objetivo da progressão em direção ao objetivo
estabelecido); e metacognitivas (sua função é supervisionar se o progresso está sendo
atingido).
Autores como Nisbet & Shuncksmith (1987) afirmam que as estratégias são
sempre intencionais e conscientes, pois são direcionadas para se atingir um objetivo.
Esta posição é também defendida por Monereo et al (1995); Pozo (2004), que
consideram o processo decisório deliberado e consciente, e sua aplicação controlada.
Ainda em acordo com Pozo e Monereo (2002), Mateos (2001) diz que não se trata de
diferenciar quais procedimentos são “técnicas” e quais são “estratégias”, mas trata-se de
discernir quando em um mesmo procedimento se usa de modo técnico e quando se usa
de modo estratégico.
Para Zimmerman (2000) o propósito de otimização da aprendizagem leva o
sujeito a programar estratégias para seu aprendizado, e constitui uma das características
da aprendizagem autorregulada. Para este autor, estratégia são procedimentos ou
sequências integradas que constituem um plano de ação em que o sujeito seleciona,
dentre alternativas para se atingir um objetivo, aquele procedimento considerado mais
adequado.
As “METAS COGNITIVAS” tem significado semelhante aos objetivos que se
pretende alcançar. Veremos a posição de alguns estudiosos a respeito. Dweck e Leggett
(1998) fazem distinções teóricas aos termos, e consideram que os objetivos podem ser
fortemente influenciados pelas características pessoais e individuais dos seus
demandantes e, portanto, mais estáveis. Já para Ames (1992) os objetivos são funções
de fatores contextuais. Para Nicholls (1990), o alcance dos objetivos é uma forma de ver
o sucesso. Já para Dweck (2000), a inteligência predispõe as pessoas à adoção de
determinados tipos de objetivos. De acordo com Sá (2004), um objetivo pode levar a
uma ideia relativamente vaga, como “ser feliz”, e pode também ser um processo de
estabelecimento de diversas fases para se chegar ao resultado proposto. Para o
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pesquisador, as pessoas costumam estabelecer e coordenar um conjunto de metas ou
objetivos, coerentes e sem conflitos entre eles, que passam a orientar seu
comportamento.
Para Sá (2004), as características dos objetivos afetam diretamente o
desempenho, como o estabelecimento de objetivos de longo prazo, onde se focaliza o
alvo final, e os de curto prazo, que representam um desdobramento do objetivo de longo
prazo, dividido em diversas fases (partes), que auxiliam na avaliação do desempenho,
em direção ao alvo final. A autora deduz que os objetivos específicos, com
possibilidade de serem quantificados e classificados, devem ser desafiantes e realistas e
estabelecem padrões claros para o seu alcance. Isto os diferencia dos objetivos gerais,
que por serem mais vagos, não fornecem informações suficientes que levem a um plano
de ações, e consequentemente a execução do plano. Dentro desse contexto, a autora
infere que a determinação em manterá o “foco” é a que levará ao objetivo pretendido.
Na percepção da autora, a participação ativa do sujeito no estabelecimento dos
objetivos, pode leva-lo a uma maior satisfação no envolvimento das atividades, em
decorrência do sentimento de autonomia e escolha pessoal. Ressalta, porém, que os
objetivos podem não ser eficazes só porque foram escolhidos pelo próprio sujeito. No
contexto escolar, onde o professor frequentemente estabelece os objetivos, o ideal seria
uma escolha conjunta entre estudantes e professor, para que haja aceitação por parte de
todos.
Para Pintrich (2000b) a teoria dos objetivos leva em consideração que as metas
são representações cognitivas daquilo que a pessoa tenta realizar, de seus propósitos
para a realização da tarefa. A maior questão é determinar quando e como se tornam
conscientes e como atuam de forma a influenciar a cognição e o comportamento durante
todas as fases da realização da tarefa estabelecida.

1.1.2 Dimensão Motivacional:
No entendimento de Walters (2003) a motivação é entendida como o grau em
que o indivíduo age de modo intencional, no sentido de iniciar, manter e reforçar a sua
determinação para atingir um objetivo determinado. McCombs (1994) ratifica que a
motivação é o grau da consciência dos indivíduos sobre si mesmo enquanto agentes
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ativos na construção dos seus pensamentos, crenças, expectativas, objetivos e
atribuições. Para Eccles et al. (1989), a motivação influencia diretamente na forma
como os indivíduos participam ou não de determinada atividade.
Para Ames (1992) os estudantes, em seu processo de aprendizagem, utilizam de
estratégias motivacionais, que, segundo a literatura disponível pode ser dividida em
quatro categorias: (1) o significado e a relevância das tarefas; (2) as características
motivadoras inerentes a essas tarefas; (3) o complemento, e (4) as reações dos
professores às tarefas cumpridas e avaliadas. Segundo o autor, o estudante só aprende
quando está envolvido pessoalmente nas tarefas escolares com persistente trabalho
mental, o que gera nos próprios estudantes satisfação pelas atividades desenvolvidas, e
acarreta os seus o engajamentos.
Segundo Deci e Ryan (1985 p.43) a motivação humana foi diferenciada em
intrínseca e extrínseca, como segue:
(...) a motivação intrínseca é a propensão inata e natural para
envolvermos o nosso interesse e exercitarmos as nossas capacidades e, ao
fazê-lo, procurar superar desafios. Esta motivação emerge
espontaneamente de tendências internas e pode motivar o comportamento
mesmo sem a ajuda de reforços externos ou controle do meio. A
motivação intrínseca é também um motivador importante da
aprendizagem, da adaptação e do desenvolvimento de competências que
caracterizam o desenvolvimento humano.

As ideias que conformam a “Teoria da Autodeterminação” foram construídas
por Deci e Ryan (1991), que afirmam que o self é o que dá origem a toda a ação,
levando a comportamentos orientados para a consecução de um objetivo, sendo este
descrito como uma tendência inata para a assimilação de acontecimentos, controle
pessoal e domínio do meio ambiente. Ainda segundo os autores, a base para a
motivação são as tendências inatas para o crescimento e as necessidades psicológicas.
Nesse conceito, é admitido que tenham o controle sobre nossas realizações, motivação e
desempenho. Esses autores ainda identificam que, para um desenvolvimento pessoal e
social construtivos, três necessidades básicas são essenciais: (1) conceito de autonomia;
(2) competência e (3) afinidade pessoal. A seguir passaremos a descrever suscintamente
essas três necessidades.
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“Autonomia” refere-se à regulação do próprio comportamento e à experiência de
governar, iniciar e dirigir a ação. Os indivíduos precisam sentir que têm voz ativa na
determinação do seu próprio comportamento, segundo os autores.
A “competência” é a percepção da capacidade de realização de ações que levem
ao alcance dos objetivos pré-determinados. Levam ao sentimento de eficácia e
autonomia.
A “Afinidade interpessoal”, para os autores, faz parte da necessidade que temos
de “estar junto”, “pertencer”, “fazer parte”, “manter comunhão” do mundo social onde
estamos inseridos.
Segundo Ryan e Powelson (1991) a variância do comportamento humano é
explicado, por essas três necessidades inatas. Ou seja, as pessoas são motivadas por
diferentes razões, quer sejam de seus próprios interesses, recompensas e receios sociais.
(Deci e Ryan, 1991/2000).
Segundo Deci e Ryan (1991) a motivação extrínseca é um meio para se atingir
ou não eventos externos. Apesar de ser considerada apenas um contraponto à motivação
intrínseca, a motivação extrínseca deve ser vista não como oposto, mas operar
conjuntamente à intrínseca em diferentes situações e em graus diferentes.
Segundo Ames (1992), quando o indivíduo vê como irrelevante determinada
tarefa, isto não lhe desperta a motivação e o que leva à indiferença. Ainda que outras
razões pessoais também possam levar o indivíduo à desmotivação, como a vergonha, a
baixa autoestima, ou o sentimento de humilhação pela percepção de baixa capacidade,
cabe ao professor a habilidade para identificar estes estados negativos e prover
estratégias motivacionais.
Nas palavras de Brophy (1999 p. 68):
Um objetivo motivacional viável dos professores para o dia a dia das classes é
buscar o desenvolvimento e a manutenção da “motivação para aprender” com
as atividades acadêmicas. Isto é, devem fazer com que os alunos considerem
tais atividades significativas e merecedoras de envolvimento, buscando obter
os benefícios de aprendizagem, achem ou não interessantes ou prazerosas tais
atividades.
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Brophy (1999) fala que a “motivação para aprender”, é um objetivo compatível
com a orientação motivacional para a meta de realização, que deve ser este o objetivo
buscado pelo professor em relação aos seus alunos. Ratificando o exposto acima, Eccles
e Wigfield (2002), afirmam que motivação do aluno depende da percepção do valor da
tarefa e de sua importância, além das expectativas pessoais.
É importante a crença das pessoas em sua capacidade para exercer controle
sobre seu próprio funcionamento e sobre eventos do ambiente Bandura (1986, 1977,
1997 e 2001), ou seja, a crença da auto eficácia. Ainda para Bandura (1997), os
indivíduos que acreditam que podem realizar suas tarefas e atingir os objetivos
propostos, têm mais chance da realização do que os que têm baixa auto eficácia. Para
ele, as crenças da auto eficácia são construídas a partir de quatro fontes de informações:
(1) pela experiência direta; (2) pela experiência vicária; (3) por persuasão social; e (4)
pelos estados físicos e emocionais. Para Bandura (1997 e 2001) a “experiência direta” é
a fonte de maior de influência, pois experimentar bons resultados acaba por fortalecer a
crença da auto eficácia, aumentando as expectativas de sucesso para eventos futuros. A
“experiência vicária” é outra fonte de auto eficácia, dada a capacidade humana de
aprender com as experiências vividas por outros através da observação do ambiente.
Outra fonte de auto eficácia é a persuasão social, o ambiente social transmitindo ou
reforçando crenças nos indivíduos.
Bandura (1997) afirma que fortes emoções geralmente pioram o desempenho. A
intensidade do medo, da ansiedade e do alto nível de stress pode demonstrar baixo nível
de eficácia do indivíduo. O autor ainda diz que a crença da auto eficácia depende
também da natureza da tarefa, do seu grau de dificuldade e/ou complexidade e esta é
uma condição que pode levar a um nível de excitação emocional, ajudando ou não na
crença de auto eficácia.
1.1.3 Dimensão Comportamental / Volitiva:
Nesta fase que o comportamento volitivo ou as estratégias volitivas entram em
ação: “A motivação gera o impulso ou a intenção para agir; a volição controla intenções
e impulsos para a ação ocorrer” (Jerónimo 2006, p.4). A motivação tem importância
fundamental nessa fase, porém é preciso mais do que isto para levar até o fim a
execução de suas ações planejadas e, por conseguinte, atingir seus objetivos. Trata-se da
vontade, ou volição. (Segundo Jerónimo, 2006 apud Kuhl, 1987 e Pintrich, 1999) os
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estudantes apelam às estratégias de controle volitivo sempre que mobilizam suas forças
e recursos para atingir os objetivos pretendidos. Exemplos destas estratégias são:
controle da atenção, controle emocional, controle do ambiente e controle do tempo
(Jerónimo 2006).
A volição está ligada diretamente ao comportamento. “É o componente
intencional, planejado, deliberado, orientado para objetivos, de esforço, ou aspecto
proativo do comportamento” (Jerónimo 2006 apud Baumeister, Bratslavky e Tice,
1998).
Jerónimo (2006 apud Kuhl 1984 e 1996) comentando sobre a teoria da volição
na perspectiva de Kuhl, diz que a teoria mostra dois tipos diferentes de volição: o
autocontrole ou controle da ação, que é o tipo de volição de manutenção dos objetivos; e
do tipo de autorregulação, que apoia a tarefa de manutenção das ações do indivíduo.
Ambos os tipos de volição têm como característica a coordenação central do
processamento de uma série de subsistemas, a cognição explícita e implícita, a emoção,
a motivação e a intenção. A capacidade de manter o comprometimento vai depender do
grau de consciência do self, e de quanto se utiliza estratégias para não desviar dos
objetivos, quando confrontamos com outras motivações concorrentes.
Segundo a visão de Veiga Simão (2000b), a persistência, a procura de ajuda e o
esforço realizado nas tarefas estão diretamente ligados à volição. Para Corno (2001) as
concepções da autorregulação enfatizam as ações necessárias que o sujeito empreende
para alcançar os objetivos propostos e estas são de natureza volitiva. A autora ainda
descreve algumas situações onde há necessidade de um comportamento autorregulado,
onde o controle volitivo se faz necessário, por exemplo, quando acontece um ruído em
sala de aula que leva os alunos a se distraírem, perdendo o foco sobre os objetivos
propostos. Em outras situações, quando há conflito de interesses ou de necessidades
subjetivas com a intenção de trabalhar ou aprender, dividindo assim a atenção do
sujeito, entra em ação o controle volitivo. Outras vezes, em situações onde existe
ansiedade associada ao desempenho, onde pode interferir no desejo de agir, é necessário
o controle volitivo para a manutenção do foco nos objetivos almejados.
Para Corno (1994), Kuhl e Furhrmann (1998) e Pintrich (1999), são as variáveis
volitivas as responsáveis pela escolha, bem como pelo nível de empenho na realização e
manutenção das tarefas, com o objetivo de alcançar as metas que foram propostas no
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planejamento. Para estes autores, somente as variáveis volitivas podem levar o sujeito
ao controle da motivação (auto eficácia), da emoção e do humor (emoções positivas
versus emoções negativas), o controle comportamental (controle do esforço e da
persistência), e também o controle do meio (do tempo e do local de estudo),
fundamentais para o sucesso escolar, pois reforçam o caráter voluntário da ação
autorregulada. Ainda os autores dizem que, enquanto os aspectos motivacionais são
utilizados para iniciar uma tarefa, as variáveis volitivas se relacionam mais com à
manutenção e com à persistência no alcance dos objetivos.
Para Corno (1994) e Kuhl (1984) o controle sobre estas variáveis pode ser
conseguido através de estratégias volitivas. Segundo Pintrich (1999) e Corno (2001), o
aluno poderá controlar sua motivação, seus processos internos, seu comportamento e o
ambiente de aprendizagem por meio das estratégias volitivas, que facilitam a
manutenção da atenção, a perseverança e a gestão do esforço durante a realização da
tarefa. Nessa mesma linha de raciocínio, Kuhl (1984) afirma que as estratégias volitivas
são importantes na manutenção da atenção, ajudando a evitar respostas impulsivas.
Corno (2001) sugere algumas estratégias de controle volitivo. Para não se perder
o controle da atenção, para o autor, seria bom desviar a atenção de qualquer coisa que
chame a atenção, evitar barulho excessivo, afastando-se desse foco; pensar
seletivamente poderá controlar e incentivar a manutenção da atenção na tarefa. Para o
controle das emoções, os alunos devem evitar as preocupações excessivas, inibindo ou
alterando estados emotivos prejudiciais, discursando em voz alta: “Eu não posso me
preocupar com isto”, dentre outros. Para o autor, o controle da motivação deve ser
prioridade de aprender do estudante pensar que, se falhar na consecução dos objetivos
pretendidos, poderá ter consequências negativas, e em contrapartida, o sucesso lhe trará
prazer. Diante de tarefas difíceis, o aluno deverá estabelecer objetivos parciais, de curto
prazo, ao invés de objetivos a longo prazo, difíceis de concretizar. Recompensar-se
diante do esforço e procurar superar o desperdício de tempo, que poderia ser mais bem
utilizado.
Zimmerman (1994) citando Garfield, fala a respeito das estratégias de controle
volitivo utilizados por de atletas de elite, no caso esquiadores de alta competição,
ensaiando utilizando a imaginação, a fim de manterem-se calmos durante a prova.
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Veiga Simão (2000b) afirma que estas reflexões utilizadas pelo aluno,
relacionam-se ao aspecto comportamental, visto que levam a ação. A autorregulação
exige que o sujeito teste os procedimentos disponíveis, selecione as estratégias e os
métodos eficazes, além de outros recursos disponíveis na execução do plano
estabelecido.
Para Bandura (1993; 2001) a capacidade de agir intencionalmente, na elaboração
de planos de ação, alterar quando necessário os rumos, para atingimento dos objetivos
propostos faz parte do sistema autorreferente, que confere um significado pessoal ao
sujeito.
Para este autor, na ação autorregulada, o aspecto crucial são as crenças pessoais.
É preciso que os indivíduos acreditem em suas capacidades para que possam ir ao
encontro de suas aspirações e desejos pessoais, do contrário, não farão nada para alterar
o rumo dos acontecimentos.
Outros pesquisadores como Deci; Ryan (1985); McCombs (1986) argumentam
que a ação regulada pelo self também ocorre no ato de planejar e selecionar estratégias
adequadas para a ação, vencer dificuldades e obstáculos através do esforço, mudando o
que preciso for até conseguir alcançar os objetivos propostos.
A auto-observação é recomendada por Schunk (1994; 2001) como ferramenta na
planificação e administração do tempo por parte dos estudantes, controlando
continuamente o seu desempenho. Nesse processo de auto-observação, os estudantes
agendam todas as suas atividades diárias pessoais, como dormir, comer, deslocamentos,
para aulas, estudo, lazer, etc. (Carita et al. (1998).
Regularidade e proximidade, segundo Schunk (1994), são dois critérios
importantes na auto-observação. Regularidade é registrar, continuamente, hora-a-hora e
dia-a-dia, para proporcionar resultados reais e não ilusórios. Proximidade é o registro do
comportamento o mais próximo possível do momento da ação ocorrida.
Para Lopes da Silva (1993), planificar as atividades que devem acontecer no
decorrer do dia é um instrumento poderoso para o desenvolvimento de competências
autorregulatórias, evitando-se deixar para cima da hora o estudo de conteúdos de aulas,
uma vez que existem conteúdos que demandam mais tempo que outros e, se houver uma
distribuição dentro da agenda diária do estudante, auxiliará a tirar o sentimento de
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ansiedade e insegurança. Não se trata em aumentar a quantidade de tempo de estudo,
mas utilizar a melhor maneira e a mais eficaz, criando objetivos a cada período de
estudo e critérios para avaliação do resultado alcançado em relação ao esperado. (Lopes
da Silva e Sá (1993); Zimmerman; Weinstein (1994); Carita et al. (1998).
Jerónimo (2006) fala da relevância da volição em relação à educação. Situações
de aprendizagem nas escolas estimulam o controle volitivo, inibindo outros tipos de
comportamentos, pois é esperado que o estudante estivesse atento e responda às
questões formuladas pelo professor. Com isto, buscam inibir outro tipo de
comportamento que acaba por não contribuir para o resultado que o estudante espera.
Nesta pesquisa não se levou em consideração o controle volitivo do estudante
quando da ocorrência do processo de ensino / aprendizagem durante as aulas, e sim no
período extraclasse, quando do uso de sua autonomia para executar as tarefas escolares
destinadas a serem feitas em casa.
1.1.4 Dimensão Contextual:
Segundo Zimmerman (2000) uma das características dos alunos autorregulados
se mostra na organização e reestruturação do local de estudo. Para Carita et al. (1998),
não existe uma regra padronizada quanto a melhor maneira para tornar um lugar
organizado, isto vai depender das características e preferências pessoais de cada um,
desde que se crie uma atmosfera agradável que incentive o ato de estudar. As autoras
ainda expressaram, que mesmo não se tendo um padrão, existe certo consenso com
relação ao espaço de trabalho, como sendo um lugar agradável, tranquilo, sem a
existência de barulho, com boa iluminação, com temperatura e ambiente agradável, tudo
para evitar a distração e poder assim, render bem nos estudos. Com a ajuda do
professor, orientando seus alunos a ter um bom rendimento nos estudos, relacione
alguns elementos que podem vir a atrapalhar ou a ajudar nos estudos, como por
exemplo: canetas, livros, bola, televisão, etc.
Para Barroso (1998) um dos aspectos que ajudam na regulação do ambiente
físico é a utilização de suportes educacionais para auxiliar o aluno no desenvolvimento
do processo de aprendizagem, como: internet, livros, dicionários, enciclopédias, dentre
outros.

