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A aprendizagem só é boa quando está à frente do 

desenvolvimento. Neste caso, ela motiva e desencadeia para a 

vida toda uma série de funções que se encontravam em fase de 

amadurecimento e na zona de desenvolvimento imediato.   

 

Lev Semenovich Vigotsky 
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RESUMO 

 

O trabalho apresenta o processo de desenvolvimento e os resultados de pesquisa-ação 

desenvolvida sobre estratégias de estudos para valorizar o potencial de aprendizagem do 

estudante. De modo geral, expõe os caminhos percorridos para obtenção de elementos 

necessários à prática de estudo. O estudo buscou responder à seguinte questão: como ajudar o 

aluno a organizar sua Atividade de Estudo e ainda desenvolver seu potencial de 

aprendizagem? O estudo objetivou compreender como acontece a Atividade de Estudo do 

aluno e buscar alternativas para facilitar o processo de estudar. Em busca do alcance do 

objetivo, a pesquisa foi desenvolvida a partir da abordagem qualitativa e da pesquisa-ação 

proposta por Michel Thiollent (2011). Para a coleta e produção de dados foram utilizadas a 

análise documental, grupo focal e pesquisa bibliográfica. A organização e análise dos dados 

tiveram como suporte metodológico as orientações de Laurence Bardin (1977), através da 

análise de conteúdo que propõe a categorização das temáticas que foram retiradas dos 

conteúdos extraídos dos grupos focais. O estudo se aprofundou nos caminhos sobre os quais o 

aluno deve percorrer para obter hábitos de estudos e, consequentemente, melhorar seu 

desempenho acadêmico. As bases teórico-metodológicas consideraram as orientações da 

Psicologia Histórico-Cultural, liderada por Lev Semenovich Vygotsky, acerca da relação ser 

humano, cultura e sociedade e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Também se baseou nas formulações da Teoria da Atividade, de Alexei Leontiev, com enfoque 

no motivo e na necessidade. Essa base teórica permite considerar que para instigar a 

Atividade de Estudo, é necessário compreender o objetivo que leva o sujeito a aprender. No 

entanto, além de trabalhar na perspectiva dos motivos, foi essencial a apresentação de 

métodos e técnicas de estudos que ajudem o aluno a nortear e facilitar sua Atividade de 

Estudo, de modo a levá-lo a aprender. Os resultados mostraram que os alunos não conseguem 

organizar as atividades e avaliações em decorrência da quantidade de demandas que são 

passadas durante o bimestre, pelo tempo, e como se dispõem para esse estudo.  Concluiu-se 

que uma alternativa apropriada para essas questões será introduzir no cotidiano o hábito de 

planejar e organizar as demandas de atividades que tenham durante o bimestre e criem 

estratégias para auxiliar a atividade de estudo. 

 

Palavras-chave: Ensino. Educação. Orientação Educacional. Teoria da Atividade. 

Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

The paper presents the development process and the results of action research developed on 

study strategies to enhance the student's learning potential. In general, it exposes the steps 

taken to obtain necessary elements to the study practice. The study sought to answer the 

following question: How can you help students organize their Study Activity and further 

develop their learning potential? The study aimed to understand how the student's Study 

Activity happens and to look for alternatives to facilitate the study process. In search of the 

achievement of the objective, the research was developed from the qualitative approach and 

action research proposed by Michel Thiollent (2011). For data collection and production, 

were used document analysis, focus group and bibliographic research. The organization and 

analysis of the data had as methodological support the orientations of Laurence Bardin 

(1977), through the content analysis that proposes the categorization of the themes that were 

taken from the contents extracted from the focus groups. The study has deepened the ways in 

which the student must go to obtain study habits and, consequently, improve their academic 

performance. The theoretical and methodological bases considered the orientations of 

Historical-Cultural Psychology, led by Lev Semenovich Vygotsky, about the relationship 

between human being, culture and society and the development of higher psychological 

functions. It was also based on the formulations of Alexei Leontiev's Theory of Activity, 

focusing on motive and necessity.. This theoretical basis allows us to consider that to instigate 

the Study Activity, it is necessary to understand the objective that leads the subject to learn. 

However, in addition to working from the perspective of motives, it was essential to present 

study methods and techniques that help the student guide and facilitate their Study Activity in 

order to lead them to learn. The results showed that the students are unable to organize the 

activities and evaluations due to the amount of demands that are passed during the bimester, 

by time, and how they are available for this study. It was concluded that an appropriate 

alternative to these questions will be to introduce into the daily habit of planning and 

organizing the demands of activities they have during the bimester and create strategies to 

assist the study activity. 

 

Keywords: Teaching. Education. Educational orientation. Activity theory. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação decorre de interesse pessoal a respeito da escolarização, pois a 

aprendizagem sempre fez parte da minha trajetória pessoal, assim como é para os sujeitos 

singulares que se tornam humanizados. Destaco que mesmo sem ter muita noção do que seria 

a aprendizagem, a busca pelo saber me movia ainda em meus primeiros anos de escola e, ao 

longo de minha formação, o entendimento sobre como isso acontece passou a ser uma das 

minhas grandes inquietações. Este interesse pelo aprender e, posteriormente, pela explicação 

de como se dá o processo de aprendizagem, decorreu das experiências de vida, algumas das 

quais recupero a seguir.  

Fui registrada como se tivesse nascido em Porto Velho (RO), no entanto, nasci no 

Distrito de Calama, localizado à beira do Rio Madeira, que de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE (2010) conta com mais de 2.282 habitantes. Lá 

vivi até concluir o ensino médio, em 2003. Sou filha de professores e meu pai, Sérgio, após 

ter, por muito tempo, trabalhado como secretário da escola, teve oportunidade de fazer o 

ensino superior pelo Programa Especial de Habilitação e Capacitação para Professores Leigos 

(PROHACAP), desenvolvido em parceria com a Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), cursando Geografia. Atuou pouco tempo em sala de aula e até se aposentar, no ano 

de 2018, ocupou cargo de diretor e de vice-diretor na maior parte de sua carreira. Minha mãe, 

Jeane, também pelo mesmo Programa, formou-se em Pedagogia e até hoje atua como 

professora da educação infantil e do ensino fundamental. Como se pode notar, cresci e me 

tornei professora em meio à convivência com a escola e com professores na família.  

Devido à atividade de trabalho dos pais e ao meu próprio processo formativo, a 

educação escolar sempre teve um espaço especial em minha vida. Hoje, tenho poucas 

lembranças da pré-escola, mas aquelas do ensino fundamental ainda estão vívidas em minha 

memória, por mais que alguns detalhes tenham sido esquecidos. Uma dessas, em especial, tem 

considerável ligação com este trabalho.  

Minhas memórias me levam à quarta-série, quando o professor da turma propôs um 

desafio para saber quem era o melhor aluno da sala. Seu método, à época, já era considerado 

antiquado e pouco eficiente, sem contar que incitava brigas e intrigas entre alunos. No 

episódio que destaco, ele realizou um desafio de perguntas no qual, alunos se enfrentavam 

frente a frente, e quem falasse a resposta certa daria uma reguada na mão do outro. Isso era 

cruel para quem perdia. Além da reguada, os alunos iam sendo eliminados. Sendo aluna, 

também fui envolvida pela competição, em que cheguei à final e após acertar uma pergunta de 
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matemática, justo o meu ponto fraco: ganhei a competição. Foi uma vitória marcante para 

mim, mas hoje, ao recuperar esse fato, lembro das minhas atitudes naqueles dias que 

antecederam o desafio: estudei todos os dias e, em alguns dias, de madrugada também, já que 

queria muito ganhar e coloquei esse desejo como o meu objetivo daquele ano.  

Nos anos que se seguiram continuei na mesma linha de pensamento: queria ser boa 

aluna, apesar da minha dificuldade em algumas disciplinas. Durante meus anos de escola, 

tanto no ensino fundamental como no médio, sempre me destaquei por ser esforçada e estar 

entre os melhores alunos da sala. Nessa época, tive uma grande paixão pela Geografia por 

conta do meu pai. Gostava de pesquisar mapas, nomes e capitais de países e, em consequência 

disso, não me contentava com uma nota baixa nessa disciplina. Quando ficava com esta nota 

dentro da média nas demais disciplinas como português, matemática, física por exemplo, isso 

era motivo de tristeza e de busca por superação para o próximo bimestre.  

Essa lembrança me fez questionar um ponto essencial que se remete à pesquisa aqui 

exposta. Refere-se à minha vontade de ganhar, de mostrar que sabia e que poderia ser 

considerada inteligente. Para isso, dediquei-me intensamente para ser considerada uma boa 

aluna, porém, estudava não por pressão dos outros, mas porque era algo que eu queria; não 

estava em busca de agradar meus pais. Estudar, me desafiar e me superar fazia-me bem. 

E nesse tempo, recordo que não era só eu nessa situação: os outros alunos sempre 

estavam querendo tirar boas notas e isso tornava-se até uma competição. Éramos 

gananciosos? Essa indagação me fez questionar a realidade que vivencio hoje como 

Orientadora Educacional (de 2016 até 2019) e acompanhando os alunos do Instituto Federal 

de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste (RO). Por que os alunos se mostram sempre 

desmotivados quando se fala em estudar?  O ato de estudar tem o objetivo de aprender, mas 

aprender para quê? Hoje, entendo que muitas percepções foram mudando com o tempo. Na 

minha percepção enquanto estudante, do ensino fundamental e médio, estudava para me 

superar, para reafirmar minha identidade de aluna. 

Óbvio que não era tão perfeito assim, como parece em minhas palavras, mas era desta 

forma que eu enxergava aquela realidade de estudante. E agora como Orientadora, quando 

atendo alunos com baixo rendimento, eles aparentam estar sempre desmotivados, e o que mais 

ouço são diversas justificativas que implicam no não alcance de desempenhos positivos, 

abrangendo a falta de tempo, o número de matérias, a dificuldade em uma ou duas disciplinas 

que acabam prejudicando outras, por não se dedicarem àquela que tem mais facilidade, sendo 

que as que têm dificuldade ocupam mais seus tempos de dedicação, dentre outras.  
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Assim, avalio que mediante essas implicações, os objetivos dos alunos vêm mudando: 

não estudam mais para alcançar um dez, mas para atingir a média, simplesmente. É notório 

que tomaram essa decisão, pois precisam passar de ano, mas não têm a mesma motivação que 

outrora eu e meus colegas, por exemplo, tivemos para aprender. Percebo que acabam 

―fazendo tudo do jeito que dá apenas para conseguir a média‖. Essa reflexão me fez buscar 

leituras e estratégias para ajudar os alunos que se encontram nesta situação, para contribuir 

com a instituição escolar e, mais ainda, para que eles busquem, no sentido da aprendizagem, 

os caminhos para tornarem-se cidadãos compromissados com a coletividade e com a 

profissão, bem formados técnica e eticamente.  

O trabalho como Orientadora Educacional me deu a oportunidade de ter contato com 

esses alunos e de buscar entendê-los, sem me pautar em criar ou manter rótulos sociais 

baseados em suas notas e/ou opiniões de outros que possam estigmatizá-los, tendo minhas 

ações pautadas no Decreto 72.846, de 26 de setembro de 1973, que regulamentou a Lei n.º 

5.564, de 21 de dezembro de 1968 (BRASIL, 1968), que prevê sobre o exercício da profissão 

do orientador e que garante a esse profissional competências essenciais ao âmbito 

educacional. No artigo 1º define de maneira abrangente o papel do Orientador Educacional, 

amplificando os objetivos para este profissional, cabendo-lhe enxergar a necessidade do 

aluno, que realmente precisa de acompanhamento e orientação: 

 

Art. 1º. Constitui o objeto da Orientação Educacional a assistência ao 

educando, individualmente ou em grupo, no âmbito do ensino de 1º e 2º 
graus, visando o desenvolvimento integral e harmonioso de sua 

personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência 

em sua formação e preparando-o para o exercício das opções básicas. 

(BRASIL, 1973).  

 

Nas atribuições definidas no Decreto 72.846 (BRASIL, 1973), nos Art. 8º e 9º, são 

descritas as atribuições do Orientador, que vão desde planejar e implantar o serviço de 

Orientação, até participar da vida do aluno com um todo pessoal, familiar e escolar. Dentro da 

perspectiva de participar da vida do aluno é que me envolvi nessa problemática tão difícil: 

como se dar bem nos estudos, atingir o objetivo de aprender e ser aprovado no final do ano 

letivo.  

A função do orientador no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), segundo o 

Regimento Interno do Campus Colorado do Oeste, posto pela Resolução nº 53, de 12 julho de 

2016, atende ao que é estabelecido no decreto 72.846 de 1973 e, dentro dessas competências, 

destaco as seguintes: ―Art. 22. IX. acompanhar o processo de avaliação do rendimento escolar 



18 

 

dos alunos; Art. 22 XVI. propor e/ou participar de ações favoráveis ao desenvolvimento 

global do educando, bem como realizar estudos e divulgar resultados correspondentes‖ 

(IFRO, 2016). Estes incisos dão força a esta pesquisa, partindo deles o papel do orientador 

para além de um observador, intermediador mas, também, como um intervencionista e 

pesquisador.  

O papel do orientador educacional tem como premissa acompanhar o aluno na sua 

vida escolar, principalmente, no que diz respeito às suas relações sociais e em seu processo de 

aprendizagem. Esta última não está vinculada a apenas diagnosticar e informar a família, mas 

de contribuir para que essas dificuldades sejam trabalhadas e, até mesmo, minimizadas: é o 

fazer pedagógico entrando em ação.  

Destaca-se que a orientação, por tempos, ficou conhecida como o local para levar os 

alunos bagunceiros, contudo essas concepções vêm mudando nos últimos tempos. Logo no 

início do século XX, deu-se uma ampliação quanto ao atendimento do aluno no campo da 

Orientação, obedecendo à necessidade de assistir ao educando no desenvolvimento de todas 

as suas capacidades. Hoje, a atividade de orientação educacional está mobilizada com fatores 

que provoquem no aluno uma transformação nas suas visões enquanto estudante e cidadão, 

despertando o comprometimento com os estudos, com a formação profissional, com a sua 

formação pessoal e emocional, em benefício próprio e para a sociedade. Segundo Grinspun 

(1994), por meio da Orientação pretende-se trabalhar com o aluno no desenvolvimento do seu 

processo de cidadania, proporcionando a constituição da subjetividade e da intersubjetividade, 

desenvolvidas através do diálogo nas relações e interações estabelecidas. 

Segundo Lück (2014), o orientador precisa ter como base duas funções importantes: 

uma, a organização, que diz respeito à preparação e sistematização da ação pedagógica, e nela 

destacam-se o levantamento de dados, o planejamento e a avaliação; e, outra, a 

implementação, que está relacionada à prática, ao ato de agir, de promover a transformação, a 

mudança de hábito. Essas funções de implementação se caracterizam pelo(a) aconselhamento, 

acompanhamento, coordenação, consultoria, encaminhamento e orientação em grupo. 

Considerando os aspectos legais e o respaldo teórico, a função de orientadora 

educacional oportunizou-me vislumbrar um caminho que, enquanto professora de escola 

municipal, não era possível. Na atuação como professora tive poucas oportunidades, não por 

falta de vontade, mas por me ater às preocupações diferenciadas, próprias a este cargo e 

função, que dominavam o tempo.  

No entanto, na orientação educacional, foi possível ater-se a um mundo de 

possibilidades quanto aos trabalhos pedagógicos que podem ser desenvolvidos, e nessa 
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pesquisa especificamente, oportunizou-se realizar um trabalho de pesquisa-ação na 

perspectiva de orientadora educacional. 

Assim, para auxiliar o aluno no processo de aprendizagem, e na busca de uma resposta 

para a indagação sobre o que leva um aluno a ter dificuldade de aprender, foi que me debrucei 

nesta pesquisa, que, além de ouvir as queixas dos alunos, se concentrou na construção, de 

forma colaborativa, de caminhos e estratégias para que esse percurso fosse mais efetivo, 

prazeroso e menos angustiante.   

A problemática sobre como os alunos do Campus Colorado do Oeste se organizam 

para estudar foi a pergunta basilar para entender o que está implicado no bom desempenho 

destes estudantes. Com isso, o objetivo desse estudo foi investigar como os alunos do IFRO, 

Campus Colorado do Oeste, se organizam para as atividades de estudos e em buscar formas 

de auxiliá-los no processo de aprendizagem. Para alcançá-lo elegemos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Conhecer as dificuldades no processo de aprendizagem dos alunos residentes do IFRO, 

Campus Colorado do Oeste 
1
;  

 Identificar quais as principais dificuldades dos alunos sobre como se organizam em suas 

atividades de estudos; 

 Descrever a importância do Orientador Educacional no processo de aprendizagem do 

aluno; 

  Analisar e construir com os alunos da pesquisa, um plano de ação com estratégias para 

enfrentar as problemáticas sobre a atividade de estudo, e a partir dessas experiências 

compartilhadas elaborar um caderno de estratégias de estudos.  