32

Zimmerman (1994) menciona que é uma característica do estudante
autorregulado a procura de ajuda para a resolução de um problema. Para Newman
(1994), essa ajuda procurada pelo estudante autorregulado não é para a criação de
dependência, mas focada naquilo que é necessário para a resolução de um problema.
O professor também tem um papel muito importante no desenvolvimento de
autorregulação dos seus estudantes. Para Corno (2001), exige-se do professor uma
grande atenção na preparação e manutenção de um ambiente favorável e propício de
sala de aula. O professor deve tratar todos os estudantes com equidade, uma vez que
pode desmotivar os seus estudantes a existência de regras que levem a injustiças no
trato com os estudantes (Mccaslin e Good (1996) apud Corno (2001).
Monereo et al. (1995) afirmam que o professor que em sua vida pessoal pratica a
utilização de estratégias de pensamento, pode pelo seu modelo influenciar seus alunos
na utilização também de estratégias. Para Schunk (2001) a modelação propicia
mudanças cognitivas, afetivas e comportamentais dos observadores que prestam
atenção.
Outros autores, como Henderson e Cunningham (1994) e Glaserfeld (1995)
reforçam o argumento anterior, pois a observação de determinados comportamentos,
pode levar a aquisição de novos comportamentos. Para Bandura (1986) pode existir
diferentes propósitos na modelação, como a aquisição de novos comportamentos,
fortalecimento ou enfraquecimento comportamentais.
Outros autores afirmam que este processo deve ocorrer continuamente, ou seja, o
professor deve tornar visível seu pensamento no uso de estratégias de autorregulação.
Graham & Harris, (1994). Ainda esses autores mencionam que o professor é
responsável em ajudar no desenvolvimento do que denominam “diálogo interno dos
estudantes”, ajudando-os a gerar suas próprias autoinstruções, na definição das tarefas:
“O que tenho que fazer?”, na planificação: “Como fazer?”; na avaliação: “Fiz
corretamente?”; no esforço: “Fiz um bom trabalho!”; promover comportamentos
desejáveis: “Eu posso fazer melhor se me esforçar mais!”; e no controlar
comportamentos não adaptativos como a impulsividade: “Tenho o meu tempo”.
É do professor também a avaliação dos alunos, sendo que no âmbito do
desenvolvimento de competências de autorregulação, deverá assumir características
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adequadas a esta função (Brown e Pressley, 1994). O feedback proporcionado pelo
professor, aos seus estudantes sobre o resultado de suas tarefas, tem o papel central de
mostrar-lhes que o esforço despendido e o uso de suas capacidades no desenvolvimento
das tarefas, pode propiciar melhoria na aprendizagem futura(Schunk, citado por
Zimmerman 1994). Um dos grandes desafios do professor, segundo Pressley et al.
(1998) é o diagnóstico de problemas específicos experimentados pelos estudantes, à
medida em que estão aplicando as estratégias aprendidas. Uma forma de atendimento a
este desafio é pedir que os alunos lessem e pensem em voz alta enquanto vão aplicando
as estratégias.
O trabalho em grupo ajuda na promoção do desenvolvimento de competências
de relacionamento interpessoal, como também na motivação para a realização das
tarefas. Para Schunk (1994) o trabalho em grupo pode funcionar como fonte de
feedback, por meio do processo de hetero-avaliação. Ainda esse autor citando DiPardo e
Freedman (1994) afirmam que para o desenvolvimento de competências de
autorregulação, o trabalho em grupo é uma ferramenta poderosa.
Zimmerman (2001) citando Schunk, Hanson e Cox, mencionam queé no
ambiente de sala de aula que deve estar associado o trabalho em grupo, sem a nomeação
de alunos bons ou ruins, pois através da observação de um modelo, a não motivação
para a imitação, pois é um modelo diferente deles. Nessa mesma perspectiva, McCombs
(2001) chama a atenção para a criação de programas para treinamento dos pais para
auxiliar os filhos no desenvolvimento de competências autorregulatórias. Xu, citado por
Corno (2001) constatou no estudo que foi bastante positivo o auxílio dos pais às
crianças, ocorrendo por parte delas a internalização do modelo parental.
Segundo Cardoso (2003) em um teste feito, em sala de aula, as crianças
recorreram aos conhecimentos adquiridos tanto em sala de aula como no lar,
demonstrando assim certa interdependência entre as fontes, tendo o aprendizado no lar,
com a família, um peso considerável, pois o nível de atenção individual é maior em casa
do que na escola, e este é um aspecto positivo no aprendizado da criança.
Ainda falando sobre o papel importante da família na aprendizagem das
crianças, segundo Januário et al. (1998 pg. 27), “uma boa parte dos encarregados da
educação não acompanham minimamente a vida escolar dos seus, enquanto outros não
sabem como ensinar a estudar. Muitos, no entanto, gostariam de ajudar os seus filhos a
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estudar mas, pensando que essa tarefa se resume à explicação das matérias de ensino,
sentem-se incompetentes para o fazer”.
Em suma, percebe-se pelo exposto que o controle volitivo do comportamento
pode ser aprendido, quer na escola, quer na família e esse controle faz parte do
comportamento autorregulado, que integra outras dimensões além da comportamental,
conforme exposto. Este estudo, conforme mencionado anteriormente, diz respeito ao
controle volitivo do tempo e do espaço, que desempenha importante influencia na
aprendizagem.

1.2 Administração do Tempo e Organização do Espaço de Estudo
1.2.1 Administração do Tempo
“Enquanto você não se der valor, não valorizará seu tempo. Enquanto não der valor
ao tempo, não fará nada de importante.”
(M. Scott Peck)
“Ao lado da nobre arte de conseguir fazer coisas existe a nobre arte de deixar as
coisas por fazer. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial”.
(Lin Yutang)
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A questão do tempo certamente sempre foi sentida pela humanidade desde sua
criação como algo importante, porém sem qualquer forma de controlá-lo. Nos últimos
séculos, principalmente da revolução industrial até nossos dias, a percepção do homem
para com o tempo passa por mudanças drásticas. E, muito mais intensamente nas
últimas décadas do século XX, o tempo passou a ser considerado como um produto
cada vez mais escasso e sua “medição-controle” tem se tornado cada vez mais
fundamental para o homem, coisa que no passado não era premente. Palavras como
“rapidez”, “aceleração”, “velocidade”, “mudanças”, “ritmo”, “falta de tempo”, estão no
dia-a-dia de todos nós, vindo daí a percepção de tempo como um “produto escasso”.
Isto é também verdade junto às organizações em relação ao tempo: “tempo é dinheiro”,
“tempo é mercadoria”, “o tempo é escasso e não renovável”.
O tempo é exatamente igual para todos, sem qualquer tipo de discriminação,
pois o dia tem 24 horas para qualquer um. A diferença está na relação daquele que o usa
muito bem, através de um bom planejamento de suas atividades, organizando-as da
melhor maneira possível para que se possa alcançar os objetivos propostos, daquele que
o desperdiça, realizando pouco ou quase nada do que poderia, se houvesse um bom
planejamento.
Muitas pessoas podem reclamar de falta de tempo para realizar suas atividades.
Alguns declaram que o dia deveria ter 30 horas ou mais para conseguirem concluir
todas as atividades necessárias. Isto vale para todos e em todas as atividades, seja no
estudo, no trabalho, na vida social e em família entre outros. A grande dificuldade das
pessoas é saber “planejar” suas atividades em seu devido tempo. É assim que as
empresas fazem, planejam seus negócios, traçam suas metas e objetivos para o ano
seguinte. Conforme Fuentes (2011) as empresas fixam cotas de vendas, atividades de
produção, promoção, distribuição, prestações, entre outros, com um ano de
antecedência.
Ainda, segundo Fuentes (2011), quando se pensa em administração do tempo, se
pensa em cada atividade que se precisa realizar, distribuída dentro de um período de
tempo qualquer, seja de âmbito pessoal, familiar, escolar ou profissional. O autor fala
ainda sobre uma relação que existe entre dois termos: Administração e Planejamento,
determinada pelo conceito de distribuição.

36

Segundo Fuentes (2011) a palavra tempo vem do grego Cronos, conceito que se
refere à origem do universo. Desde os tempos antigos o entendimento sobre o tempo de
realização das coisas era determinado. Na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, cuja
autoria é de Salomão, no capítulo 3:1-8, diz o seguinte:
“Tudo neste mundo tem o seu tempo; cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo
de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar; tempo de
matar e tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de
ficar triste e tempo de se alegrar; tempo de chorar e tempo de dançar; tempo
de espalhar pedras e tempo de ajunta-las; tempo de abraçar e tempo de afastar.
Há tempo de procurar e tempo de perder; há tempo de economizar e tempo de
desperdiçar; tempo de rasgar e tempo de remendar; tempo de ficar calado e
tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar; tempo de guerra e tempo
de paz.”