O corpo do texto desta dissertação foi estruturado com as seguintes seções: nesta 

primeira seção temos a introdução, momento em que justificamos nossas escolhas, 

apresentamos o problema que levou à pesquisa, bem como, seus objetivos. A segunda seção 

apresenta o referencial teórico sobre a temática da pesquisa, e foi organizada em três 

subseções: a base da Psicologia Histórico-Cultural; o reconhecimento da Teoria da Atividade 

na atividade humana; A Teoria da Atividade e a prática do estudo. Na terceira seção serão 

apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, com o esmiuçar de cada uma 

delas. Na quarta seção abordamos a análise, a discussão e os resultados. Na quinta e última 

seção apresentamos as considerações finais e as recomendações para trabalhos futuros. 

                                                
1 Residentes são os alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) que fazem uso do alojamento da instituição, 

permitindo que eles residam no próprio Campus Colorado do Oeste. 
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2 A TEORIA DA ATIVIDADE E O ATO DE ESTUDAR: APROXIMAÇÕES 

  

Na escolarização, a Atividade de Estudo é o caminho para o processo de 

aprendizagem. Neste trabalho, nos dedicamos em conhecer, estudar e apresentar alternativas 

para auxiliar o aluno nessa etapa de sua vida. Assim, para compreender essa fase, foi essencial 

adentrar nos aspectos inerentes ao ato de estudar, dentre eles, os motivos para estudar por 

parte do aluno. 

Buscamos em Vigotski (1991; 2009) e na Teoria da Atividade (TA) (LEONTIEV, 

1978; 2004) os elementos necessários para a compreensão e para a busca de respostas às 

questões que geralmente os alunos se fazem e que, enquanto processo de pesquisa, também 

nos fazemos: Por que preciso estudar?; Por que quero estudar?; Por que gosto de estudar?; Por 

que não quero estudar?; Por que não gosto de estudar?; Por que estudo e não aprendo?; Por 

que estudo e aprendo com aparente facilidade?; Por que meu colega precisa de menos tempo 

de estudo do que eu para aprender mesmo conteúdo?; O que devo fazer para aprender mais e 

melhor? 

Nesta seção será percorrido o caminho que levou ao estudo específico da TA proposta 

por Alexei Nikolaevich Leontiev (1904-1979). Todavia, iniciamos pelos estudos de 

Vygotsky
2
 e o estabelecimento da Psicologia Histórico-cultural, visto que esta abordagem foi 

constituída justamente para responder às demandas que se punham à ciência em uma nova 

sociedade, retirando da herança biológica, entre outros aspectos, um papel determinante que 

ela não teria em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento e reposiciona o papel do 

ensino, da instrução. Na sequência, é abordado o reconhecimento das pesquisas que 

trabalharam com a TA por meio de um estudo do tipo estado do conhecimento sobre a Teoria 

da Atividade e a Atividade de Estudo. No último tópico, são discutidas a TA e suas 

implicações na atividade do estudo, sendo esse referencial e toda sua compreensão necessária 

ao entendimento da motivação para essa pesquisa de mestrado.   

 

                                                
2
 O nome de Vygotsky foi encontrado durante a pesquisa com várias grafias diferentes. Como: Vigotski, 

Vygotski e Vygotsky. No entanto, aqui neste trabalho toda vez que fazer referência ao autor será escrito da 
seguinte forma: ―Vygotsky‖. Lembrando que nas citações diretas ou indiretas o nome será escrito da forma como 

está na obra de que foi retirado.  
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2.1 A CONSTITUIÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA SUA TESE 

PRINCIPAL 

 
Vygotsky propôs uma abordagem que se baseasse na sua própria análise da 

estrutura do funcionamento psicológico. Procurou, em primeiro lugar, 
especificar a relação entre as funções psicológicas elementares e superiores, 

e sua organização cerebral, no adulto normal. Então propôs uma série de 

princípios gerais que explicasse as mudanças na estrutura do funcionamento 

psicológico que caracterizavam diversos estados patológicos e o início da 
ontogênese (LURIA, 1992, p. 59). 

 

Iniciamos com a citação de A. R. Luria (1902-1977) sobre a sua compreensão sintética 

da constituição da Psicologia Histórico-Cultural e o reconhecimento da liderança científica 

inquestionável de Vygotsky. Dentre tantos aspectos possíveis de análise, é necessário dizer 

que essa teoria engloba a relação da psicologia com a antropologia cultural, que estuda a 

diversidade cultural humana, a história e suas transformações, sendo que a sua tese central é a 

formação social do psiquismo/mente. Sua constituição e desenvolvimento se entremeia com a 

própria vida do seu principal líder: Vygotsky. 

Lev Semenovich Vygotsky, nascido na cidade de Orsha, Império Russo (Rússia) em 

1896, foi o grande idealizador dessa teoria. Foi estudioso de várias áreas do conhecimento, e 

teve uma densa formação filosófica, científica e cultural, o que lhe permitiu desenvolver 

atividades de psicólogo, formar pesquisadores, psicólogos, professores de crianças com 

deficiência, etc. Essa riqueza formativa permitiu-lhe analisar o estado da arte da Psicologia, e 

a identificar como sendo uma crise o que se passava na psicologia, nas primeiras décadas do 

século XX, que se dava pela instabilidade nas escolas mais conhecidas naquela época 

(Behaviorismo, Gestalt e Freudismo) (LEONTIEV, 2004).  

Num momento histórico pós-revolucionário em que era necessário explicar como se 

constituía o psiquismo humano, a consciência, para a formação do novo homem, analisou as 

escolas psicológicas existentes. A primeira delas foi o behaviorismo, na qual despontava o 

teórico Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), que se estabeleceu abrindo mão do estudo da 

consciência em prol do estudo do comportamento, tendo como base as respostas dos reflexos 

condicionados e incondicionados. Pavlov concentrou-se naqueles processos psicológicos 

compartilhados tanto por animais quanto por seres humanos e relegando os processos 

psicológicos superiores, como pensamento, linguagem e comportamento. Pavlov tornou-se 

reconhecido na Rússia e mundialmente por teorizar sobre como a emergência e manutenção 

de comportamentos poderiam ser explicados; seria uma psicologia materialista. 
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A segunda escola, a Gestalt, caracterizava-se por dedicar-se aos estudos dos 

movimentos e fenômenos perceptuais que não poderiam ser explicados pela postulação de 

elementos básicos da consciência nem pelas teorias comportamentais baseadas na unidade 

estímulo-resposta, como preconizada por autores behavioristas (VYGOTSKI, 1991). 

E a última tendência tomada pela análise de Vigotsky (1991) foi à teorização 

elaborada por Sigmund Freud (1856-1939), denominada como freudismo, as quais muitos se 

agarraram, encontrando no inconsciente o ponto de apoio que permitia recolocar a psicologia 

sobre os seus pés e dar-lhes, verdadeiramente, vida (LEONTIEV, 2004). 

Para Vygotski (1991), nenhuma das escolas de psicologia existentes naquele período 

(1920) fornecia as bases firmes necessárias para o estabelecimento de uma teoria unificada 

dos processos psicológicos humanos. Assim, em busca de enfrentar o que denominou ―crise 

da psicologia‖, iniciou estudos que possibilitassem a definição e a explicação das funções 

psicológicas superiores (FPS), em termos aceitáveis para as ciências naturais, considerando 

que nenhuma das escolas anteriores chegou a um denominador comum sobre o 

desenvolvimento dos processos psicológicos do ser humano.  

Vigotski sugeriu os mecanismos pelos quais ―A cultura torna-se parte da natureza de 

cada pessoa‖ (2007, p.24), entendendo que as FPS não são dadas ao nascimento, mas se 

desenvolvem por meio das transformações que acontecem na vida em sociedade. O 

desenvolvimento do homem se dá pelas interações que lhes são oportunizadas pelo e no 

mundo, e pelo ambiente em que vive; desde criança ele dispõe de tipos de tarefas criadas 

dessa relação indivíduo/meio, e tipos de instrumentos, mentais e físicos, para dominar essas 

tarefas.  

Para Vigotskii et al. (2010), o elemento histórico se funde com o cultural, já que todo 

comportamento vem se aperfeiçoando ao longo da história, e pela convivência é interiorizado 

pelo homem, sendo este, culturalmente influenciado. Durante esse processo, o homem 

desenvolve os chamados ―instrumentos artificiais
3
‖, criados com o fim de domínio dos 

processos naturais da vida em sociedade, fazendo com que essa interação torna-o um ser 

humano cultural. Embora sob outra vertente teórica, cabe aqui destacar a concepção defendida 

pelo autor brasileiro Paulo Freire (1921-1997) ao definir que ―[...] a cultura é todo resultado 

da atividade humana, do esforço criador e recria-dor do homem, de seu trabalho por 

transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens.‖ (1979, p.21). Nota-se em 

                                                
3 Instrumentos artificiais, segundo Vygotsky (1999), são instrumentos criados pelo homem para estar no mundo 

e reproduzir sua existência, com o fim de se ter uma nova direção de um processo natural, substituindo e 

empregando novos caminhos ao processo. 
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ambos os autores a defesa de que a humanização dos sujeitos, ou seja, a formação das 

características humanas em cada um se dá transversalizada pela cultura. 

A partir dos estudos de Vygotsky são definidas duas linhas teóricas sobre o 

desenvolvimento humano: o biológico e o sociocultural. As funções psicológicas elementares 

(FPE), são aquelas que garante aos seres vivos a sobrevivência. Elas compõem o equipamento 

biológico com o qual nascem, são, por isto, de ordem biológica, orientadas pelo instinto. São 

marcadas pelo imediatismo, determinadas pela estimulação ambiental e definidas por meio da 

percepção, são comuns a homens e animais, pois ―os processos elementares correspondem às 

atitudes inerentes à raça humana e, sobre os quais, não se tem controle por estímulo (respirar, 

por exemplo)‖ (MALHEIROS, 2013, p. 22).  

Na convivência com outros seres humanos mais desenvolvidos, mais experientes, a 

criança vai se deparando com as elaborações e convenções socio-culturais, vai se apropriando 

de alguma forma de controle da conduta, o que lhe permite sair do ―imediatismo do instinto‖ 

para uma conduta governada externamente, e, paulatinamente, ao longo da sua vida passa ao 

autogoverno, pela consciência. Ela vai desenvolvendo as funções psicológicas superiores 

(FPS). Sobre o equipamento dado pela natureza é construído um edifício cultural; este supera 

aquele (BARROCO, 2007). 

As FPS são caracterizadas pela mediação semiótica, isto é, pela presença de símbolos 

e signos, são constituídos por meio das interações socioculturais dos indivíduos da mesma 

espécie, principalmente, aqueles mais experientes e capazes de sua cultura e sendo esta 

exclusivamente humana (TOSTA, 2012). Desse modo, para o desenvolvimento das FPS, 

utiliza-se da mediação de instrumentos e signos (linguagem) para interagir com o mundo. 

Exemplos dessas características essencialmente humanas são: pensar, raciocinar, ler, fazer 

cálculo, dirigir, dentre tantas outras.  A FPS ainda traz consigo a capacidade de dominar suas 

ações, não apenas de maneira involuntária. Como traço principal dessa diferença, destaca-se a 

consciência.   

 

Quadro 01 - Características das funções psicológicas elementares e superiores 

Funções Psicológicas Elementares (FPE) Funções psicológicas superiores (FPS) 

Comuns a homens e animais Exclusivamente humana 

É determinada pela estimulação do ambiente 

(externo e interno) 

É capaz de superar a determinação do ambiente, 

conquistando a capacidade de dominar o próprio 

comportamento 

Atenção involuntária Atenção voluntária 

Não tem domínio do seu comportamento Capaz de dominar seu comportamento (por meio 

da internalização) 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Segundo Luria (1992), Vygotsky chegou à conclusão de que as FPS representavam sistemas 

funcionais complexos, mediados em sua estrutura, incorporando símbolos e instrumento 

historicamente acumulados. A compreensão do funcionamento da psiquê humana, 

considerando, entre outros aspectos, a gênese das FPS, foi essencial ao trabalho de Vygotsky 

e a base para os estudos de Leontiev sobre a atividade, no seu sentido mais profundo.  

Essa compreensão de Vygotsky, por meio dos estudos e de pesquisas aplicadas 

laboratoriais e interculturais (VYGOTSKY; LURIA, 1996), visava uma nova psicologia que 

fosse capaz de compreender o desenvolvimento psicológico humano. Nos seus trabalhos fica 

expressa a influência dos princípios marxistas, neles, não se revela apenas como um teórico 

do marxismo, mas como um pensador marxista. Ele, a exemplo de Marx, considerava o 

homem como ser histórico, sujeito ativo na construção de si mesmo e da própria história 

(SANTA; BARONI, 2014). 

Vygotsky fundamentou seus estudos no materialismo histórico dialético de Karl Marx 

(1818-1883) e viu nesse método uma fonte valiosa para a psicologia, no que se refere ao 

desenvolvimento do homem biológico como ser sociocultural; segundo Luria, ―Vygotsky 

gostava de chamar essa abordagem de psicologia 'cultural', 'instrumental' ou 'histórica'‖ (1992, 

p. 48), hoje conhecida como Psicologia Histórico-Cultural (PHC).    

Para Marx e Engels (2007) a relação do homem com o mundo em sociedade e a forma 

de organização existente revela o caráter no materialismo, produzindo meios para sua 

existência, tornando o homem um ser histórico, pois dele compreende-se a natureza do seu 

ambiente, e transformando e produzindo meios para atender às suas necessidades. Segundo 

Marx e Engels: 

 
O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação 

dessas necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem 

dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 

ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada 
hora, simplesmente para manter os homens vivos‖ (MARX; ENGELS, 2007, 

p.33).  

 

 Além do componente histórico, o materialismo histórico também é dialético, por 

compreender as transformações que acontecem na sociedade, tornando essas mudanças 

essenciais ao desenvolvimento da sociedade e do próprio homem. Essa compreensão do 

materialismo histórico dialético é essencial para o entendimento do que é a Psicologia 

Histórico-Cultural. Quando Vygotsky, Luria e Leontiev iniciaram seus estudos no Instituto de 

Psicologia de Moscou, suas principais preocupações eram o alto índice de analfabetos, a falta 
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de amparo a crianças com dificuldades físicas e psicológicas etc. (MARTINS, 2013). E para 

apresentar possíveis caminhos a esses problemas, eles sabiam que deveriam revolucionar os 

modelos das escolas que, naquele momento, poderiam ser estabelecidos na nascente 

Psicologia soviética. 

Assim, essa nova psicologia nasceu trazendo uma perspectiva importante sobre o 

processo de aquisição do conhecimento diante das correntes e escolas que existiam. O grupo 

Troika (Vygotsky, Luria e Leontiev) empreendeu uma revisão crítica da história e da situação 

da psicologia na Rússia e no resto do mundo (LURIA, 2010). Seus estudos e experiências 

podem afirmar que as capacidades e funções mentais formadas no processo de 

desenvolvimento histórico-social se reproduzem no indivíduo mediante um processo de 

aquisição durante a vida, e não devido à ação da herança biológica (LEONTIEV, 2005). 

Influenciado pelo marxismo, Vygotsky concluiu que as origens das formas superiores 

do comportamento consciente estavam nas relações sociais do indivíduo com o meio externo. 

Deixou claro que o homem não é só um produto de seu meio ambiente, ele também é um 

agente ativo na criação desse meio ambiente (LURIA, 1992). A partir dessa relação com seus 

pares e com o meio, o homem conseguiu superar o pensamento prático, tal como apresentam 

os animais, e desenvolver o pensamento verbal, que lhe permite ser consciente, construindo 

sua subjetividade, a qual foi definida por Bock, Furtado e Teixeira como 

 

[...] a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme 

vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural; é 

uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, 

na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo 

comum da objetividade social. Esta síntese — a subjetividade — é o mundo de 

ideias [sic], significados e emoções construídos internamente pelo sujeito a partir de 
suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica; é, também, 

fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. (1999, p. 28). 

 

As transformações que ocorrem por meio das apropriações das experiências do e com 

outro, se constituem dessas relações sociais, sendo elas responsáveis pela constituição e 

modificação da nossa consciência, e refletem no nosso comportamento em todas as áreas da 

vida. 

A tese central da formação social do psiquismo estabeleceu a PHC, e ela se tornou 

reconhecida pela sociedade. Essa nova psicologia, segundo Leontiev (2004), trilhou caminhos 

em uma luta orientada para a assimilação do marxismo-leninismo e contra as concepções 

idealistas e mecanicistas biologizantes, que tomavam vários rostos, e não conseguia se firmar 

enquanto uma psicologia concreta.  
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A Psicologia Histórico-Cultural foi responsável por uma linha de concepção no 

processo de aprendizagem, em que os autores mais fervorosos da corrente enfatizaram o 

processo de construção do conhecimento, estudando a relação do indivíduo com o meio em 

que vive numa perspectiva dialética. Essa concepção de aprendizagem orientou a pesquisa-

ação da presente dissertação, enxergando nela os enlaces necessários ao objeto Atividade de 

Estudo, em destaque nesse estudo.  

2.2 VYGOTSKY E OS PRIMEIROS CAMINHOS DA TEORIA DA ATIVIDADE 

 

Para compreensão ainda mais consistente do objeto da pesquisa, o processo de 

aprendizagem apresentado por Vygotski (1991) é de extrema relevância, visto que a etapa de 

estudo tem o objetivo de aprender, e o autor se destacou por tentar compreender o processo 

para aquisição do conhecimento.  