Fuentes (2011) apud Wiliam Brawn diz que “a investigação tem demonstrado
constantemente que a administração eficiente do tempo é um fator importante no êxito
escolar, porque é fácil desperdiça-lo em atividades improdutivas e sem nenhum
objetivo.” (p. 134). As palavras chave são: desperdício de tempo. Ainda segundo o
mesmo autor, o tempo é igual a qualquer produto que pode ser bem aproveitado ou pode
ser desperdiçado, isto é, jogado fora, sem qualquer tipo de uso adequado. Buscar ser
eficaz e eficiente é condição sine-qua-nom para o sucesso, sabendo que EFICÁCIA
(tem a ver com os fins) é conseguir os resultados pretendidos num determinado tempo, e
EFICIÊNCIA (tem a ver com os meios) é conseguir os resultados com a máxima
qualidade, com o mínimo de energia despendida e com duração ótima. Ser EFICIENTE
é conseguir através dos objetivos propostos: (1) Qualidade: o melhor possível; (2)
Quantidade: o mais possível; (3) Economia de movimentos: o mínimo de energia; e (4)
Economia de tempo: o menor e melhor tempo na execução da tarefa.
Administrar o tempo na relação do estudante com suas tarefas escolares é uma
situação bastante difícil para muitos. A organização das atividades dentro do tempo
disponível é uma habilidade também complexa. Segundo Lomelí, (2008, p. 69) “(...)
uma grande parte dos estudantes, têm pelo menos um dos seguintes problemas: (1)
Dificuldades para iniciar o estudo: efetuam numerosas atividades antes de iniciar o
estudo; (2) Perdem tempo saltando de uma matéria para outra: não dedica tempo
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necessário em nenhuma matéria; e (3) Não estudam o material que deveriam: não põem
atenção especial aos conteúdos relacionados”.
Fuentes (2011) apud Brawn, que assinala três dificuldades que impedem a
administração do tempo por parte dos estudantes, a saber:
(1) Complicação para começar a trabalhar: há desperdício de tempo por não fazer nada,
falta motivação, resistência ao estudo, entre outros;
(2) Estudar diferentes coisas ao mesmo tempo: caracterizada pela falta de hábitos de
estudo, por querer abraçar tudo que não fez no seu devido tempo. Tenta recuperar o
tempo perdido;
(3) Não realizar um estudo efetivo: não utiliza métodos e técnicas adequados: lê por lê
sem objetivo, sem análise critica, sem pontos a questionar.
Um programa de atividades bem planejado pode reduzir em muito as
dificuldades expostas anteriormente, pois assim permitirá através de uma visão geral do
trabalho, dedicar o tempo e o esforço necessários para a realização dos objetivos
traçados, ou a de mudar o planejamento em decorrência dos obstáculos ou dificuldades
no cumprimento das atividades estabelecidas.
Segundo Garcia et al (2010), o planejamento e a organização do tempo
dependem das características de cada pessoa. O que para uns uma hora de estudo possa
ser a medida certa, para outros pode ser muito pouco, a para outros, pode ser uma
eternidade.
Determinar o tempo necessário para a realização de uma tarefa é primordial para
que haja um rendimento acadêmico satisfatório. A distribuição das tarefas, diárias ou
semanais, devem ser equilibradas, isto é, distribuir de acordo com a facilidade ou
dificuldade que tenha de absorção do conhecimento específico.
Ainda, segundo Garcia et al (2010), é preciso elaborar um plano de estudo para
criar um hábito ordenado e responsável com o objetivo de querer fazer. Para isto devese usar na criação desse plano a racionalidade e a distribuição do tempo necessária a
cada tipo de disciplina, de acordo com a necessidade de entendimento de cada uma. Esta
é uma das maiores dificuldades dos estudantes, pois acabam por apresentar deficiências
e irracionalidade quando da distribuição do tempo propriamente dedicado ao estudo.
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Para Garcia et al (2010, p. 59) existem vantagens importantes como resultado de um
adequado planejamento, conforme segue:
1) “É possível distribuir equilibradamente a jornada diária, semanal, dentre outros,
tomando a devida consideração das necessidades particulares do estudante
enquanto ao estudo, recreação e outras atividades da vida diária”;
2) “Permite dispor do tempo suficiente para completar o trabalho escolar
distribuindo-o equilibradamente no transcurso do período escolar”;
3) “Assegura uma aprendizagem efetiva que dá condições ao estudo em um tempo
determinado”;
4) “Facilita a concentração ao criar-se o hábito de estudar determinados materiais
numa hora e lugar também determinado”;
5) “Permite sentir-se seguro ao dominar as matérias estudadas e obter uma maior
confiança em si mesmo, superar o nervosismo causado tantas vezes por uma
conduta inadequada, frente a interrogações, provas, dentre outros”.
6) “Evita os sentimentos de culpa que resultam do não estudar, e leva a gozar
abertamente do resto das horas diárias vividas com ganhos legítimos e não
roubadas das horas de estudo”.
Ainda Garcia et al (2010) desenvolvendo o tema sobre administração do tempo,
dizem:
“O êxito na distribuição do tempo dependerá do cuidado com que se
planeje dita distribuição. Deve existir um espírito realista e objetivo;
não idealizar planejando horários irreais nos quais não há
possibilidade de cumprir, dado ao excesso de horas que se projetou
dedicar ao estudo. Convém planejar considerando os horários das
aulas, as necessidades de preparação de cada disciplina, dos períodos
de descanso, horas de refeição, de sono e especialmente os limites de
habilidade e destreza para alcançar o domínio das matérias de estudo.”
(Garcia et al (2010 p. 60).

Também na opinião de Lomelí (2008), a eficiente administração do tempo,
requer um planejamento sistemático e cuidadoso, quer dizer, a programação das
atividades deve ser realista e prática, suficientemente flexível para efetuar as mudanças
necessárias para atingir os resultados esperados.
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Ainda, Lomelí (2008), diz que para que sejam efetivos os propósitos do
estudante, “se requer que ele elabore objetivos para programar seu tempo e atividades
de estudo, detectando e formulando suas metas principais... por meio das seguintes
perguntas: (1) O que quero? (2) Como posso alcança-lo? (3) De que maneira disponho
para alcança-lo? e (4) Para que quero alcança-lo?” (p. 77).
O gerenciamento do tempo e a realização acadêmica estão, segundo
MACCANN, FOGARTY & ROBERTS (2012), associados intimamente, pois a pratica
pobre de gerenciamento do tempo, a não alocação do tempo proporcional aos trabalhos
e exigências escolares, o não cumprimento dos prazos estabelecidos, são
frequentemente citados como o maior causador do stress e de uma pobre performance
acadêmica. Ao contrário, as evidências apontam que o efetivo gerenciamento do tempo
é o fator fundamental no sucesso acadêmico. Ainda segundo os autores citados, existem
algumas competências para um bom gerenciamento do tempo, que são: (1)
Estabelecimento de objetivos, (2) compromissos com prazos, (3) criar uma lista de
tarefas, (4) fazer planos e, (5) organizar todo o tempo efetivamente.
Outro procedimento importante quando do planejamento das atividades em
relação à distribuição pelo tempo disponível, é estabelecer objetivos de curto prazo
(exemplo: atividades diárias, semanais e mensais), médio prazo (exemplo: atividades,
trimestrais e semestrais) e longo prazo (exemplo: atividades para um ou dois anos). Na
verdade não há um critério absoluto para se determinar o curto, médio e longo prazo,
isto vai depender de cada um e também do que se deseja distribuir ao longo do tempo,
De acordo com as circunstâncias os planos podem ser alterado, porém sem ser voláteis
para que não se percam.
Peter Drucker, em seu livro The EffectiveExecutive in Action, diz que
administrar o tempo é a base da eficácia, desafiando cada um a responder: (1) O que
estou fazendo que não precise ser feito? (2) O que estou fazendo que pudesse ser feito
por outra pessoa? (3) O que estou fazendo que só eu possa fazer? e (4) O que eu deveria
fazer que não estou fazendo?
Muitos administram mal o seu tempo porque investem esforço num trabalho em
função do tempo disponível e não em função do que é necessário.
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Lomelí (2008) sugere quatro passos para que possamos melhorar os resultados,
na preparação das atividades diárias, como segue:

QUADRO 2 – PASSOS PARA MELHORAR RESULTADOS
PASSOS
1

TIPO DE
COMPROMISSO
COMPROMISSOS
COM HORÁRIOS
FIXOS

2

ATIVIDADES
BÁSICAS
COTIDIANAS

3

TEMPO PARA
REVISÃO

4

PERÍODOS DE
DIVERSÃO

DESCRIÇÃO
Registre todas as suas atividades que tenham um horário fixo, tais
como: aulas em classe, laboratórios, serviços religiosos, emprego,
etc. Tudo aquilo que não se possa modificar facilmente sua
temporalidade.
Separe tempo suficiente que considere para comer, dormir, vestirse, etc. É importante tomar conta cuidadosamente disto, pois em
certas ocasiões se destinam mais tempo a estas atividades, que
poderiam ser realizadas mais rapidamente.
Reserve tempo para revisão antes e depois de cada atividade
realizada, como por exemplo, as aulas segundo sejam mais
apropriadas. Sabe-se por experiência que umas matérias exigem
mais tempo que outras, algumas por maior esforço de compreensão,
outras pelo trabalho que requerem. Podem-se fazer revisões
semanais ou diárias segundo o caso exija.
Determine o tempo regular para atividades recreativas como
reuniões sociais (festas, cinema, reuniões com amigos, televisão,
rede social, entre outras) É importante programar isto para não
exceder nas idas ao cinema, nas festas ou outras atividades de
diversão que roubará o tempo necessário para estudar. A longo
prazo, poderão causar problemas escolares.

Fonte: Livro Habilidades e Estratégias de Estudo

Muitas coisas nos levam a desperdiçar o tempo que temos disponível (as 24
horas que todos democraticamente temos): A falta de um plano diário de trabalho
estabelecendo objetivos e prioridades, o que é urgente e o que é prioritário; calculo
irreal de tempo em determinadas tarefas; adiamento; incapacidade de dizer “NÃO”; a
incapacidade de dividir o grande em partes exequíveis.
Além das estratégias mencionadas, a literatura especializada menciona outras
que vêm sendo utilizadas por executivos de empresas, e que, com adaptações, o “gráfico
ou diagrama de GANTT”

(FIGURA 02),

foi proposto no início do século XX por Henry

Gantt. Este diagrama consiste em relacionar as múltiplas tarefas de um determinado
trabalho, em atividades relacionadas uma a uma, com um prazo previsto de execução
para cada uma de acordo com o prazo máximo em que a tarefa deve estar pronta.
Conforme o andamento de cada tarefa vai sendo lançado abaixo do prazo estipulado
(previsto) o tempo real de execução daquela tarefa. Segundo Silva (2001), Gantt (1861
– 1919) trabalhou com Taylor por cerca de 20 anos, realizando estudos para um melhor
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controle e eficiência do processo produtivo. O gráfico de Gantt procura controlar o
desempenho atual em relação ao planejado, assim como o tempo de execução real, e
tem mostrado validade. Com algumas adaptações é amplamente utilizado em nossos
dias.
A seguir um exemplo de como se pode utilizar o gráfico de GANTT como um
instrumento para ajudar no planejamento e execução das tarefas:
FIGURA 3 - GRÁFICO DE GANTT - PLANEJADOR DE PROJETOS
ATIVIDADES DURAÇÃO
Atividade 01

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

MÊS 07

MÊS 08

MÊS 09

MÊS 10

PREVISTO
REAL
PREVISTO

Atividade 02
REAL
PREVISTO

Atividade 03
REAL
PREVISTO

Atividade 04
REAL
PREVISTO

Atividade 05
REAL
PREVISTO

Atividade 06
REAL
PREVISTO

Atividade 07
REAL
PREVISTO

Atividade 08
REAL
PREVISTO

Atividade 09
REAL
PREVISTO

Atividade 10
REAL

ATIVIDADE PREVISTA (TEMPO)
ATIVIDADE REALIZADA (TEMPO)

A seguir, vamos apresentar outros dois instrumentos muito utilizados,
principalmente pelas organizações para administrar as tarefas ou estratégias planejadas,
são instrumentos que podem ser adaptados aos estudantes, para que também possam se
organizar.
A lei de Pareto é de autoria de Vilfrido Pareto, um economista italiano que
publicou um estudo em 1897 sobre a distribuição de renda. Através desse estudo, que
mais tarde ficou conhecido como a Lei de Pareto ou Lei dos 80/20, o autor demonstrou
que a distribuição da riqueza não era de maneira uniforme, mas que 20% da população
concentrava cerca de 80% de toda a riqueza. Este estudo é amplamente utilizado pelas
organizações atualmente, pois segundo a Lei 80/20 para cada fenômeno 80% das
consequências vem de 20% das causas. Esta suposição prega que a maioria dos
resultados, em quase todas as situações, é determinada por um pequeno número de
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causas. Aplicando a Lei de Pareto em relação à Administração do tempo, podemos
verificar que muitas tarefas que desperdiçam grande parte do tempo, na verdade não são
tão importantes nem urgentes e que, portanto, poderiam ser substituídas por aquelas que
realmente são relevantes para se atingir os resultados necessários, de acordo com os
objetivos do planejamento. Isto também é aplicado na vida dos estudantes, os quais se
debruçam em múltiplas tarefas sem, contudo, verificar o que realmente é necessário e
que os ajudará a alcançar o sucesso acadêmico.
Lei de Pareto ou Lei dos 80/20


O essencial leva pouco tempo (20%)



O acessório leva muito tempo (80%)



Devemos concentrar-nos no essencial



80% dos resultados obtêm-se 20% de esforço

20% ESFORÇO

80%
RESULTADO
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Outra ferramenta, complementar à anterior, e que pode ser utilizada pelos
estudantes é a Matriz de Prioridade de Covey. Esta matriz apresenta quatro quadrantes,
em que são distribuídas todas as tarefas e ações que “precisam” ser realizadas, porém
com classificações diferentes em relação ao seu grau de importância e de urgência.
Ela nos permite entender melhor a relação urgência/importância das
atividades. Qualquer uma de nossas atividades pode ser enquadrada em um dos quatro
quadrantes da matriz. Vejamos o exemplo seguinte:
Quadrante I- Nesse espaço, estão representadas as atividades e as situações urgentes e
importantes e que exigem atenção imediata. É viver, geralmente, “apagando incêndio”,
ou seja, administrando crises, e, as pessoas se tornam escravas dos problemas. Segundo
Covey (2015), "enquanto o foco maior permanecer nesse quadrante, o indivíduo está
sendo dominado pela correria e pela ansiedade, e sentindo-se impotente diante do
desperdício de tempo".
Quadrante II- Refere-se às atividades importantes, mas não urgentes. Trata-se de um
quadrante de grande importância, pois é onde deve estar todo o planejamento de longo
prazo: desenvolvimento pessoal e profissional, reavaliação da carreira e de
competências pessoais, análise e antecipação de problemas futuros, estudos, leitura de
livros da área de atuação, elaboração de estratégias para delegação de tarefas aos
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subordinados, aprimoramento dos relacionamentos, dentre outros. Muitas vezes é
negligenciado esse quadrante porque, embora fundamental, ele não tem a característica
de urgência.
Quadrante III- Nele está incluído tudo que é urgente, mas não é importante. "Quando
se prioriza atividades que são apenas urgentes, corre-se o risco de cometer um erro de
perda de tempo: o de fazer algo que não ajudará em nada a atingir os objetivos de curto,
médio ou longo prazo.”
Quadrante IV- São aquelas atividades que não são urgentes nem importantes.
Quando o tempo é usado para algo relacionado a esse quadrante, na maioria das vezes
se está fazendo mau uso dele. As pessoas frequentemente entram nessa área como
válvula de escape para uma série de problemas, atividades, e compromissos
indesejados.

44

FIGURA 4 – A MATRIZ DE COVEY
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Crise
Problemas urgentes
Projetos, reuniões
Preparações com prazos
definidos

URGENTE
NÃO IMPORTANTE





III

I

_

Interrupções, algumas ligações
telefônicas.
Parte da correspondência, alguns
relatórios.
Algumas reuniões
Muitas questões urgentes suscitadas
por outras pessoas

+

-

IMPORTANTE
NÃO URGENTE

NEM URGENTE
NEM IMPORTANTE










Preparação
Prevenção
Definição de valores
Planejamento
Aprofundar
relacionamentos
Empoderamento
Recreação
Aprendizado

II








Trabalho sem importância
Correspondência sem
importância
Algumas chamadas telefônicas
Tarefas secundárias que
consomem tempo em demasia
E-mails de propaganda,
mensagens de “corrente”
Atividades rotineiras

IV

Fonte: https://docs.google.com/document/. Acessado em

Importante: gera impacto nos resultados do cargo
Urgente: pressão de tempo para a execução

Segundo Stephen Covey (2015), as pessoas que administram suas vidas de
acordo com o surgimento das crises vivem 90% do tempo no quadrante I, dedicando os
10% restantes ao quadrante IV, onde estão às atividades que de alguma forma, lhe dão
algum alívio para as tensões. Menciona o autor que, "pessoas eficazes ficam afastadas
das atividades dos quadrantes III e IV", diminuem o tamanho do quadrante I, e dedicam
mais tempo ao quadrante II. Isto quer dizer que elas preferem se dedicar ao
planejamento de suas vidas, aos relacionamentos, ao aperfeiçoamento e à prevenção dos
problemas. Poucos realmente dão a atenção merecida a esses aspectos por causa das
chamadas “atividades urgentes e inadiáveis”. A produtividade de um profissional é
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medida pelo trabalho feito. O ideal, portanto, não é priorizar a agenda, e sim agendar as
prioridades.
Deve-se levar em consideração também que o equilíbrio é um fator fundamental
para se ter um bom rendimento, pois a partir de determinado momento começa a haver
um decréscimo no rendimento, principalmente por causa do cansaço das longas horas de
dedicação ao trabalho. É preciso saber quando parar para o descanso. Deve-se respeitar
o ritmo biológico de cada um. Descansar é necessário, porém exceder nesse período de
descanso pode também gerar um problema, pois se deixou de realizar atividades
previstas. Estudar é muito importante, porém deixar de descansar as horas necessárias,
ou deixar de relacionar-se socialmente pode ter consequências negativas. Deve-se
procurar um equilíbrio entre todas as atividades. Payne e Whittaker (2006) corroboram
com esta ideia, onde é essencial que haja um balanço entre o estudo e as atividades
sociais. É melhor priorizar o tempo mencionado ser essencial do estudo e depois utilizalo para as atividades esportivas ou sociais. O estudante deve realizar uma escolha
consciente sobre as atividades que lhe compete realizar para que possa alcançar o
sucesso pretendido. O caminho deve ser o gerenciamento efetivo do tempo, não sendo é
uma boa ideia dedicar-se o tempo todo ao estudo. Deve-se criar uma agenda de
atividades para manter o equilíbrio tão necessário à manutenção da saúde física e
psíquica. Ao contrário, também não é conveniente utilizar-se do tempo disponível para a
realização de outras atividades em detrimento à dedicação aos estudos.
Ainda Payne e Whitaker (2006), falam sobre a importância da utilização de
outras ferramentas no gerenciamento do tempo, como por exemplo, o Principio de
Pareto, tratado anteriormente, o qual pode ser aplicado na maioria das situações.
Payne e Whitaker (2006) referem-se também ao nosso relógio biológico:
reconhecer quando as forças estão plenas e quando estão se esvaindo. O horário de pico
é chamado de “circadianrhythms”, e governa a performance corporal. Este é o ritmo
natural, biológico do corpo. É o relógio do corpo. Reconhecendo este funcionamento do
relógio do corpo, será mais fácil criar uma agenda de estudos aproveitando esse período
do pico de energia para ajudar a tirar o máximo de proveito no processo de
aprendizagem.
É preciso saber em quais períodos o rendimento será maior, consequentemente
com maior possibilidade de sucesso nos estudos, e quando o rendimento cai,
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consequentemente pouco se consegue reter nos estudos. Este é o horário de ir deitar,
dormir, assistir um pouco de televisão, ou seja, se distrair com outras atividades.
Para Payne e Whitaker (2006) o essencial no gerenciamento do tempo é utilizar
às 168 horas semanais disponíveis de maneira racional. Não dá para guardar um pouco
das horas de um dia e acrescer às horas do dia seguinte. Ou se gasta bem as horas, ou
elas serão perdidas. Dizem ainda que, muitas pessoas não tem a capacidade para
identificar em detalhes o que fazer com as 168 horas disponíveis semanalmente. É
preciso tabular as atividades, e priorizar aqueles itens críticos que devem ser realizados
na semana.
De acordo com Xu (2009) apud Corno (1996), Xu (2004) e Xu (2008), as tarefas
de casa dos estudantes competem com múltiplas outras atividades, e isto não
surpreende, pois é um desafio critico para muitos deles é como gerenciar o tempo para
as tarefas escolares.
Segundo Xu (2009 apud Corno 2004), Pintrich (2004) e Zimmerman (2008) o
gerenciamento do tempo é um importante aspecto da autorregulação da aprendizagem.
Ainda para Xu (2009 apud Pintrich, 2004) a perspectiva do aprendizado na
autorregulação reconhece que diferenças individuais podem afetar o esforço individual.
A Administração do tempo é um importante aspecto da dimensão comportamental do
comportamento autorregulado e envolve esforços individuais para planejar, monitorar e
regular o tempo usado.
Segundo Payne e Whitaker (2006, p. 242) o tempo estimado de um típico
estudante tem a seguinte distribuição conforme figura 5 a seguir:
Ainda, segundo Payne e Whitaker (2006 – p. 242), “para ajudar neste balanço,
planeje fazer as coisas todos os dias a que ajudará a mensurar a realização dos seus
objetivos de estudo”.
Para Payne e Whitaker (2006) a perda de tempo faz parte das características
humanas, e o importante é reconhecer quando se está relaxando ou por causa do cansaço
ou porque se está divagando e esquivando de realizar as tarefas de estudo.
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FIGURA 5 – DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE UM TÍPICO ESTUDANTE

Fonte:PAYNE, Elaine and WHITTAKER, Lesley. Developing Essential Study Skills

Os autores relacionam também diversos itens denominados de “autopunição pela
perda de tempo”, e relacionam algumas atitudes que levam o estudante a se autopunir,
quais sejam: (1) Procrastinação, (2) Perfeccionismo, (3) Falta de autodisciplina, (4)
Preocupação, (5) Desorganização pessoal, (6) Não saber dizer “NÂO” e, (7)
Dificuldades em estabelecer prioridades. Outros itens são chamados de “Eterna perda de
tempo”, e são relacionados: (1) Telefone, (2) Visitas, (3) Intrusos, (4) Televisão, (5)
Conversas enquanto saboreia um cafezinho no bar e, (6) Crises.
Na visão de Payne e Whitaker (2006 – p. 247), existem muitos benefícios
efetivos no gerenciamento do tempo, quais sejam: melhor planejamento das atividades,
menor stress, menor sentimento de culpa, maior produtividade, dentre outros.
O autor Lomelí (2008) ainda propõe um modelo para a Administração do
Tempo, o qual ajudará o estudante no planejamento de suas atividades diárias e
semanais, como segue:
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FIGURA 6 - FORMULÁRIO PARA PLANEJAMENTO DE HORÁRIO DE ESTUDO
HORÁRIO
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
1500
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Fonte: Livro Habilidades e Estratégias de Estudo

1.2.2 Organização do Espaço de Estudo
Segundo Garcia et al (2010), é aconselhável dispor de um lugar determinado para se
estudar, porém não é preciso um lugar especial e específico para proceder ao estudo.
Devem-se evitar lugares com conversas, ruídos, e qualquer coisa que possa tirar a
atenção daquilo que se pretende estudar. Ainda segundo Garcia et al (2010, p. 60-61),
“É necessário levar em conta alguns fatores externos que condicionam positivamente no
estudo, tais como:
1. Ordenar o local de trabalho, classificar os elementos que utiliza segundo a
prioridade e utilidade para aprender, retirando do escritório o que não é
necessário para estudar;
2. Ter uma mesa ampla e proporcional que somente tenha os materiais de trabalho
e permita apoiar o antebraço;
3. Ter à mão todo o material necessário para o trabalho escolar (lápis, papéis,
livros, mapas, dicionário, etc.);
4. O lugar escolhido deve estar livre de distrações(televisão, rádio, ruídos, outras
pessoas, pôsteres, fotos, dentre outros);
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5. Temperatura adequada. Nem frio, nem calor, ainda que é preferível um pouco de
frio do que de calor;
6. Ventilação adequada. Convém renovar com certa frequência o ar do lugar de
estudo;
7. Boa iluminação. De preferência luz natural ou ao contrário, luz branca;
8. Uma atitude mental correta: deve existir desejo de estudar. É preferível não
estudar que “meio” estudar;
9. O local de trabalho deve ser solitário e silencioso;
10. Mesa e cadeira, oxalá seja sempre no mesmo lugar para associá-los à situação de
estudo;
11. Não estudar na cama encostado, a cama é um lugar associado ao descanso;
12. Utilizar sempre papel e lápis, e tê-los à mão para utilizá-los no estudo;
13. A cadeira deve ter encosto, ser confortável, porém não muito macia; a altura da
cadeira deve permitir que se apoiem, sem dificuldades, os pés no solo.
O sucesso ou não da aprendizagem não depende exclusivamente do contexto físico
que está em volta do estudante, entretanto a organização eficaz deste ambiente facilitará
a aprendizagem do estudante e evitará perda na utilização do tempo.

1.3A evolução dos instrumentos de informação e comunicação: a Internet e o
Ensino a Distância (EaD)
1.3.1O advento da Internet
Segundo Castells (2000) a internet surgiu na década de 60 através do
Departamento de defesa dos Estados Unidos, visando à proteção contra os soviéticos do
seu sistema de comunicação, caso ocorresse uma guerra nuclear.
A origem dos computadores está associada à indagação “as máquinas podem
pensar?” Talvez tenha sido o que gerou a motivação para a criação do primeiro
protótipo de computador nos anos de 1830, quando o inglês Charles Babbage criou a
Máquina Analítica de Matemática, cuja intenção era construir um aparelho inteligente,
capaz de simular o raciocínio humano. Cem anos após, surgiram os avanços
tecnológicos necessários para a criação do primeiro computador a realizar múltiplas
funções. Este invento buscou responder ao do inglês Alan Turing, que por toda a vida se
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debateu com a questão se a mente humana seria diferente de uma máquina
determinística, formulando o conceito de um aparelho capaz de “computar qualquer
sequencia computável”.
Muitos outros contribuíram para a criação e o desenvolvimento dos
computadores, como os alemães Konrad Zuse e o americano John Atanasoff, que
criaram os primeiros computadores digitais. Sua criação, pelo físico americano John
Mauchly e sua equipe na década de 40, foi financiado pelo governo americano com
objetivos militares. Em 1968, Douglas Engelbart compilou tudo o que sabia, adicionou
o mouse e o teclado e exibiu o que seria o PC do futuro. A microinformática surge na
década de 70, com o estabelecimento do Personal Computer (PC) e a convergência
tecnológica. Nas décadas de 80 e 90, houve a popularização da internet e a
transformação do PC em um Computador Coletivo (CC). Nesse período, a rede é o
computador e o computador uma máquina de conexão (LEMOS, 2004).
Cada dia surgem novas tecnologias, denominadas nômades, que são
representados pelos smartphones, notebooks, laptops, palmtops, cuja ênfase é a
mobilidade tecnológica. Neste século, contamos com Computadores Coletivos Móveis
(CCM ), o que agiliza o acesso às informações (LEMOS, 2004).
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm trazido grandes
transformações neste presente século. Para Drucker (2000) as primeiras Revoluções
Industriais encurtaram as distâncias, exatamente pelo avanço nos meios de comunicação
e transportes. Com o advento da informática, principalmente pelo desenvolvimento da
INTERNET, as distancias já não existem, pois em qualquer parte do mundo podemos
no comunicar com quem estiver ligado à Rede. Podemos realizar coisas que no passado
eram impossíveis como compras, conhecer pessoas de outros países, trocar informações
e realizar cursos a distância, seja ele técnico, de graduação, de especialização e até de
pós-graduação strictu senso.

1.3.2O que é Ensino a Distância?
Segundo Moran (2002), Educação a Distância (EaD) é o processo de ensinoaprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados
espacial e/ou temporalmente, mas conectados por meio de tecnologias de comunicação,
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que permitem de um maneira bastante eficiente o contato direto entre aluno e professor,
bem como entre alunos que fazem o mesmo curso.
É uma modalidade que está em franco desenvolvimento e crescimento no país
utilizando das tecnologias telemáticas permitindo rápida comunicação entre os atores
inseridos nessa modalidade de ensino, a qualquer hora e em qualquer lugar que tiver
acesso à Internet.
Além do acesso ao conteúdo, o aluno dispõe do fórum de discussão com os
colegas, com o professor ou tutores ONLINE, permitem a troca de informações e
orientação, pelo professor, para auxiliar os estudantes no direcionamento dos estudos.
Nesta modalidade o aluno passa a ter uma atitude mais ativa frente à sua
formação, uma maior autodisciplina e comprometimento em decorrência da
flexibilidade de dia e de horário para se dedicar aos estudos.
Segundo Moran (2002), a educação a distância (EaD) pode ser feita nos níveis
fundamentais, médio e superior, mas é mais adequada para adultos já experientes, e que
têm autonomia para estudar e pesquisar.
Entretanto a EaD passou por profundas mudanças desde sua criação. Sua
aceitação era de desconfiança, uma vez que a forma como era desenvolvida não tinha a
eficiência do modelo que temos atualmente com o uso das TICs, a partir de 1990, com a
popularização do computador pessoal e da modalidade da Internet.
Segundo Braga Norte, o ensino a distância no Brasil surgiu em 1904 com cursos
à distância profissionalizantes, que eram oferecidos por entidades privadas. Até o ano
2000 o Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor foram responsáveis por mais
de três milhões de pessoas formadas. O governo federal e os estaduais, na década de
60/70, no intuito de minimizar o analfabetismo, e melhorar a qualificação dos
professores, criaram as TV´s educativas. Iniciativas privadas como a da Fundação
Roberto Marinho, com aulas tele transmitidas em determinados horários, ampliaram os
cursos à distância, focando na alfabetização de jovens e adultos, em cursos
profissionalizantes, e supletivos de primeiro e segundo graus.
Questões como o tamanho territorial do país, as distorções entre as regiões, com
concentração das Instituições de Ensino Superior em larga escala na região Sudeste,
criava dificuldade para quem queria ter acesso ao ensino superior, pois os altos custos
de deslocamento, moradia e material de estudo, inviabilizavam o alcance de muitos ao
conhecimento superior. O EaD é muito mais democrático, pois além do custo muito
menor em comparação ao ensino tradicional presencial, tem um alcance gigantesco.
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Outra facilidade que do EaD é a flexibilidade, pois o aluno escolhe o dia, horário
e o local de estudo, desde que tenha acesso à Internet. Essa autonomia deve levar o
aluno a uma maior responsabilidade pela sua própria formação acadêmica.
Tudo isto corrobora com o que a UNESCO publicou e chamou dos quatro
pilares para a Educação do Século XXI, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser.
Cada vez mais se exige que o aluno tenha uma participação ativa nesse processo
e não uma participação passiva, que não lhe dá condições de aprendizado. Educação não
é um monte de informações recebidas, mas um processo no qual o sujeito ao receber as
informações, processa-as e converte-as em conhecimento, que transforme sua maneira
de pensar e de fazer.
De acordo com Clark e Maier (2007), os ambientes virtuais são elementos
importantes na tarefa de ensinar adequados ao processo de aprendizagem, pois o
conteúdo e a interação entre alunos e professores são também possibilitados nesse
ambiente. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um software baseado na
internet que facilita a Gestão dos Cursos Virtuais. Dois exemplos desse tipo de software
são o MOODLE (gratuito com código aberto) e o BLACKBOARD (pago por ter origem
privada).
1.3.3Ensino a distância: desafios e possibilidades
A característica mundial é de cada vez mais acelerar o desenvolvimento do
ensino a distância em todas as áreas, facilitado pelos rápidos avanços tecnológicos. Se
anos atrás as mudanças levavam mais de uma geração para serem sentidas, estamos
experimentando em nossa geração mudanças diversas, que ocorrem dentro da própria
geração. O ciclo de vida dos produtos está cada vez mais curto, e a palavra de ordem é a
inovação. A tecnologia, particularmente a informática é que lidera e permite que outros
avanços ocorram.
O problema está em acompanhar todas essas mudanças ocorridas de maneira tão
brusca, que acabam trazendo resistências na absorção dessas mudanças. A educação não
escapa dessa discussão, trazendo certo desconforto para aqueles que são resistentes ao
novo. Estamos falando tanto de professores como de alunos, pois uma nova postura é
preciso ser assumida.
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Com a chegada da Internet nos defrontamos com novas possibilidades, desafios
e incertezas no processo de ensino-aprendizagem.
Não podemos esperar das redes eletrônicas soluções mágicas para modificar a
relação pedagógica, mas têm facilitado como nunca a pesquisa individual e grupal, o
intercâmbio entre professores, de alunos com alunos, e de professores com alunos
(Moran 2009).
A internet tem facilitado o aprofundamento das aulas, com acesso ao que de
mais atual está acontecendo, através de artigos e do contato direto com seus autores,
onde eles estiverem. Tem também possibilitado a ajuda de outros colegas, a obtenção de
respostas às dúvidas, a disponibilidade de programas, vídeos, e outros materiais,
podendo ainda copiar imagens, sons, dentre outros. O trabalho do professor, não é só
coletar informações, mas trabalhá-la, escolhê-la, confrontando visões, metodologias e
resultados.
Com os avanços da tecnologia, muitas dificuldades antes existentes, como a de
acesso a uma pesquisa, está, hoje, superada pela rapidez, e um número bastante
significativo de informações. Hoje é possível ao professor compartilhar sua aula com
um colega de outro país, ao vivo, e a cores. Este é só o começo de muitas possibilidades
que serão disponibilizadas democraticamente a todos.
O aluno apresenta menos resistência de acesso à internet em comparação ao
professor, visto que está muito mais acostumado a acessar a rede mundial de
computadores, por ser uma realidade mais próxima da sua geração. Entretanto o aluno
tem também muitos desafios quando busca uma educação formal à distância. É
necessário disciplina para conviver com a autonomia da flexibilidade de horário, de
local de estudo, dentre outros. Essa “independência” poderá beneficiá-lo no sentido de
deixar de ser um sujeito passivo para tornar-se um ativo participante desse processo de
ensino-aprendizagem.
Nesta primeira década do século XXI ocorreu uma grande expansão da
Educação Superior Brasileira na modalidade à distância, tanto na iniciativa privada
quanto no setor público. Iniciamos em 2001 com 5.359 matriculas no EaD, no setor
público, correspondendo a 0,2% do total de matrículas nos dois setores (o setor privado
não tinha aluno matriculado).Em 2012, 1.113.850 alunos, 16% matriculados no setor
público e 84% no setor privado. Isto corresponde a 16% das matrículas gerais no ensino
superior em 2012.
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Dois aspectos podem explicar este aumento tão significativo: 1. Os avanços das
Tecnologias da Informação e Comunicação, possibilitando a melhoria das ferramentas
utilizadas para a transmissão, acesso e inserção de dados para as aulas; 2. A facilidade
no acesso dos alunos, como parte do processo de democratização (sociabilização) da
Educação Superior no Brasil, tanto daqueles que, estão próximos dos grandes centros
(onde o acesso às Instituições de Ensino Superior é mais facilitado, porém apresentam
dificuldades nos quesitos tempo e / ou horário), como daqueles que desejam se inserir
num curso superior, porém sem a disponibilidade da modalidade presencial em seu
domicílio ou região, tendo como única possibilidade o ensino superior na modalidade
EaD – Ensino a Distância.
Podemos perceber claramente, baseados nos dados do quadro seguinte (Quadro
3) que a expansão da modalidade de ensino a distância é maior nas instituições privadas,
visto que muito tem sido investido nessa modalidade de ensino.