Vygotsky explorou em seus estudos o desenvolvimento do homem quanto ao seu 

processo de aprendizagem e a influência das relações sociais que ele tem com o mundo, com 

o meio que o cerca e suas influências, que influenciam a atividade cerebral e implica o 

desenvolvimento das funções do pensamento e do raciocínio, e no desenvolvimento da 

linguagem.  

Segundo Duarte (2002), Vygotski via o homem com um ser histórico, uma vez que a 

escola de Vigotski reside ―[...] na abordagem historicizadora ou não-historicizadora do 

psiquismo humano. Ora para eles somente uma psicologia marxista poderia abordar de forma 

plenamente historicizadora o psiquismo humano‖ (1996, p. 27), ou seja, o homem só pode ser 

plenamente compreendido tendo como análise sua história e cultura.   

Vygotsky via a relação do sujeito com o mundo diferente do modelo apresentado pelo 

comportamentalismo de Pavlov (1849–1936) e comportamentalismo radical de Skinner 

(1904-1990). Para ele, a ação do sujeito não compreende a relação estímulo-reposta de 

maneira linear, e sim, de modo triangular: o sujeito é o agente mediador entre o estímulo e a 

resposta.  

O autor, no esquema instrumental, explica o processo do comportamento humano que 

conduz a um mesmo resultado, mas por caminhos diferentes, dando assim, possibilidades 

diferentes para se chegar ao objetivo que não seja apenas pelo método natural: tendo dois 

novos caminhos, facilitando o processo de mediação, tornando-o flexível sendo denominado 

por ele como ―atos artificiais‖ ou ―instrumentais‖. Os processos naturais, nos quais se tem em 

uma linha direta A-B, estabelecem duas novas conexões por meio do instrumento psicológico 
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X, e esse novo estímulo estabelece duas novas conexões: A-X e X-B. Segue abaixo a figura 

dessa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No processo de aprendizagem e nas formas de comportamento, a mediação tem papel 

essencial; para Vygotsky o homem é capaz de desenvolver-se mais rapidamente a partir da 

provocação de outro sujeito mais experiente. Tanto na aprendizagem como no comportamento 

humano, o homem desenvolve ―[...] uma série de dispositivos artificiais dirigidos para o 

domínio dos próprios processos psíquicos‖ (VYGOTSKY, 2004, p.93), demostrando que a 

intervenção nesses processos é acelerada e cria caminhos para se chegar ao objetivo.   

 

Figura 02 - Relação de comportamento 

 

 

 

  

 

 
                    

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Para Vygotsky, o homem era o agente mediador da questão a ser resolvida, o qual ao 

se deparar com o estímulo, intermedia a questão, utilizando ferramentas culturais (linguagem, 

artefatos etc.) para conduzi-los e/ou resolvê-los. O autor concebe o termo instrumental como 

―[...] a natureza basicamente mediada de todas as funções psicológicas complexas‖ (LURIA, 

1992, p. 48). Para Vygotsky, os reflexos básicos se caracterizam por um processo estímulo-

Estímulo Resposta 

 

Sujeito 

Figura 01 - Relação entre processos instrumentais e naturais 

 

 
 

Fonte: Vygotsky (2004). 
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resposta, diferente das funções superiores que incorporaram estímulos auxiliares para mediar 

a ação, que ao incorporá-los modificam o comportamento tornando-o um instrumento próprio 

do comportamento.  

Segundo Oliveira (2010), a partir da postulação de que o desenvolvimento individual 

se dá num ambiente social, e da sua relação com o outro, em diversos níveis da atividade 

humana, é que surgiu uma das grandes contribuições de Vygotsky para a educação: o conceito 

de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). O autor definiu a ZDP como aquilo que a 

criança não pode resolver independentemente, fazendo-o somente com assistência de um 

adulto, constituído pelas funções que ainda não amadureceram. Reconheceu que existem dois 

níveis de desenvolvimento: o real, aquilo que ele sabe naquele momento, e potencial, aquele 

que ele pode alcançar, a partir da orientação de outro. Especificando, a Zona de 

Desenvolvimento Proximal é 

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes (VYGOTSKI, 1991, p. 58). 

  

 Vygotsky teve sua experiência na escola normal em contato com crianças que sofriam 

de defeitos congênitos, cegos, surdos e deficientes mentais; isso motivou o autor mais ainda 

na necessidade de ajudar essas crianças a realizarem suas potencialidades individuais 

(LURIA, 1992). Assim, a Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI), hoje mais conhecida 

como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), determinou o momento central para a 

psicologia da aprendizagem, partindo dela a essência para o desenvolvimento da criança 

surgindo, primeiramente, do processo de imitação, como forma principal para a influência da 

aprendizagem sobre o desenvolvimento. A partir daí, a criança adquire suas propriedades 

especificamente humanas da consciência, como sua capacidade de interpretar e agir 

conscientemente (VIGOTSKY, 2009). 

 Segundo Vigotsky, ―a aprendizagem só é boa quando está à frente do 

desenvolvimento. Neste caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma série de funções 

que se encontravam em fase de amadurecimento e na zona de desenvolvimento imediato‖ 

(2009, p. 334). O autor ressalta que o desenvolvimento cognitivo resulta da intermediação da 

ZDP, que existe entre o nível de desenvolvimento real e o potencial.  Por meio das 

intervenções constantes de adultos, os processos psicológicos mais complexos e instrumentais 
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começam a tomar forma. O desenvolvimento das FPS acontece a partir do desenvolvimento 

cultural das crianças, tendo como fonte a colaboração e a aprendizagem (VIGOTSKI, 2009). 

 O objetivo na ZDP é identificar o conhecimento que a criança sabe e aquele que ela 

não sabe, e trabalhar o processo de aprendizagem nas entrelinhas entre essas duas etapas a fim 

de ocorrer o seu desenvolvimento como um todo e não especificamente a realização de uma 

tarefa em particular (CHAIKLIN, 2011). O espaço entre uma linha e outra é chamado de Zona 

de Desenvolvimento Proximal como exemplifica a figura abaixo: 

 

Figura 03 - Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 a partir de VIGOTKY (2009). 

 

Como apontou Luria (1992, p. 43), ―não é exagero dizer que Vygotsky era um gênio‖. 

Tendo pouco mais de três décadas de vida, segundo ele, nunca viu alguém com a clareza 

mental, habilidade na identificação da estrutura essencial de problemas complexos, a extensão 

de seu conhecimento em vários campos, e a capacidade que tinha de antever o 

desenvolvimento futuro de sua ciência como as de seu contemporâneo. Sua inteligência e 

energia criaram um sistema psicológico que, sem dúvida, ainda não foi completamente 

explorado. Sua contribuição em vida foi de extrema importância para o momento que se vivia 

no início do século XX, e mesmo após sua morte por tuberculose em 1934, ele deixou uma 

gama de conhecimentos que foram explorados por vários estudiosos. Dentre eles, um de seus 

companheiros de trabalho da Troika, Alexis Nikolaevich Leontiev a qual desenvolveu seus 

estudos, com base nos estudos realizados com Vygotsky e Luria.   

A formação do grupo deu-se a partir da chegada de Vygotsky a Moscou, considerando 

que Luria e Leontiev já trabalhavam juntos realizando experimentos com o método motor, em 

parceria com Leontiev. Segundo Luria (1992, p. 45) ―a meta do grupo era a criação de uma 

nova abordagem dos processos psicológicos humanos‖, e por meios de estudos e 

experimentos conseguiram visibilidade no cenário do século XX, em meio a outras escolas de 

psicologia, já citadas nesse trabalho.  

Conhecimento 

Real 

Conhecimento 

Potencial 

Zona de 
Desenvolvimento 

Proximal 

O que não sabe, mas pode aprender O que se sabe 
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Esses três nomes tiveram colaborações valiosas para a psicologia e para a 

compreensão do desenvolvimento humano; foi à ponte para os estudos mais profundos de 

Leontiev sobre a Teoria da Atividade, objeto base da pesquisa, com o intuito de entender a 

atividade no seu sentido mais específico e trazendo-a para a Atividade de Estudo. 

Para compreender o que o levou ao estudo da atividade humana foi necessário 

conhecer como seus primeiros passos foram iniciados até resultar, de fato, na Teoria da 

Atividade (TA), por isso, o reconhecimento dos caminhos de Vygotsky e da Psicologia 

Histórico-Cultural para essa teoria foram primordiais para esse dissertação, Vygotsky 

preocupou-se em entender o desenvolvimento do ser humano, e viu nas suas 

ações/atividades/agir os elementos essenciais que contribuíram para o desenvolvimento das 

funções mais complexas. 

2.3 ESTADO DO CONHECIMENTO: AS BASES METODOLÓGICAS DA TEORIA DA 

ATIVIDADE 

  

Para essa dissertação realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo estado do 

conhecimento, conceituada por Morosini e Fernandes (2014) como uma identificação, registro 

e categorização de estudo sobre um tema que leve à reflexão e síntese desses saberes. 

Realizada na plataforma SciELO no período de novembro de 2018 a abril de 2019, foram 

encontrados artigos, dissertações e teses que mencionam ou que realizaram suas pesquisas 

envolvendo os termos Teoria da Atividade e Atividade de Estudo. Abaixo, o quadro apresenta 

o resultado dessa busca; após uma leitura prévia dos trabalhos, foram selecionados aqueles 

com ligação ao âmbito da educação, da escola e da aprendizagem.  

 

Quadro 02 – Pesquisa Estado do Conhecimento 

 
Descritores Resultados Resumos 

selecionados 

Textos 

lidos 

Textos e links de acesso 

Atividade 

de Estudo 

12 4 3 Sentido pessoal, significado social e Atividade de 

Estudo: uma revisão teórica: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S1413-85572014000200265&lang=pt 

 

A aprendizagem escolar e o sentido pessoal na 

Psicologia de A. N. Leontiev 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1413-85572015000300435&lang=pt 

 

A promoção da Atividade de Estudo: repercussões 

para a organização do ensino 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&

pid=S1413-85572018000200403&lang=pt 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572014000200265&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572014000200265&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300435&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000300435&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572018000200403&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572018000200403&lang=pt
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Teoria da 

Atividade 

na educação 

4 4 4 Conceito de atividade e suas possibilidades na 

interpretação de práticas educativas 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-

21172011000300013&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

Historicizando a Teoria da Atividade: 

do embate ao debate 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

71822012000200005&script=sci_abstract&tlng=pt 

 

Teoria da Atividade: contribuições conceituais e 
metodológicas para o estudo da aprendizagem 

organizacional 

http://www.scielo.br/pdf/gp/v21n2/v21n2a13.pdf 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Nos trabalhos lidos percebeu-se a ligação relevante da Psicologia Histórico-Cultural 

com os estudos sobre a atividade humana apontada pelos autores e, ainda, sua ligação com a 

atividade específica de estudo. Com o levantamento do estado do conhecimento foi possível 

dimensionar como a temática vem sendo compreendida e qual a extensão da sua investigação. 

A leitura desses materiais contribuiu para a pesquisa, não apenas para seu dimensionamento e 

como referência bibliográfica; sobretudo, foi essencial ao entendimento dessa teoria e o 

quanto ela contribui para a educação e para o processo de aprendizagem.  

O enfoque da pesquisa deu-se a partir da origem da Teoria da Atividade (TA), sua 

contribuição para a educação e para a Atividade de Estudo, o que proporcionou chegar aos 

trabalhos de autores como Duarte (2002), Moreira et al (2011) e Piccolo (2012). Esses autores 

trazem o conceito da TA para a perspectiva da educação apresentando-a como uma 

ferramenta de fomento dentro das práticas pedagógicas. A educação, nessa dissertação, 

especificamente, é direcionada à educação escolar que, segundo Saviani (2016), difere da 

educação, por se tratar de um saber elaborado e sistematizado, ligado a um conhecimento e 

saberes a serem conhecido dentro do ambiente escolar. 

 Duarte (2002), ao analisar o aporte da TA no ramo das pesquisas em educação, traz a 

ligação que ela tem com Vygotsky e Marx. Este último, inclusive, sendo fonte base para o 

estabelecimento da teoria, já que a PHC tem também, em suas origens, as características do 

materialismo histórico e dialético de Marx.  Procurando analisar a TA na atualidade, Duarte 

(2002, p.284) enfatiza que autores contemporâneos, cujos trabalhos tomam por referência a 

Teoria da Atividade ―não consideram, na maioria das vezes, essa importante parte da teoria de 

Leontiev, o que acaba por operar uma assepsia ideológica, descaracterizando-a de sua 

explícita e consistente filiação filosófica ao marxismo‖. Esse não reconhecimento foge dos 

princípios estabelecidos pela teoria, até pelo simples fato da essência de sua existência, pois a 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-21172011000300013&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-21172011000300013&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822012000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822012000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/pdf/gp/v21n2/v21n2a13.pdf


32 

 

atividade toma forma para Leontiev, por conta do seu movimento, transformação e mudanças 

que acontece na sociedade, e mais ainda, porque ela tem como sua prova de existência ―o 

trabalho‖. 

Segundo Leontiev (2004, p. 76), ―o órgão principal da atividade do trabalho do 

homem, a sua mão, só pode atingir a perfeição graças ao próprio trabalho‖. A concepção de 

trabalho para a TA é de extrema relevância; a corrente marxista destaca o trabalho como 

motivo da interação do homem com o mundo, sendo este último modificado conscientemente 

para atingir um determinado fim. 

Para Marx, (1985, p. 153) ―o processo de trabalho, como o apresentamos em seus 

elementos simples e abstratos, é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, 

apropriação do natural para satisfazer a necessidades humanas [...].‖ O trabalho é a forma pela 

qual o homem se relaciona com o meio onde vive, transformando-a a fim de satisfazer suas 

necessidades, e é por meio da atividade que essa etapa é concluída.   

A percepção da TA para as práticas educativas, nas visões de Moreira et al. (2011), é 

de um referencial capaz de descrever e analisar que elas contribuem para o ambiente de 

aprendizagem, trazendo esse contexto para as salas de aulas, e nelas inseridas a relação aluno-

professor e sua prática. Esse caráter construído socialmente, é inerente à necessidade para a 

promoção de seus objetivos, sendo eles por parte do professor, como também por parte do 

aluno.  

Para Moreira et al.  (2011, p. 23) ―o significado de uma atividade está nos objetivos 

das ações que a constituem‖; essa compreensão relaciona-se às ações realizadas pelos pares 

dentro do ambiente de sala de aula. As interações sociais constituintes nesse processo 

colaboram para o processo de aprendizagem, especificamente, das práticas educativas.  

A TA aparece não apenas como uma atividade individual, mas, também, coletiva; ou 

seja, depende de ações do outro para acontecer e até que ela faça sentido, depende de motivos 

e necessidades. Na sala de aula, onde iniciam as primeiras atividades de estudos não é 

diferente, pois a participação de colegas e professores é contributiva para ela acontecer. Ao 

fim espera-se atingir um objetivo, havendo sempre uma intenção, um dos princípios para a 

TA. A constituição desta também destaca a consciência como consequência da atividade, 

dada à especificidade humana, residindo no ser humano em seus traços mais marcantes, a 

partir da interação social; pressupõe-se, assim, o funcionamento da linguagem, que constitui o 

requisito mais importante para a psicologia humana (LEONTIEV, 1978).   

Segundo Moreira et al (2011), a consciência é resultado de uma atividade intencionada 

a um objeto. A atividade do ser humano sobre o mundo é constituinte da consciência e é, 
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inerentemente coletiva, o que implica a origem social da consciência. Para Leontiev ―a 

consciência deve ser considerada, não como um campo contemplado pelo sujeito no qual suas 

imagens e conceitos são projetados, mas como um movimento interno específico gerado pelo 

movimento da atividade humana‖ (1978, p.7). A consciência é a resposta desse movimento 

interno que reflete no movimento da vida real do próprio sujeito nas suas tomadas de decisão. 

Piccolo (2012) apresenta os contextos da Teoria da Atividade: a primeira geração 

iniciada por Vygotsky, em que concebem que a relação entre o sujeito e seu objeto é mediada 

por ferramentas (escrita, máquinas, gestos etc.); a segunda geração, continuada por Leontiev, 

no qual ele sistematiza essas relações, afirmando que por trás de cada uma delas, há motivos e 

necessidades que engendram a atividade, sendo essa geração a que mais se aproxima do 

estudo sobre a atividade estudo, por isso, aquela enfatizada na dissertação. E uma terceira 

geração que, atualmente, vem construindo seu espaço, a partir dos estudos do professor Yrjö 

Engeström (do Instituto de Ciências do Comportamento da Universidade de Helsinki, na 

Finlândia), tendo por foco a análise das relações socialmente estabelecidas em um sistema de 

atividade, expandindo assim, o modelo de Leontiev, na medida em que esse passa a ser 

composto pelos seguintes elementos: artefatos, sujeitos, objetos, divisão de trabalho, regras e 

comunidade, sendo que os dois últimos elementos realmente representam uma inovação em 

relação aos estudos de Leontiev e ao seu sistema de atividade hierarquizado entre atividade, 

ações e operações (PICCOLO, 2012). 