Pelos números

apresentados no senso de 2012 (Quadro 3), vemos que existe um processo de
massificação do ensino nessa modalidade, pelos seus baixos custos, de expansão. Nas
palavras de Alonso (2010), “A massificação implica estandardizar o ensino, excluindo
possibilidades de práticas pedagógicas alternativas que deem conta dos diferentes
contextos das IES”. Este comentário, expressa o temor da autora pela qualidade que
possa ser impressa a todo esse processo de expansão. É uma preocupação pertinente,
uma vez que o EaD, da maneira como vem se expandindo necessita ser monitorado
mais de perto pelos órgãos responsáveis pela qualidade da educação brasileira, porém
este não é o foco principal deste trabalho.
Em seguida apresenta-se o senso do INEP/MEC divulgado em 2012 no que
tange à evolução do número de matriculas, num comparativo entre às modalidades:
presencial e a distância.
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QUADRO 3 – EVOLUÇÃO DAS MATRICULAS POR MODALIDADE
COMPARATIVO DE 2001 A 2012
Número de Matrículas em Cursos de Graduação por Organização Acadêmica e Modalidade de Ensino

Brasil 2001/2012
ANO

CATEGORIA
ADMINISTRATIVA

2001 TOTAL

TOTAL

MODALIDADE
PRESENCIAL

3036113

3030754

100%

99,8%

PARTICIPAÇÃO
POR SETOR
100%

MODALIDADE
A DISTÃNCIA

PARTICIPAÇÃO
POR SETOR
5359

100%

0,2%

PÚBLICA

944584

939225

31%

5359

100%

PRIVADA
2002 TOTAL

2091529
3520627
100%

2091529
3479913
99%

69%
100%

0
40714
1%

0%
100%

PÚBLICA

1085977

1051655

30%

34322

84%

PRIVADA
2003 TOTAL

2434650
3936933
100%

2428258
3887022
99%

70%
100%

6392
49911
1%

16%
100%

PÚBLICA

1176174

1136370

29%

39804

80%

PRIVADA
2004 TOTAL

2760759
4223344
100%

2750652
4163733
99%

71%
100%

10107
59611
1%

20%
100%

PÚBLICA

1214317

1178328

28%

35989

60%

PRIVADA
2005 TOTAL

3009027
4567798
100%

2985405
4453156
97%

72%
100%

23622
114642
3%

40%
100%

PÚBLICA

1246704

1192189

27%

54515

48%

PRIVADA
2006 TOTAL

3321094
4883852
100%

3260967
4676646
96%

73%
100%

60127
207206
4%

52%
100%

PÚBLICA

1251365

1209304

26%

42061

20%

PRIVADA
2007 TOTAL

3632487
5250147
100%

3467342
4880381
93%

74%
100%

165145
369766
7%

80%
100%

PÚBLICA

1335177

1240968

25%

94209

25%

PRIVADA
2008 TOTAL

3914970
5808017
100%

3639413
5080056
87%

75%
100%

275557
727961
13%

75%
100%

PÚBLICA

1552953

1273965

25%

278988

38%

PRIVADA
2009 TOTAL

4255064
5954021
100%

3806091
5115896
86%

75%
100%

448973
838125
14%

62%
100%

PÚBLICA

1523864

1351168

26%

172696

21%

PRIVADA
2010 TOTAL

4430157
6379299
100%

3764728
5449120
85%

74%
100%

665429
930179
15%

79%
100%

PÚBLICA

1643298

1461696

27%

181602

20%

PRIVADA
2011 TOTAL

4736001
6739689
100%

3987424
5746762
85%

73%
100%

748577
992927
15%

80%
100%

PÚBLICA

1773315

1595391

28%

177924

18%

PRIVADA

4966374

4151371

72%

815003

82%

7037688
100%

5923838
84%

100%

1113850
16%

100%

PÚBLICA

1897376

1715752

29%

181624

16%

PRIVADA

5140312

4208086

71%

932226

84%

2012 TOTAL

F o nt e : M e c / Ine p; T a be la e la bo ra da po r Ine p/ D e e d
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2-

PROBLEMA E HIPÓTESES:

2.1 Levantaram-se os seguintes questionamentos e hipóteses:
2.1.1. Os alunos de curso superior matriculados na modalidade à distância, apresentam
gestão do tempo mais eficaz em comparação ao alunos matriculados em curso na
modalidade presencial?
Hipótese: Os alunos matriculados no curso superior na modalidade à distância
apresentam melhor eficácia na gestão do tempo em comparação aos alunos matriculados
na modalidade presencial;
2.1.2. Em qual dos aspectos apontados pela literatura especializada, como integrante da
gestão eficaz do tempo, o desempenho dos estudantes nas modalidades presencial e à
distância mais se destaca positiva e negativamente?
Hipótese: A performance dos estudantes do ensino à distância mais se destaca no
estabelecimento de prazos limites e na organização do tempo. Os estudantes do ensino
presencial não apresentam desempenho de maior destaque em nenhuma das categorias
observadas relacionadas à gestão do tempo;
2.1.3. Há relação entre gestão do tempo e desempenho escolar, em outras palavras, o
grupo de alunos que apresentar melhor desempenho escolar ou C.R. mais alto, é
também aquele que apresenta melhor gestão do tempo?
Hipótese: Há relação entre gestão do tempo e desempenho escolar (CR).

2.2 Definições de termos:
Eficácia na gestão do tempo segundo Burruset al., (2013) consiste em seis
aspectos do comportamento:
2.2.1 Estabelecer prazos limites na execução das tarefas: refere-se à extensão na qual
as pessoas regulam a si mesmas e estão no controle do tempo eficientemente.
Ex.: Eu não deixo coisas para o último minuto.
2.2.2 Organizar o tempo e as tarefas a serem executadas: diz respeito às ações,
estratégias e meios de comportamento associados ao gerenciamento do tempo bem
sucedido.
Ex.: Eu escrevo uma lista do que fazer diariamente.
2.2.3 Planejamento das ações: reflete preferência pela estruturação e rotina de
trabalho, ao invés de lidar com o improviso e com a ausência de restrição.
Ex.: Eu não gosto de deixar as coisas ao acaso.
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2.2.4 Estabelecimento de objetivos a alcançar: mede um sentido individual de
propósito, nível de foco e capacidade de definição de metas.
Ex.: Sou guiado para alcançar os meus objetivos.
2.2.5 Permanecer no foco: potencial individual para lidar com mudanças e habilidade
para permanecer no foco quando elas ocorrerem.
Ex.: Eu posso lidar com as mudanças.
2.2.6 Ter um espaço de trabalho organizado: preferência das pessoas em manter seu
espaço organizado, limpo e arrumado.
Ex.: Eu mantenho minha mesa organizada.
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3. METODOLOGIA
3.1 NATUREZA DO ESTUDO
Trata-se de um estudo de caso comparativo, de natureza quantitativa, em que os
dados foram transformados em tabelas de distribuição de frequência e porcentagem
correspondentes a cada pergunta formulada, pertencente a cada uma das dimensões
propostas no presente trabalho.

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada numa universidade particular, localizada numa cidade
de porte médio da região sudeste do Brasil. Esta instituição foi estabelecida há 18 anos,
contando em abril de 2015 com 3.789 alunos matriculados na graduação, nos seguintes
cursos presenciais: Administração; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Logística;
Pedagogia; Direito; Psicologia; Nutrição; Farmácia; Fisioterapia; Enfermagem;
Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia de Petróleo e
Engenharia de Produção.
O polo de modalidade a distância (EaD), foi constituído no ano de 2009,
funcionando também no campus da Universidade. Em Abril de 2015, existiam 874
alunos matriculados na graduação, nos seguintes cursos: Administração; Gestão de
Recursos Humanos; Gestão Logística; Gestão Financeira; Gestão de Segurança Pública;
Gestão Imobiliária; Gestão Ambiental; Gestão de Turismo; Gestão Hospitalar; Gestão
de Tecnologia da Informação; Análise e Desenvolvimento; Processos Gerenciais;
Contabilidade; Pedagogia; História; Matemática; Sistemas de Informação; Letras.
O curso escolhido para a realização da pesquisa foi o de ADMINISTRAÇÃO,
por ser o maior curso em número de alunos do EaD e um dos maiores da modalidade
presencial.
A primeira turma do curso de Administração, na modalidade presencial, teve
início em Agosto de 2001, formando turmas ininterruptas até o presente momento. Este
estudo focaliza os estudantes ingressos a partir de 2011 até quando efetuada a pesquisa,
em abril de 2015.
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No EaD o curso de Administração iniciou em 2009, também tendo entrada
ininterrupta de turmas até o presente momento. Assim como, na modalidade presencial,
observou-se os alunos desta modalidade ingressos a partir do aluno de 2011.
O número de alunos matriculados por modalidade e por período pode ser
visualizado No quadro a seguir (Quadro 4), apresentada em seguida:
QUADRO 4 – QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS POR PERÍODO NAS
MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA E AMOSTRA DOS ESTUDANTES POR
PERÍODO (AMOSTRA DE 30%).

MODALIDADE PRESENCIAL
POPULAÇÃO
MATRIC
PER.

TOTAL

MODALIDADE A DISTÂNCIA

AMOSTRA

POPULAÇÃO
MATRIC

30%

PER.

TOTAL

AMOSTRA
30%

1º

Não considerado

Não considerado

1º

Não considerado

Não Considerado

2º

59

18

2º

26

8

3º

39

12

3º

20

6

4º

40

12

4º

19

6

5º

23

7

5º

16

5

6º

17

6

6º

12

4

7º

26

8

7º

15

5

8º

09

3

8º

09

3

TOTAL

213

66

TOTAL

117

37

Fonte: Relatórios Gerenciais do SIA – Sistema de Informação Acadêmica da Universidade – Gerado em Maio/2015

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO
Fez-se um levantamento prévio relacionado à quantidade de estudantes
matriculados no curso de Administração, constatando-se 213 alunos no curso presencial
e 117 alunos no curso a distância. Na modalidade presencial houve predominância de
estudantes do sexo feminino (158 alunas, representando 72% do total do grupo, e 62
alunos representando 28% do total do grupo). Na modalidade a distância, constatou-se
123 estudantes matriculados (66 alunas, representando 54% do total do grupo, e 57
alunos representando 46% do total do grupo). Através de procedimento estatístico,
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escolheu-se uma amostra de 30% dos sujeitos, respeitando-se, nessa escolha, a
proporção de alunos do sexo masculino e feminino de acordo com o grupo total, por
conseguinte, a amostra foi estratificada.
Desse modo, foram observados 66 estudantes da modalidade presencial (49
estudantes do sexo feminino e 17 estudantes do sexo masculino, conforme percentual
mencionado anteriormente). Na modalidade a distância, foram observados 37 estudantes
(20 estudantes do sexo feminino e 17 do sexo masculino, também conforme percentual
já mencionado). O total de estudantes das modalidades presencial e a distância foi 103
estudantes.
O fato de haver uma maior incidência de estudantes do sexo feminino reflete
uma tendência constatada pelo INEP-MEC no relatório SINOPSE DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR 2013, em que do total de matrículas de 7.305.977, 57,22% são de
estudantes do sexo feminino e 42,78% de estudantes do sexo masculino. Essa é também
uma tendência constatada pelo relatório sobre o mercado de trabalho publicado pelo
IBGE (2011), no item Séries Históricas IBGE por Sexo, mostrando um crescimento
significativo da participação das mulheres em busca de um espaço no mercado de
trabalho em relação aos homens, conforme podemos ver no quadro seguinte:
QUADRO 5
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR SEXO