É importante ressaltar que ao trilhar os caminhos da TA, Leontiev teve como base os 

princípios de compreensão da aquisição do conhecimento por meio de Vygotsky. Segundo 

Duarte (2011), Leontiev adotou de Vygotsky o método de análise por unidades, o qual 

considera a unidade de análise da linguagem, com sua dupla função, comunicativa e meio do 

pensamento, devendo ser o significado da palavra. Leontiev corrobora essa concepção de 

Vygotsky, estabelecendo uma relação entre a estrutura da atividade humana e estrutura da 

consciência humana. 

 
[...] a unidade inicial de análise passa a ser a da relação entre o motivo da 

ação e seu conteúdo (ou seu objeto). Essa relação entre motivo e o conteúdo 

da ação reflete-se na estrutura da consciência como relação entre o 
significado e o sentido. Obviamente, a relação entre o significado e o sentido 

não pode estabelecer-se sem a mediação da linguagem (DUARTE, 2011, p. 

195). 

 

Como Leontiev e Vygotsky têm seus fundamentos apoiados na filosofia marxista,  

sempre consideram em seus trabalhos a compreensão da relação homem e cultura, que a 
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atividade humana é social, assim, sendo mediatizada pelas relações sociais e pela linguagem. 

Deste modo, esta última só existe como elemento da prática social, porque é produzida e 

reproduzida no interior dessa prática.   

O estudo sobre a TA vem tomando corpo e, junto com ela, também surgem as críticas 

e as indagações. Essas, de certa forma, contribuem para a estabilidade da teoria, trazendo 

elementos novos que reforçam sua importância e a mantém como um saber científico a ser 

compreendido e implementado nas práticas pedagógicas e nos processos de aprendizagem. 

2.4 A TEORIZAÇÃO DA TEORIA DA ATIVIDADE PARA LEONTIEV 

 

Neste tópico abordaremos a TA em sua formação mais aprofundada, no que se refere à 

primeira geração difundida por Vygotsky. É importante destacar que alguns autores 

consideram a TA apenas como duas gerações. Deste modo, neste trabalho separei-a apenas 

com o fim de delimitar a participação de Vygotsky, Leontiev e Engeström, especificamente, 

de Leontiev, sendo este o foco para o objetivo desta pesquisa.  

O conceito de atividade surgiu para Leontiev a partir de sua contribuição na gênese da 

Psicologia Histórico-Cultural, com o intuito de contribuir com a Psicologia Soviética, naquele 

momento pós-revolução de 1917, como apontamos anteriormente. A PHC buscou explicar 

que o desenvolvimento humano acontece a partir da relação com meio social, tendo a 

linguagem como instrumento essencial.  

No intuito de compreender o desenvolvimento psicológico do ser humano, Leontiev 

iniciou suas indagações sobre a atividade humana. Ainda quando fazia parte da Troika, teve 

como incumbência o desenvolvimento de estudos da memória (LURIA, 1992) e, a partir 

deles, contribuiu para o entendimento mais profundo da compreensão da atividade humana e 

o que o seu engendramento influenciava no desenvolvimento do cérebro, explicitado nos 

pensamentos e ações do ser humano. 

Destacando, assim, que a atividade é influenciada pela cultura e suas características, 

compreende-se aqui a afirmação de Barroco e Superti (2014, p. 25) de que ―é por meio da 

atividade que os homens se apropriam das funções já constituídas pela humanidade e as 

tornam suas‖, ou seja, compartilhando seus valores, costumes, regras e necessidades que 

constituem o momento cultural de cada época, influenciando aqueles que vivem naquela 

realidade, diretamente, e destacando o trabalho como característica dessa vivência social.  
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Desse modo, a partir de um processo conhecido como hominização
4
 que a sociedade e 

o homem se transformaram com a finalidade de sobreviver no seu habitat natural, tendo no 

trabalho a forma de ação a qual não vivemos sem. Segundo Engels ―o trabalho criou o próprio 

homem‖ (ENGELS apud LEONTIEV,1978, p.76) criando, também, a consciência do homem.  

Nessa direção, destaca-se que Leontiev, tomando como ponto de partida seus estudos 

com Vygotsky e Luria (marcadamente subsidiado pela visão de Vygotsky), debruçou-se nos 

estudos da atividade humana por excelência, o trabalho, criou a teoria geral da atividade e 

teorizou sobre os componentes estruturais dessa categoria: necessidades, motivos, objetivos, 

finalidade, ações, procedimentos (AQUINO, 2015). Leontiev considerava a atividade psíquica 

como uma forma particular de atividade, produto derivado do desenvolvimento da vida 

material, da atividade exterior material, que se transforma no decurso do desenvolvimento 

sócio-histórico em atividade interna, em atividade da consciência (AQUINO, 2015). 

Leontiev, tal como Vygotsky, aprofundou seus estudos na tentativa de entender a 

conexão entre os processos psicológicos e os processos fisiológicos no cérebro. Enquanto 

Vygotsky se aprofundou na linguagem, Leontiev estendeu seus estudos na compreensão da 

atividade em si, como o movimento engendrado para um fim, e esse sendo determinado 

previamente, procurou sistematizar o conceito de atividade, ressaltando a ideia de que a 

atividade envolve necessidade e elas sempre têm um motivo subjacente.  

Na obra Desenvolvimento do Psiquismo, Leontiev (2004) inicia os estudos sobre a 

atividade com os animais, de diferentes espécies. Segundo ele, quanto mais os animais se 

aperfeiçoam em suas adaptações ao meio, mais dinâmica é sua atividade e mais facilmente se 

faz sua aprendizagem. Esse estudo foi suporte para o estudo da atividade humana, no qual ele 

diferenciou com detalhes as características superiores da atividade humana, destacando a 

consciência. Enquanto o animal age por instinto, o homem age conscientemente.  

De acordo com Davidov e Márkova (1987), a psicologia soviética é elaborada a partir 

de uma abordagem cuja especificidade consiste em que a atividade interna do sujeito é 

considerada como tendo certa estrutura.  Leontiev diferenciou duas séries de características 

estruturais: atividade-ação-operação e motivo-fim-condição. É isso que caracteriza a 

compreensão do termo atividade em seu sentido mais restrito e específico.  

Um dos elementos da TA que mais atraiu a compreensão dessa pesquisa foi o fato dela 

buscar explicar o motivo da atividade, aqui, especificamente, da Atividade de Estudo. Uma 

                                                
4 Hominização é o processo evolutivo que conduziu, a partir de um primata ainda desconhecido, à forma atual do 

homem, quer física, quer intelectualmente. 
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atividade em particular é uma interação propositada ou dirigida a objetivos de um sujeito com 

um objeto, através do uso de ferramentas, conforme o entendimento de mediação que foi 

estabelecido por Vygotsky, enquanto Leontiev expandiu esse conceito incorporando as 

concepções do trabalho no coletivo, a fim de reformular esse processo de mediação, uma vez 

que ―devido à divisão do trabalho, as ações dos indivíduos passaram a não satisfazer 

diretamente suas próprias necessidades‖ (QUEROL; CASSANDRE; BULGACOV, 2014, p. 

408). 

 Engeström (2015) desenvolveu um modelo de sistema de atividade que representa os 

relacionamentos básicos em sistemas de mediação da atividade humana. O modelo proposto 

descreve os processos de mediação cultural: produção, distribuição e troca, que estão 

presentes em todas as atividades coletivas e que, por sua vez, ocorrem em uma atividade 

(QUEROL; CASSANDRE; BULGACOV, 2014, p. 408).  

Abaixo, apresenta-se o, modelo de sistema de atividade ampliado por Engeström 

contemplando as três gerações da Teoria da Atividade, tendo o surgimento da atividade de 

aprendizagem como um elemento histórico (ENGESTRÖM, 2015, p. 63). 

 

Figura 04 - A estrutura de um sistema de atividade humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Engeström (1987). 

 

Nessa estrutura é possível identificar o topo da pirâmide, que contempla a primeira e 

segunda geração da TA. A diferença é que, na primeira a ideia é centrada na mediação entre 

sujeito, artefato e sua interação com o objeto. Na segunda, o acréscimo das diversas ações 

para se chegar ao objeto representa o realce de Leontiev para a teoria, sendo ele essencial para 

a compreensão da atividade humana, trazendo uma concepção mais detalhada e única para a 
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TA. Para Leontiev (1978) é preciso compreender o motivo por trás de uma atividade; a ação 

humana é movida por uma necessidade e por trás desse movimento existe um motivo concreto 

para ela acontecer. Na parte inferior, a partir da pirâmide invertida, é possível identificar as 

concepções propostas por Engeström, em que ele detalha as concepções das duas primeiras 

gerações acrescentando a comunidade, o coletivo com regras e divisão do trabalho.  