SEXO

2001

2011

VARIAÇÃO

HOMEM

35,37%

39,60%

12,00%

MULHER

18,78%

24,04%

28,01%

Fonte: Séries Históricas IBGE por Sexo

Verifica-se assim que, mesmo tendo participação maior nos empregos com
carteira assinada, os homens tiveram um crescimento de 2001 a 2011 de 12%, enquanto
que, no mesmo período, a participação das mulheres com carteira assinada, saiu de
18,78% para 24,04%, havendo um crescimento de 28,01%. Isto é ratificado pelo
relatório do INEP-MEC com um número superior de matrículas das mulheres nas
instituições de ensino superior, buscando qualificação para uma melhor colocação no
mercado de trabalho.
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Constatou-se que o grupo, em ambas as modalidades, tem maior quantidade de
estudantes solteiros. Comparando-se homens e mulheres, observou-se que a quantidade
de homens casados, proporcionalmente falando, é maior do que a quantidade de
mulheres casadas.
A faixa etária (Tabela 1ª - Apêndice) dos participantes: na modalidade
presencial, 59,1% dos respondentes são de jovens com até 25 anos de idade, número
muito superior ao da modalidade a distância, onde foram apurado 29,7% nessa mesma
faixa. Já na faixa que vai dos 26 aos 40 anos, na modalidade presencial contatou-se
37,9% dos sujeitos, e nessa mesma faixa, na modalidade a distância, 59,4%. , Na última
faixa, acima dos 40 anos, enquanto na modalidade presencial havia apenas 3,0% deste
grupo, na modalidade a distância constatou-se 10,9%. Isto mostra uma maior
concentração de estudantes jovens na modalidade presencial, enquanto que uma
preponderância de adultos na faixa acima de 25 anos de idade na modalidade a
distância.
Em relação ao estado civil, (tabela 1B - Apêndice), na modalidade presencial
27,3% dos participantes eram casados, e na modalidade a distância 48,6% (incluindo os
com união estável). Os estudantes solteiros, na modalidade presencial eram 72,7% do
grupo, e 51,4% na modalidade a distância (incluindo os divorciados).
Em relação à quantidade de horas dedicadas ao trabalho diário fora de casa
(Tabela 1C), temos a seguinte proporção: na modalidade presencial, 13,6% não
trabalhavam; 28,8% trabalham até seis horas por dia; 40,9% acima de seis horas, e
16,7% mais de oito horas. Na modalidade a distância, 16,2% não trabalhavam; 21,6%
trabalhavam até seis horas; 35,1% de seis a oito horas, e 27,1% trabalhavam acima de
oito horas diárias.
Nas horas diárias dedicadas ao estudo extraclasse (Tabela 1D) , na modalidade
presencial 10,6% não dedicavam hora alguma ao estudo; 68,2% dedicavam até três
horas; 19,7% dedicavam-se de três a seis horas; e apenas 1,5% mais de seis horas. Na
modalidade a distância, 8,1% não se dedicavam aos estudos; 40,6% até três horas;
32,4% de três a seis horas; e 18,9% dedicavam mais de seis horas.
Em relação à reprovação nas disciplinas (Tabela 1E), na modalidade presencial
51,5% dos estudantes nunca foram reprovados, e na modalidade a distância 29,7%;
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Constatou-se também que o percentual de estudantes reprovados em algumas
disciplinas, é maior entre os estudantes da modalidade a distância em comparação aos
estudantes da modalidade presencial, conforme pode ser observado no apêndice
(tabela).
Observou-se também que os estudantes da modalidade presencial têm em média
de coeficiente geral mais alto em comparação aos estudantes da modalidade a distância,
7,20 e 6,48 respectivamente (Tabela 1F).
Em suma, destacam-se os seguintes aspectos relacionados aos sujeitos
observados nas duas modalidades de ensino:
Há maior incidência de estudantes matriculados no curso da modalidade
presencial em comparação ao curso na modalidade a distância, prevalecendo nas duas
modalidade estudantes do sexo feminino. Proporcionalmente falando, ha maior
quantidade de mulheres casadas na modalidade a distância em comparação à
modalidade presencial. Isto reforça o crescente interesse das mulheres por qualificação
preparando-se para o mercado de trabalho. Isto reforça também que a modalidade a
distância é uma oportunidade de estudo, principalmente para pessoas que se encontram
na idade adulta e casadas.
No grupo da modalidade a distância houve maior quantidade de estudantes que
não trabalhavam e menor proporção de estudantes que trabalhavam até oito horas
diárias. Este dado contrapõe-se ao esperado, ou seja, a expectativa era de que o
estudante a distância estivesse mais engajado no mercado de trabalho ou trabalhem
maior número de horas em comparação aos estudantes da modalidade presencial,
entretanto, temos que considerar que houve maior predominância de estudantes do sexo
feminino e também casadas, por conseguinte este resultado pode ter decorrido do fato
delas dedicarem maior tempo às atividades domésticas. Outro aspecto que possa ter
refletido nestes resultados, é o fato das estudantes a distancia em geral, residirem em
cidades do interior, onde o mercado de trabalho é mais restrito.
Outra constatação que nos pareceu relevante, foi o fato dos alunos da
modalidade à distância, proporcionalmente falando, dedicar mais horas de estudo diário
em relação aos estudantes da modalidade presencial: 51,3% dos estudantes a distância
dedicam ao estudo diário mais de três horas, enquanto na modalidade presencial o

63

percentual foi de 21,2% conforme apresentado no apêndice (Tabela 1D). Possivelmente
isto decorre dos estudantes da modalidade a distância serem pessoas mais adultas e
vivencia os tenha feito perceber a necessidade de estudo. Outro aspecto que talvez
explique esta diferença decorre da exigência do curso da modalidade a distância no
cumprimento dos prazos das tarefas. Ainda outro aspecto a ser considerado, é em
relação a atitude de maior dependência do estudante presencial ao professor, adotando
uma atitude mais passiva, enquanto que na modalidade a distância, é exigido maior
autonomia do estudante em busca do conhecimento.
Considerando que os estudantes da modalidade a distância dedicam mais tempo
aos estudos, pode parecer incoerente que haja um maior índice de reprovação e também
um Coeficiente de Rendimento (CR) mais baixo em comparação dos estudantes da
modalidade presencial (Tabela 1F). Entretanto se observa que na modalidade presencial
há maior oportunidade do estudante rever seu desempenho, executando outras tarefas
que o ajudam a melhorar sua nota. Além disto, há de se convir que o estudante da
modalidade a distância, em geral, fez seus estudos prévios no nível fundamental na
modalidade presencial, por conseguinte, ao ingressar no curso a distância, não está
devidamente preparado para uma modalidade que exige mais autonomia e estratégias de
gestão do tempo, dentre outros.

3.4 RECURSOS DE OBSERVAÇÃO UTILIZADOS
Utilizou-se um questionário constituído de perguntas fechadas, dividido em duas
partes: a primeira parte relacionada à caracterização dos sujeitos, e a segunda contendo
perguntas direcionadas à administração do tempo dedicado ao estudo e à administração
do espaço para o estudo.
As perguntas de caracterização do sujeito foram relacionadas à idade, sexo,
estado civil, tempo dedicado ao trabalho, tempo dedicado aos estudos, e outros aspectos
pessoais que auxiliam a um melhor entendimento do perfil dos sujeitos observados.
As perguntas referentes à segunda parte, foram formuladas tomando como
referência as dimensões relacionadas à gestão do tempo de autoria de Richard D.
Roberts et al (2001) (manuscrito não foi publicado), conforme apresentadas por Burrus
et AL (2013).
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O autor apresenta seis dimensões, conforme mencionado neste relatório na parte
de definição dos termos da questão problema, que serviram como referencial teórico
para a elaboração das perguntas. As perguntas de 1 a 6 do instrumento referem-se ao
estabelecimento de prazos limites na execução da tarefa. As perguntas de 7 a 12
referem-se à organização do tempo e das tarefas a serem executadas. As perguntas de 13
a 18 referem-se ao planejamento das ações. As perguntas de 19 a 24 referem-se ao
estabelecimento de objetivos a alcançar. As perguntas de 25 a 30 referem-se à
permanência no foco. As perguntas de 31 a 36 referem-se a ter um espaço de trabalho
organizado. As questões formuladas podem ser visualizadas no instrumento elaborado
(apêndice ao final do trabalho).
Após a elaboração das perguntas do instrumento, as mesmas foram submetidas à
apreciação de três juízes, dois deles da área de educação e um da psicologia (dois
professores pesquisadores do Programa de Pós Graduação em Cognição e Linguagem
da UENF e um da instituição onde foi realizada a pesquisa). Posteriormente o
instrumento foi testado com vinte e quatro alunos, de ambos os sexos, não participantes
do estudo e com características similares às dos sujeitos, para as devidas correções caso
se constatasse alguma dificuldade, o que não ocorreu.

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Na modalidade presencial a aplicação dos questionários aos alunos foi feita
pelos professores de diversas disciplinas que estavam em sala de aula. Na modalidade
EaD foi utilizado o Google Docs., como meio de pesquisa junto aos estudantes. Foi
comunicado por e-mail aos estudantes que o instrumento encontrava-se disponível na
plataforma, solicitando-lhes o obséquio de responderem no prazo máximo de um mês.

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados foram passados para o software IBM-SPSS para distribuição de
frequência e percentagem, de acordo com as dimensões relacionadas à organização do
tempo e do espaço no estudo, conforme consta no instrumento aplicado, quais sejam: A)
Estabelecimento de prazos limites na execução das tarefas; B) Organização do tempo e
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das tarefas a serem executadas; C) Planejamento das ações; D) Estabelecimento de
objetivos a alcançar; E) Permanência no foco do estudo; e F) Organização do espaço de
estudo.
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃODOS DADOS
Apresentaremos e analisaremos em seguida os resultados das variáveis que
integram cada uma das categorias mencionadas anteriormente, constituída cada
categoria por um agrupamento de seis variáveis. Compararemos os resultados dos
estudantes nas modalidades presencial e a distância, e para uma análise mais
fidedigna, os resultados serão analisados percentualmente e não por frequência.
Entretanto as tabelas seguintes apresentarão também os resultados por frequência,
considerando que algum leitor possa desejar visualizar a frequência de respostas
dos estudantes em cada variável.

TABELA 2
ESTABELECIMENTO PELOS ESTUDANTES DE PRAZOS LIMITES NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS
FREQ. PRESENCIAL FREQ. DISTÂNCIA

VARIÁVEIS OBSERVADAS

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

15
NÃO ALTERA FREQUENTEMENTE SEUS OBJETIVOS
54
CONSEGUE CONTROLAR SEU IMPULSO DE ADIAR AS COISAS A FAZER
19
SENTE-SE SEGURO NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS POR PREPARAR-SE ANTECIPADAMENTE 35
É PERCEBIDO COMO ALGUÉM PONTUAL
52
AO ASSUMIR TAREFAS, LEVA EM CONSIDERAÇÃO SEUS LIMITES PESSOAIS E DE TEMPO
55
TOTAL
230
NÃO TEM O HÁBITO DE DEIXAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS PARA A ÚLTIMA HORA

VEZES

37
8
34
24
11
7
121

NUNCA

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

14 15
4 26
13 17
7 26
3 30
4 25
45 139

VEZES

13
9
16
10
6
10
64

NUNCA

9
2
4
1
1
2
19

% PRESENCIAL
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

% DISTÂNCIA
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

FREQ.

VEZES

NUNCA

FREQ.

VEZES

NUNCA

22,7
81,8
28,8
53,0
78,8
83,3
58,1

56,1
12,1
51,5
36,4
16,7
10,6
30,6

21,2
6,1
19,7
10,6
4,5
6,1
11,3

40,5
70,3
45,9
70,3
81,1
67,6
62,6

35,1
24,3
43,2
27,0
16,2
27,0
28,8

24,3
5,4
10,9
2,7
2,7
5,4
8,6

Observa-se na tabela 2 que na análise do total das variáveis observadas houve
um percentual um pouco mais alto de respostas positivas dos estudantes na modalidade
a distância (62,6%) em comparação aos estudantes da modalidade presencial (58,1%)
em relação ao estabelecimento de prazos limites na execução das tarefas. Em quatro das
seis variáveis observadas, os estudantes a distância demonstraram um melhor
desempenho em comparação aos estudantes da modalidade presencial, destacando-se
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mais nos seguintes aspectos: enquanto 40,5% dos estudantes a distância responderam
que não tem o hábito de deixar para ultima hora as tarefas que tem a realizar, 22,7% dos
estudantes da modalidade presencial deram esta resposta; enquanto 45,9% dos
estudantes à distancia mencionaram que conseguem controlar seus impulsos de adiar as
coisas a fazer, 28,8% do estudantes da modalidade presencial assim também
responderam; enquanto 81,1% dos estudantes a distância mencionaram que as pessoas
os percebem como alguém pontual, 78,8% dos estudantes presenciais deram essa
resposta. Ressaltasse ainda que 70,3% dos estudantes da modalidade a distância
mencionaram que sentem-se seguros quando realizam uma prova, ao passo que essa
resposta foi dado por 53,0% dos estudantes presenciais. Supõe-se que a maior segurança
nas provas dos estudantes a distância, decorra do fato deles terem demonstrado mais do
que os estudantes presenciais que não deixam a execução de suas tarefas para última
hora, e tem também maior controle do impulso de adiar as coisas a fazer.
Entretanto, o melhor desempenho dos estudantes da modalidade a distância em
relação ao estabelecimento de prazos na execução das tarefas, pode decorrer de prazos
menos flexíveis para a entrega dos trabalhos que é exigido dos estudantes da
modalidade a distância. Por conseguinte, torna-se difícil compreender se os alunos da
modalidade a distância estão demonstrando melhor comportamento autorregulado
nessas variáveis observadas, em comparação aos estudantes da modalidade presencial,
ou se isso é decorrente de exigências do regulamento do curso.
Constatam-se ainda, observando-se a tabela 2, que os estudantes da modalidade
presencial alteram menos os seus objetivos pessoais, e, ao assumirem tarefas, levam
mais em consideração seus limites pessoais e de tempo em comparação aos estudantes
da modalidade a distância. Questiona-se por que motivo eles demonstram menor
cumprimento dos prazos na execução das tarefas, se eles também demonstram levar em
consideração seus limites pessoais e de tempo ao assumi-las. Entretanto eles mesmos
parecem dar a resposta demonstrando que tem menos controle dos seus impulsos em
adiar as coisas para fazer. Pode-se supor que isso decorra do fato de que não saibam
planejar ou não saibam persistir no que foi planejado. A tabela seguinte (tabela 3)
apresenta os resultados relacionados à organização do tempo e das tarefas a serem
executadas:
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TABELA 3
ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS
% PRESENCIAL

FREQ. PRESENCIAL FREQ. DISTÂNCIA

VARIÁVEIS OBSERVADAS

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

TENHO UMA IDEIA CLARA DO QUE PRECISO REALIZAR NA PRÓXIMA SEMANA
PROCURO DEDICAR A CADA ATIVIDADE TEMPO PROPORCIONAL À SUA IMPORTÂNCIA
NUNCA FIQUEI REPROVADO PORQUE DEDICO TEMPO SUFICIENTE AO ESTUDO
TENHO UMA IDEIA CLARA DO QUE PRECISO REALIZAR NA PRÓXIMA SEMANA
REGULARMENTE REVISO MEUS APONTAMENTOS
FAÇO MARCAÇÕES SEMANAIS NA AGENDA E NÃO DIÁRIA
TOTAL

VEZES

20
38
43
39
20
18

SEMPRE ALGUMAS RARAM.

NUNCA

FREQ.

24 22
20 8
14 9
20 7
31 15
12 36

178 121 97

VEZES

SEMPRE ALGUMAS RARAM.

NUNCA

FREQ.

VEZES

% DISTÂNCIA
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

NUNCA

FREQ.

VEZES

NUNCA

27,0
24,3
32,4
27,0
21,6
21,6

21,6
21,6
21,6
8,1
35,2
43,2

19 10 8 30,3 36,4 33,3 51,4
20 9 8 57,6 30,3 12,1 54,1
17 12 8 65,2 21,2 13,6 46,0
24 10 3 59,1 30,3 10,6 64,9
16 8 13 30,3 47,0 22,7 43,2
13 8 16 27,3 18,2 54,5 35,2
109

57 56 44,9 30,6 24,5 49,1 25,7 25,2

Observando a tabela anterior (tabela 3) constata-se que, no geral, o desempenho
dos alunos da modalidade a distância em relação à organização do tempo e das tarefas
escolares a serem executadas, foi um pouco melhor, em comparação ao desempenho dos
alunos da modalidade presencial. Os alunos da modalidade a distância demonstraram
comportamentos estratégicos mais favoráveis nos seguintes aspectos: utilizam-se mais
de agenda, por conseguinte tem uma visão mais abrangente das atividades que
necessitam realizar a curto e médio prazo; revisam regulamente seus apontamentos.
Vejamos a seguir (Tabela 4) os resultados relacionados ao planejamento das
ações:

TABELA 4
DIMENSÃO C - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
FREQ. PRESENCIAL FREQ. DISTÂNCIA

VARIÁVEIS OBSERVADAS
NO PLANEJAMENTO RESERVOTEMPO PARA OUTRAS ATIVIDADES DIÁRIAS
PROGRAMO TAREFAS MAIS DIFÍCEIS PARA O MOMENTO DE MAIOR DISPOSIÇÃO
AO PROGRAMAR MEU DIA PENSO NOS OBJETIVOS E PRIORIDADES
PROCURO ME ANTECIPAR AOS ACONTECIMENTOS PARA EVITAR ATROPELOS
RECONHEÇO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO REGULAR DE AÇÕES
DESENVOLVE ESTRATÉGIAS PARA EVITAR INTERRUPÇÕES
TOTAL

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

36
44
52
42
53
28
255

VEZES

17
9
10
15
12
24
87

NUNCA

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

13 21
13 23
4 32
9 24
1 31
14 18
54 149

VEZES

10
9
4
12
5
11
51

NUNCA

6
5
1
1
1
8
22

% PRESENCIAL
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

% DISTÂNCIA
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

FREQ.

VEZES

NUNCA

FREQ.

VEZES

NUNCA

54,5
66,7
78,8
63,6
80,3
42,4
64,4

25,8
13,6
15,1
22,7
18,2
36,4
22,0

19,7
19,7
6,1
13,7
1,5
21,2
13,6

56,8
62,2
86,5
64,9
83,8
48,6
67,1

27,0
24,3
10,8
32,4
13,5
29,7
23,0

16,2
13,5
2,7
2,7
2,7
21,7
9,9
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Observando os dados apresentados na tabela 4, constata-se que nessa dimensão,
à exceção da programação das tarefas mais difíceis para o momento de maior
disposição, em todas as outras variáveis os estudantes da modalidade a distância
demonstraram melhor desempenho. Entretanto, observa-se que as diferenças nas
percentagens de respostas ente os dois grupos não foram muito grande, à exceção no
desempenho das seguintes variáveis: planejamento do dia (programar o dia pensando
nos objetivos e prioridade a alcançar), e no reconhecimento da importância do
planejamento regular de ações.
A tabela seguinte (tabela 5)
“Estabelecimento de objetivo a alcançar”:

apresenta os

resultados

da dimensão

TABELA 5
DIMENSÃO D - ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS A ALCANÇAR
FREQ. PRESENCIAL FREQ. DISTÂNCIA

VARIÁVEIS OBSERVADAS
NO FINAL DO DIA COMPARO O TEMPO PREVISTO COM O REALIZADO
ACREDITO QUE POSSO REALIZAR TAREFA POR MAIS DIFICIL QUE SEJA
ESTABELEÇO ETAPAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS A LONGO PRAZO
PROBLEMAS DE GESTÃO DO TEMPO DEPENDEM BASICAMENTE DE MIM
ESTABELEÇO OBJETIVOS COMPATÍVEIS COM MINHAS POSSIBILIDADES
PROCURO COMPREENDER AS RAZÕES DE OBJETIVOS ESTABELECIDOS POR OUTROS
TOTAL

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

21
52
39
43
52
48
255

VEZES

NUNCA

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

VEZES

NUNCA

% PRESENCIAL
SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

25 20 16 9 12 31,8
13 1 32 5 0 78,8
23 4 24 9 4 59,1
18 5 27 7 3 65,2
9 5 26 10 1 78,8
16 2 29 8 0 72,7
104 37 154 48 20 64,4

% DISTÂNCIA
SEMPRE ALGUMAS RARAM.

VEZES

NUNCA

FREQ.

VEZES

NUNCA

37,9
19,7
34,8
27,3
13,6
24,2
26,3

30,3
1,5
6,1
7,5
7,6
3,1
9,3

43,2
86,5
64,9
73,0
70,3
78,4
69,4

24,3
13,5
24,3
18,9
27,0
21,6
21,6

32,5
0
10,8
8,1
2,7
0
9,0

Comparando as percentagens de respostas desta tabela com os da tabela anterior
(tabela 4), observa-se que as diferenças de percentual entre os estudantes da modalidade
presencial e da modalidade a distância é mais significativa ou maior em relação à tabela
5, por conseguinte, isto demonstra que os estudantes da modalidade a distância
apresentam melhor comportamento autorregulado no que diz respeito à dimensão
“Estabelecimento de objetivos a alcançar”, em comparação à dimensão “Planejamento
das ações”.
Os estudantes da modalidade presencial somente demonstraram comportamento
mais adequado em comparação aos estudantes da modalidade a distância, na variável
“Estabelecimento de objetivos compatíveis com suas possibilidades”.
Vejamos a seguir na tabela 6 os resultados relacionados à dimensão
“Permanência no Foco”:
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TABELA 6
DIMENSÃO E - PERMANENCIA NO FOCO

VARIÁVEIS OBSERVADAS

FREQ. PRESENCIAL

FREQ. DISTÂNCIA

S EMP ALGUM RARAM

S EMP ALGUM

RE

AS

.

RE

FREQ. VEZES NUNCA

DIFICULDADES EM DESENVOLVER ATIVIDADES POR NÃO SABER DIZER NÃO AOS OUTROS
SOU DETERMINADO A ALCANÇAR OS OBJETIVOS QUE ESTABELEÇO
EXECUTO ATIVIDADES DE ACORDO COM PRIORIDADES ESTABELECIDAS
NÃO FAÇO VÁRIAS COISAS AO MESMO TEMPO, POR ISSO RARAMENTE DEIXO COISAS INACABADAS

NÃO UTILIZO APARELHO TELEFÔNICO FREQUENTEMENTE DURANTE O ESTUDO
EXECUTO TAREFAS IMPORTANTES INDEPENDENTEMENTE SEREM DO MEU AGRADO
TOTAL

11
58
48
36
23
42
218

24
6
16
20
32
17
115

AS

FREQ. VEZES

31 10
2 32
2 25
10 16
11 21
7 28
63 132

RARAM.
NUNCA

% PRESENCIAL

% DISTÂNCIA

S EMP ALGUM RARAM

S EMP ALGUM RARAM

RE

AS

FREQ. VEZES

.

RE

NUNCA

FREQ.

AS

.

VEZES NUNCA

13 14 16,7 36,3 47,0 27,0 35,1 37,9
5 0 87,9 9,1 3,0 86,5 13,5 0
9 3 72,7 24,3 3,0 67,6 24,3 8,1
14 7 54,5 30,3 15,2 43,3 37,8 18,9
11 5 34,8 48,5 16,7 56,8 29,7 13,5
5 4 63,6 25,8 10,6 75,7 13,5 10,8
57 33 55,1 29,0 15,9 59,5 25,7 14,8

Observou-se nesta dimensão, que tanto os estudantes da modalidade presencial
quanto os da modalidade a distância, apresentaram comportamento equitativo nas
diversas variáveis que integram esta dimensão, ou seja, cada um desses grupos teve
melhor desempenho em três das seis variáveis. Entretanto, observa-se também que os
estudantes da modalidade presencial revelaram maior determinação no desempenho das
tarefas e para o alcance dos objetivos pretendidos, e maior foco nas atividades que
desenvolve. Vê-se assim que os estudantes da modalidade a distância necessitam de
orientação no sentido de aprenderem a trabalhar mais focados nas tarefas que realizam.
A tabela seguinte (tabela 7), apresenta a dimensão “Organização do espaço de
trabalho”.

TABELA 7
DIMENSÃO F - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO
FREQ. PRESENCIAL FREQ. DISTÂNCIA

VARIÁVEIS OBSERVADAS
MANTENHO AS COISAS ORGANIZADAS EM SEU DEVIDO LUGAR
DEIXO SOBRE A MESA APENAS O MATERIAL QUE ESTOU UTILIZANDO NO ESTUDO
ESTUDO NUM LOCAL SILENCIOSO QUE NÃO PROPORCIONA DISTRAÇÃO
MEU LOCAL DE ESTUDO É AREJADO E ME PROPORCIONA PRAZER
MANTENHO ARQUIVO ORGANIZADO DAS DISCIPLINAS QUE ESTOU CURSANDO
PROCURO TER A MÃO MATERIAL DE APOIO PARA AUXÍLIAR OS ESTUDOS
TOTAL

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

52
48
37
36
44
38
255

VEZES

11
11
20
22
17
18
99

NUNCA

SEMPRE ALGUMAS RARAM.
FREQ.

VEZES

NUNCA

% PRESENCIAL

% DISTÂNCIA

SEMPRE ALGUMAS RARAM.

SEMPRE ALGUMAS RARAM.

FREQ.

VEZES

NUNCA

3 28 8 1 78,8 16,7 4,5
7 30 2 5 72,7 16,7 10,6
9 19 13 5 56,1 30,3 13,6
8 21 7 9 54,6 33,3 12,1
5 29 6 2 66,7 25,8 7,5
10 26 8 3 57,6 27,3 15,1
42 153 44 25 64,4 25,0 10,6

FREQ.

VEZES

NUNCA

75,7
81,1
51,4
56,8
78,4
70,3
68,9

21,6 2,7
5,4 13,5
35,1 13,5
18,9 24,3
16,2 5,4
21,6 8,1
19,8 11,3
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Mais uma vez constata-se que os estudantes da modalidade a distância
apresentam um comportamento mais adequado nas variáveis que integram esta
categoria de análise, conforme demonstra os resultado da tabela 7. Os estudantes da
modalidade presencial apresentaram apenas comportamentos mais adequados nos
seguintes aspectos: “mantém as coisas organizadas em seu devido lugar” e “estudam
num local que não proporciona distração”.
Observando os resultados de todas as tabelas, constatamos que os estudantes da
modalidade a distância apresentaram um melhor desempenho nas diversas variáveis
observadas, entretanto a diferença desses resultados não foi tão grande, visto que
analisando tais resultados numa escala de 0 a 100% dividido em quatro quartis, o
percentual de respostas predominante situou-se entre 50% e 75%, ou seja, no 3º quartil,
por conseguinte o grupo como um todo (estudantes da modalidade presencial e a
distância) ainda pode avançar para um melhor desempenho relacionado ao controle
volitivo do tempo e do espaço dedicados ao estudo.

GRÁFICO 01
MÉDIA GERAL DAS PERCENTAGENS POSITIVAS, DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE QUARTIS

MP
0%

25%
1º

50%
2º

58,5% 62,8%

3º
QUARTIS

Legenda
MP Modalidade presencial
MD Modalidade a distância

MD
75%

100%
4º
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5. CONCLUSÃO
Para o direcionamento desta pesquisa foram levantadas algumas questões e,
consequentemente, algumas hipóteses foram propostas. A seguir apresentamos os
resultados obtidos:
Questionou-se em qual das dimensões das variáveis investigadas o desempenho
dos estudantes das modalidades presencial e a distância mais se destacavam positiva e
negativamente. Não se confirmou a hipótese de que o melhor desempenho dos
estudantes do curso da modalidade a distancia ocorreria nas variáveis relacionadas às
dimensões “organização do tempo” e “Estabelecimento de prazos limites”.
Embora o percentual dos estudantes da modalidade a distância tivesse sido
melhor em comparação aos da modalidade presencial, os alunos a distância tiveram um
desempenho menos diferenciado em relação aos da modalidade presencial nas variáveis
da dimensão “Estabelecimento de objetivos a alcançar” e pior desempenho nas variáveis
na dimensão “Planejamento das Ações”, conforme observa-se no quadro seguinte:
QUADRO 6
MÉDIA DOS PERCENTUAIS DE RESPOSTAS POSITIVAS NAS DIMENSÕES OBSERVADAS
DIMENSÃO

MODALIDADE

DIFERENÇA % ENTRE

PRESENCIAL (%) A DISTÂNCIA (%)

AS MODALIDADES

ESTABELECER PRAZOS LIMITES NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS

58,10%

62,60%

4,5% >

ORGANIZAR O TEMPO E AS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS

45,00%

49,10%

4,1% >

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

64,40%

67,10%

2,7% >

ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS A ALCANÇAR

64,40%

69,40%

5% >

PERMANECER NO FOCO

55,00%

59,50%

4,5% >

TER UM ESPAÇO DE TRABALHO ORGANIZADO

64,40%

69,00%

4,6% >

58,50%

62,80%

MÉDIA GERAL

4,3% >

Ainda em relação à primeira questão e hipótese, concluímos que os estudantes
matriculados no curso superior de Administração na modalidade a distância, embora
tivessem apresentado, no geral, uma melhor eficácia na gestão do tempo em
comparação aos estudantes da modalidade presencial, a diferença dos resultados não foi
tão significativa quando comparamos a média geral das percentagens das respostas

72

positivas nas seis dimensões analisadas, conforme demonstrado no gráfico apresentado
anteriormente, em que se constatou que a diferença na média geral das percentagens das
dimensões foi apenas 4,3% a favor da modalidade a distância, conforme demonstrado
anteriormente no gráfico 01.
Confirmou-se a hipótese de que os estudantes do ensino a distância apresentam
desempenho de maior destaque em comparação aos estudantes da modalidade
presencial nas diversas categorias observadas. Entretanto, embora no geral tivessem
apresentados desempenho mais significativo, em algumas variáveis, que integram o
conjunto das categorias, conforme apresentado no quadro8, observadas isoladamente, os
estudantes da modalidade presencial apresentaram comportamento mais eficaz.
A terceira hipótese também não se confirmou a relação entre Gestão do Tempo e
desempenho escolar, este avaliado através do coeficiente de rendimento, visto que a
média do CR dos estudantes da modalidade presencial foi 7,20 e a média dos estudantes
do ensino a distância foi de 6,48. Talvez o maior coeficiente de rendimento (CR) dos
estudantes do ensino presencial e a não confirmação da hipótese se explique em
decorrência de vários fatores, tais como: embora o controle volitivo do tempo seja
importante no desempenho acadêmico como apresenta a literatura especializada
(Jerónimo, 2006), entretanto o comportamento autorregulado engloba outras dimensões
que não foram contempladas neste estudo e que possivelmente poderiam explicar a
diferença no desempenho dos estudantes. Além disso, há de se convir que ao ingressar
na universidade, os estudantes da modalidade a distância não tinham experiência previa
nesta modalidade de ensino, por conseguinte, necessitam de um tempo maior de
adaptação, o que pode ter influenciado nos seus rendimentos. Outra explicação que se
poderia apresentar diz respeito ao fato da relação professor/estudante no ensino
presencial aparentar um caráter mais flexível em relação a prazos de entrega de
trabalhos, o que pode ter reflexo no resultado final do Coeficiente de Rendimento (CR),
conforme demonstrado no quadro 7.
Em suma, concluímos que os estudantes da modalidade a distância, embora
tenham apresentado melhor desempenho na gestão do tempo e do espaço, em
comparação aos estudantes da modalidade presencial, as diferenças observadas entre os
dois grupos não foram muito significativas, visto que o percentual de ambos os grupos
se situou no terceiro quartil de uma escala de 0% a 100% da curva normal, ou seja entre
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50% a 75%, conforme demonstrado no gráfico apresentado anteriormente. Por
conseguinte ambos os grupos podem melhorar seus desempenhos. Sugere-se para
melhor esclarecimento dos resultados, outra pesquisa que, além da dimensão
comportamental focalizando a gestão do tempo e do espaço, abranja outras dimensões
do comportamento autorregulado.
Entretanto, o questionamento anterior não minimiza a importância do
direcionamento de um trabalho com estudantes das modalidades presencial e a
distância, tendo em vista o melhor desempenho do controle volitivo na gestão do tempo
e do espaço relacionados ao estudo. Vivemos num mundo em transformações rápidas,
em que a autonomia do estudante se torna cada vez mais necessária. Por conseguinte, há
necessidade de que os professores de ambas as modalidades revejam o seu papel, no
sentido de verificar se tem adotado mais uma postura de transmissor de conhecimento
em vez de mediadores do conhecimento, esse apontado pela literatura atual como o mais
adequado para a época em que vivemos.
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TABELA 1A - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

MASCULINO
FEMININO

MODALIDADE

SEXO

FAIXA ETÁRIA
ATÉ
20 ANOS

%

DE
21 A 25

%

DE
26 A 30

%

DE
31 A 40

%

ACIMA
41

%

25,8%

2

11,8%

5

29,4%

3

17,6%

6

35,3%

1

5,9%

74,2%

12
14

24,5%

16,7%

1
2

2,0%

21,2%

5
11

10,2%

37,9%

11
14

22,5%

21,2%

20
25

40,8%

100,0%

17

45,9%

0

0

5

29,5%

4

23,5%

4

23,5%

4

23,5%

20
37

54,1%

0
-

0

6
11

30,0%

7
11

35,0%

7
11

35,0%

100,0%

0
4

10,9%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

3,0%

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

-

29,7%

29,7%

29,7%

-

TABELA 1B - DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL

MODALIDADE

ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

MASCULINO
FEMININO

SEXO

ESTADO CIVIL
CASADO

%

SOLTEIRO

%

DIVORCIA
DO

%

OUTROS

%

25,8%

7

41,2%

9

52,9%

1

5,9%

0

0,0%

74,2%

11
18

22,4%

3,0%

0
-

0,0%

69,7%

1
2

2,1%

27,3%

37
46

75,5%

100,0%

17

45,9%

7

41,2%

9

52,9%

1

5,9%

-

-

20
37

54,1%

8
15

40,0%

8
17

40,0%

1
2

5,0%

3
3

15,0%

100,0%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

-

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

40,5%

46,0%

5,4%

8,1%

TABELA 1C - DISTRIBUIÇÃO POR HORAS DIÁRIAS DE TRABALHO

MODALIDADE

ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

SEXO

HORAS DE TRABALHO DIÁRIAS
ATÉ 6
HORAS

%

DE 6 A 8
HORAS

%

MAIS DE
8 HORAS

%

NÃO
TRAB.

%

25,8%

5

29,4%

4

23,5%

7

41,2%

1

5,9%

74,2%

14
19

28,6%

16,7%

8
9

16,3%

40,9%

4
11

8,2%

28,8%

23
27

46,9%

100,0%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

13,6%

MASCULINO

2º AO 4º

17

45,9%

4

23,5%

6

35,3%

6

35,3%

1

5,9%

FEMININO

2º AO 4º

20
37

54,1%

4
8

20,0%

7
13

35,0%

4
10

20,0%

5
6

25,0%

100,0%

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

21,6%

35,1%

27,1%

16,2%

83
TABELA 1D - DISTRIBUIÇÃO POR HORAS DIÁRIAS DE ESTUDO EXTRA CLASSE

MODALIDADE

ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

MASCULINO
FEMININO

SEXO

HORAS DIÁRIAS DE ESTUDO - EXTRA CLASSE
NÃO
DEDICO

%

ATÉ 3
HORAS

%

DE 3 A 6
HORAS

%

MAIS DE
6H

%

25,8%

3

17,6%

9

53,0%

4

23,5%

1

5,9%

74,2%

4
7

8,2%

19,7%

0
1

0,0%

68,2%

9
13

18,3%

10,6%

36
45

73,5%

100,0%

17

45,9%

2

11,8%

8

47,1%

5

29,4%

2

11,7%

20
37

54,1%

1
3

5,0%

7
15

35,0%

7
12

35,0%

5
7

25,0%

100,0%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

1,5%

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

8,1%

40,6%

32,4%

18,9%

TABELA 1E - DISTRIBUIÇÃO POR QUANTIDADE DISCIPLINAS REPROVADAS

MODALIDADE

ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

MASCULINO
FEMININO

SEXO

QUANTIDADE DISCIPLINAS REPROVADAS
NENHUM
A

%

ATÉ 2

%

DE 3 A 5

%

ACIMA
DE 5

%

25,8%

9

52,9%

6

35,3%

2

11,8%

0

0,0%

74,2%

25
34

51,0%

7,6%

0
0

0,0%

40,9%

3
5

6,1%

51,5%

21
27

42,9%

100,0%

17

45,9%

5

29,4%

7

41,,2%

4

23,5%

1

5,9%

20
37

54,1%

6
11

30,0%

9
16

45,0%

4
8

20,0%

1
2

5,0%

100,0%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

0%

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

29,7%

43,3%

21,6%

5,4%

TABELA 1F - DISTRIBUIÇÃO POR COEFICIENTE DE RENDIMENTO - CR

MODALIDADE

ALUNOS
MATRICULADOS
AMOSTRA
PESQUISADA

%

MASCULINO

17

FEMININO

49
66

MASCULINO
FEMININO

SEXO

COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR)
4,70
A 6,00

%

6,01
A 7,00

%

7,01
A 8,00

%

8,01
A 9,00

%

25,8%

1

5,9%

6

35,2%

8

47,1%

2

11,8%

74,2%

4
5

8,2%

42,4%

9
11

18,4%

33,3%

20
28

40,8%

7,6%

16
22

32,6%

100,0%

17

45,9%

5

29,4%

7

41,2%

4

23,5%

1

5,9%

20
37

54,1%

6
11

30,0%

7
14

35,0%

6
10

30,0%

1
2

5,0%

100,0%

PRESENCIAL
TOTAL MODALIDADE PRESENCIAL

16,7%

EaD
TOTAL MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD)

29,7%

37,8%

27,1%

5,4%
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QUADRO 7 – CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA

MODALIDADE PRESENCIAL
POPULAÇÃO
MATRIC
PER.

MODALIDADE À DISTÂNCIA

AMOSTRA
C.R.

POPULAÇÃO

C.R.

30%

MATRIC

C.R.

TOTAL

MÉDIO

1º

Não
considerado

-

PER.

30%

C.R.

TOTAL

MÉDIO

1º

Não
considerado

-

2º

59

6,58

18

7,54

2º

26

6,47

8

6,97

3º

39

6,63

12

6,8

3º

20

5,46

6

6,27

4º

40

6,77

12

7,08

4º

19

6,33

6

6,25

5º

23

6,98

7

6,78

5º

16

6,42

5

5,84

6º

17

7,16

6

7,66

6º

12

6,49

4

6,05

7º

26

7,27

8

7,46

7º

15

6,96

5

7,29

8º

09

6,97

3

7,07

8º

09

6,80

3

6,71

TOTAL

213

6,81

66

7,20

TOTAL

117

6,36

37

6,48

Não
considerado

MÉDIO

AMOSTRA

Não
considerado

Não
Considerado

Fonte: Relatórios Gerenciais do SIA – Sistema de Informação Acadêmica da Universidade – Gerado em Maio/2015

MÉDIO
Não
Considerado
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QUADRO 08
COMPARAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA
NA GESTÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO EM RELAÇÃO AOS ESTUDOS
MELHOR DESEMPENHO
DOS ESTUDANTES DA
MODALIDADE
PRESENCIAL

MELHOR DESEMPENHO
DOS ESTUDANTES DA
MODALIDADE A
DISTÂNCIA

Dificuldades em desenvolver atividades por não saber dizer não aos outros

16,7

27,0

Não tem o hábito de deixar a execução das tarefas para a última hora

22,7

40,5

Faço marcações semanais na agenda e não diárias

27,3

35,2

Consegue controlar seu impulso de adiar as coisas a fazer

28,8

45,9

Tenho uma agenda das atividades que desejo realizar

30,3

51,4

Regularmente reviso meus apontamentos

30,3

43,2

No final do dia comparo tempo previsto com realizado

31,8

43,2

Não utilizo aparelho telefônico frequentemente durante o estudo

34,8

56,8

Desenvolvo estratégias para evitar interrupções

42,4

48,6

Sente-se seguro na realização das provas por preparar-se antecipadamente

53,0

70,3

No planejamento reservo tempo para outras atividades diárias

54,5

56,8

Meu local de estudo é arejado e me proporciona prazer

54,6

56,8

Procuro ter a mão material de apoio para auxílio os estudos

57,6

70,3

Tenho uma ideia clara do que preciso realizar na próxima semana

59,1

64,9

Estabeleço etapas para o alcance dos objetivos a longo prazo

59,1

64,9

Procuro me antecipar aos acontecimentos para evitar atropelos

63,6

64,9

Executo tarefas importantes independentemente serem do meu agrado

63,6

75,7

Problemas de gestão do tempo dependem basicamente de mim

65,2

73,0

Mantenho arquivo organizado das disciplinas que estou cursando

66,7

78,4

Procuro compreender as razões de objetivos estabelecidos por outros

72,7

78,4

Deixo sobre a mesa apenas o material que estou utilizando no estudo

72,7

81,1

É percebido como alguém pontual

78,8

81,1

Ao programar meu dia penso nos objetivos e prioridades

78,8

86,5

Acredito que posso realizar tarefa por mais dificil que seja

78,8

86,5

Reconheço a importância do planejamento regular de ações

80,3

83,8

Não faço várias coisas ao mesmo tempo, por isso, raramente deixo coisa inacabadas

54,5

43,3

Estudo num local silencioso que não proporciona distração

56,1

51,4

Procuro dedicar a cada atividade tempo proporcional à sua importância

57,6

54,1

Nunca fiquei reprovado porque dedicotempo suficiente ao estudo

65,2

46,0

Programo tarefas mais difíceis para o momento de maior disposição

66,7

62,2

Executo atividades de acordo com prioridades estabelecidas

72,7

67,6

Estabeleço objetivos compatíveis com minhas possibilidades

78,8

70,3

Mantenho as coisas organizadas em seu devido lugar

78,8

75,7

Não altera frequentemente seus objetivos

81,8

70,3

Ao assumir tarefas, leva em consideração seus limites pessoais e de tempo

83,3

67,6

Sou determinado a alcançar os objetivos que estabeleço

87,9

86,5

VARIÁVEIS OBSERVADAS

01

INSTRUMENTO DE PESQUISA
Caro (a) aluno (a)
Realizo um estudo com a finalidade de aprofundar conhecimentos relacionados ao Ensino à Distância e Presencial. É muito importante a
sua participação, visto que esta pesquisa poderá contribuir para um melhor entendimento dessas duas modalidades de ensino. Solicito sua
colaboração respondendo às perguntas deste questionário, e para isto, você deve refletir sobre suas respostas e procurar responder a
todas as perguntas com sinceridade. Não há necessidade de se identificar. Antecipadamente agradeço por sua participação.
Cordiais saudações.
1ª PARTE: ASPECTOS PESSOAIS
CURSO:
SEXO:

PERÍODO:
(

) MASCULINO

(

MODALIDADE: (

) FEMININO

IDADE: (

ESTADO CIVIL: ( ) CASADO ( ) SOLTEIRO ( ) DIVORCIADO ( ) VIUVO (
TEM FILHOS: ( ) NÃO ( ) SIM
TRABALHA?: ( ) NÃO ( ) SIM

QUANTOS? (

) PRESENCIAL

(

) À DISTÂNCIA

) ANOS

) OUTROS ________________________

) FILHOS

QUANTAS HORAS DIÁRIAS? ( ) ATÉ 6 h. ( ) DE 6 h À 8 h ( ) MAIS DE 8 h

QUANTAS HORAS SEMANAIS SE DEDICA AOS (FORA AULAS) ESTUDOS?: ( ) ZERO HORAS ( ) ATÉ 2 h ( ) DE 2 h À 4 h ( ) MAIS DE 4 h.

REPROVOU EM ALGUMA DISCIPLINA NA UNIVERSIDADE: ( ) ZERO ( ) UMA ( ) DUAS ( ) MAIS DE DUAS QUANTAS? (
VOCÊ SABE QUAL É O SEU CR (COEFICIENTE DE RENDIMENTO) ACUMULADO?

(

) Não (

)

) Sim. Qual___________

1

Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de atividades diversas.

2

Altero frequentemente meus objetivos e, com isto, não consigo cumpri-los.

NUNCA

RARAMENTE

ALGUMAS VEZES

FREQUENTEMENTE

DESCRIÇÃO DAS QUESTÕES

SEMPRE

SEQUENCIA

2ª PARTE: ASPECTOS EDUCACIONAIS

3

Consigo controlar meu impulso de adiar as coisas a fazer.

4

Quando realizo uma prova, sinto-me seguro e tranquilo porque me preparei.

5

As pessoas me percebem como alguém pontual na data da entrega dos trabalhos.

6

Ao assumir tarefas levo em consideração meus limites pessoais e de tempo.

7

Tenho uma agenda das atividades que desejo realizar.

8

Procuro dedicar a cada atividade tempo proporcional à sua importância e/ou necessidade.

9

Já fiquei reprovado porque não dediquei tempo suficiente ao estudo de uma disciplina.

10

Tenho uma ideia clara do que preciso realizar na próxima semana.

11

Regularmente reviso meus apontamentos independentemente de uma avaliação marcada.

12

Utilizo a agenda semanal (5/6 dias na mesma página) e não a agenda diária (1 dia por página) para programação do meu tempo.

13

Em meu planejamento diário e/ou semanal, reservo tempo para outras atividades necessárias, além do estudo.

14

Programo minhas tarefas mais difíceis para o momento do dia em que tenho maior disposição para trabalhar.

15

Ao programar meu dia de trabalho penso nos objetivos e respectivas prioridades.

16

Procuro me antecipar aos acontecimentos para evitar atropelos futuros.

17

Reconheço a importância do planejamento regular de ações.

18

Desenvolve estratégias para evitar interrupções, aumentar a concentração e rentabilizar o tempo.

19

No final do dia analiso meu tempo comparando o que foi previsto com o que foi realizado.

20

Acredito que posso realizar uma tarefa por mais difícil que seja.

21

Estabeleço etapas para os objetivos que pretendo alcançar a longo prazo.
Acredito que as principais soluções dos meus problemas de gestão do tempo dependem basicamente de mim e não de ações externas
(meu professor, pais, etc.).

22
23

Estabeleço objetivos compatíveis com as minhas possibilidades de alcança-los.

24

Quando o objetivo de aprendizagem é estabelecido por outro (professor, pais, etc), procuro compreender suas razões para aceita-lo.

NUNCA

RARAMENTE

ALGUMAS VEZES

FREQUENTEMENTE

DESCRIÇÃO DAS QUESTÕES

SEMPRE

SEQUENCIA

02

25

Faço coisas que interferem em meus estudos simplesmente porque odeio falar “não” para as pessoas.

26
27

Sou determinado a alcançar os objetivos que estabeleço.

28

Faço várias coisas ao mesmo tempo deixando algumas delas freqüentemente inacabadas.

29

Utilizo aparelho telefônico frequentemente durante o meu período de estudo.

30

Executo tarefas importantes independentemente de serem ou não do meu agrado.

31

Mantenho as coisas organizadas em seu devido lugar, para que as encontre facilmente.

32

Deixo sobre a mesa apenas o material que estou utilizando no estudo.

33

Estudo num local silencioso que não me proporciona possibilidades de distração.

34

Meu local de estudo é arejado e me proporciona prazer.

35

Mantenho arquivo organizado das disciplinas que estou cursando.

36

Procuro ter à mão, material de apoio (Ex.: livros, dicionários, computador, papeis, etc) que possam auxiliar nos estudos.

Executo minhas atividades de acordo com as prioridades estabelecidas no planejamento.

NUNCA

RARAMENTE

ALGUMAS VEZES

FREQUENTEMENTE

DESCRIÇÃO DAS QUESTÕES

SEMPRE

SEQUENCIA

03