Nesse processo de aprendizagem, Leontiev (1978) destacava que a consciência era 

gerada pelo movimento interno da atividade humana; ele defendia essa tese por acreditar que 

o estudo da consciência é o requisito mais importante para o desenvolvimento da psicologia 

do homem. Para Leontiev (1978, p. 46) ―a tese de que a reflexão psíquica da realidade é sua 

imagem subjetiva indica que a imagem pertence ao sujeito real da vida. Mas o conceito de 

subjetividade da imagem no sentido de pertencer ao sujeito da vida implica a indicação de sua 

atividade‖. Ainda que os motivos não sejam reconhecidos pelo sujeito, ele encontra no seu 

reflexo psíquico, uma forma de realizar uma ação.  

Para o autor, ―a consciência individual do homem só podia existir nas condições em 

que existe a consciência social‖ (LEONTIEV, 2004, p. 94). A esse respeito, destaca-se aqui 

um ponto fundante do materialismo histórico-dialético: ―não é consciência que determina a 

vida, mas a vida que determina a consciência‖ (MARX; ENGELS, 2007). Para Leontiev, a 

consciência que se forma no processo da interação social e que pressupõe o funcionamento da 

linguagem, o problema da investigação psicológica, reside em não se limitar ao estudo de 

fenômenos e processos na superfície da consciência, mas em penetrar em sua estrutura interna 

(LEONTIEV, 1978). 

A consciência para a TA emerge da estrutura social, já que ela é constituída a partir de 

das relações sociais. Ela também é essencial para a formação do terceiro elemento que 

contempla a TA, a personalidade; para Marx, "a personalidade é uma qualidade particular que 

o indivíduo adquire no sistema das relações sociais‖ (LEONTIEV, 2004, p. 12), constituindo 

um processo particular do indivíduo.  

Para Leontiev (1978, p. 8) ―a personalidade é uma qualidade particular que um 

indivíduo natural comanda dentro de um sistema de relações sociais‖. A base real da 

personalidade humana não reside em programas genéticos depositados nele, nem nas 

profundezas de sua disposição e de suas inclinações naturais, nem mesmo nos hábitos, 

conhecimentos, sabedoria, adquiridos por ele, incluindo a aprendizagem profissional, mas 

naquele sistema de atividades que é realizado através deste conhecimento e dessa sabedoria. 

Para o autor, ―a personalidade é criada por circunstâncias objetivas, porém não de outra 



38 

 

forma, senão através de todo o agregado da atividade que efetua suas relações com o mundo‖ 

(LEONTIEV, 1978, 29).   

 Leontiev, ao se apropriar do estudo da atividade humana, contribuiu para o estudo em 

todos os ramos das ciências, considerando que somos produtos das nossas ações. Na 

educação, a TA vem conquistando um espaço no que diz respeito à aprendizagem; associado 

ainda a Vygotsky, sua visão de atividade se complementa dentro do processo de estudo.  

 

2.5 A ATIVIDADE DE ESTUDO NA PERSPECTIVA DA TEORIA DA ATIVIDADE 

 

O homem, ao produzir os meios para a satisfação de suas necessidades 
básicas de existência, ao produzir uma realidade humanizada pela sua 

atividade, humaniza a si próprio, na medida em que a transformação objetiva 

requer dele uma transformação subjetiva. (DUARTE, 2011, p. 140). 

 

Nesta subseção aproximaremos a Teoria da Atividade (TA) da Atividade de Estudo 

(AE). Alguns dos princípios da atividade são à vontade, a necessidade, o motivo, dentre 

outros, sendo que todos esses aspectos são essenciais também para a atividade de estudar, ou 

seja, são princípios intencionais. Na instituição escolar a Atividade de Estudo é presente e 

essencial na vida do aluno, todavia tem se expandido a ―cultura do comportamentalismo‖ no 

que tange à conduta simplificada de estímulo-resposta na Atividade de Estudo; isso acontece 

porque os alunos simplesmente querem decorar um conteúdo para passar na prova, por 

exemplo. Talvez isso seja consequência não da falta de interesse, mas pelo excesso de 

atividades, de avaliações e provas e do acesso ao aparato tecnológico que se tem hoje 

(WhatsApp, Facebook) cujo emprego, juntos, colocam os alunos em constante agitação. 

A inferência que se tem diante desse cenário, considerando as observações cotidianas, 

é a de que não há, necessariamente, um desinteresse dos alunos; mas, há a falta de 

organização do tempo durante o dia e mesmo de planejamento dos objetivos. Essas 

constatações podem se dar em decorrência da evolução tecnológica da sociedade atual e 

costumes familiares, dentre outras, que influenciam no processo de estudo do aluno. A partir 

dessa constatação é que a pesquisa enxergou na TA um caminho a ser incorporado, bem como 

o trabalho dentro da Atividade de Estudo, envolvendo os processos antes, durante e depois do 

estudo, como suporte teórico que poderia auxiliar o aluno no momento de estudar. A atividade 

é compreendida como de valor reconhecido desde os anos iniciais, quando o aluno sabe que 

vai à escola para estudar. (torna-se a atividade principal – como escreve Leontiev). Esse 

primeiro ponto já é início para a Atividade de Estudo, no entanto, seus componentes vão se 
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desenvolvendo e reconhecendo ao longo de cada etapa vivida na escola, iniciando na 

educação infantil e indo até a faculdade.  

 
A Atividade de Estudo é fundamental na idade escolar, porque, em primeiro 

lugar, através desta se realizam as relações básicas da criança com a 

sociedade; em segundo lugar, na escola se leva a cabo a formação tanto das 
qualidades fundamentais da personalidade da criança de idade escolar, como 

dos distintos processos psíquicos. Sem a análise do processo de formação da 

Atividade de Estudo e de seu nível, é impossível explicar as neoformações 

fundamentais na idade escolar (ELKONIN, 1986, p. 99). 

 

 Estudar é inerente ao estudante, ou seja, ao iniciar a vida escolar ele deveria saber o 

que estaria fazendo na escola. No entanto, em decorrência de diversos fatores pode-se perder 

a essência dessa atividade; outras preocupações dominam a sua mente e o estudar, de ato 

reflexivo, acaba se tornando um ato de cumprir tarefas. É muito comum, antes que se instale a 

Atividade de Estudo, instalar-se a preocupação com notas e com a aprovação, deixando-se em 

segundo plano o ato de realmente compreender e conhecer o conteúdo curricular.  

 Na intenção de elucidar o que é estudar, trazemos os significados segundo o 

Dicionário Aurélio online: 

 

Estudar: 1. Aplicar a inteligência a, para aprender; estudar um idioma. 2. 
Observar atentamente. 3. Procurar fixar na memória. 4 Frequentar o curso 

de. 5. Exercitar-se, adestrar-se: estudar piano. 6. Examinar atentamente. Int. 

7. Estudar (1). 8 Ser estudante. P 9. Observar-se analisa-se. (FERREIRA, 

2008, p. 382). 

 

A compreensão do verbete deixa claro o processo que envolve o ato de estudar, e ele 

nos remete às etapas que são essenciais para que a atividade atinja o seu objetivo com êxito. 

Tais etapas compreendem momentos anteriores a estudar, como planejar e saber o que se vai 

estudar; o durante a atividade em si, os elementos e sentimentos necessários (foco), e o 

depois, o lembrar, e o empregar ferramentas de acesso imediato e sucinto.   

 Essas etapas nos levam ao contexto da atividade e componentes desse movimento 

proposto por Leontiev (2004): necessidade, motivo, finalidade - condições para se obter a 

finalidade. A Atividade de Estudo compartilha desses princípios, entendendo que estudar 

nasce de uma ação para acontecer. Assim, a Atividade de Estudo tem uma ação intencional e 

o que é intencional parte de uma necessidade, que tem um objetivo que é movido por um 

motivo; esse procedimento é um ciclo que se renova a cada nova necessidade. 
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Para Leontiev (2010, p. 68), 

 

Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo designamos 

apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o 
mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Nós não 

chamamos dé atividade um processo como, por exemplo, a recordação, 

porque ela, em si mesma, não realiza, via de regra, nenhuma relação 
independente com o mundo e não satisfaz qualquer necessidade especial. Por 

atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 
sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto 

é, o motivo. 

 

Segundo Leontiev, ―o objeto da atividade é seu verdadeiro motivo‖ (1978, p. 82). Esse 

motivo aparenta características não apenas da necessidade do que é palpável no momento, 

mas de uma consequência futura. A compreensão de motivo é relacionada ao seu caráter 

emocional, ou seja, mesmo quando nossas atividades estão voltadas ao sentido social, o 

caráter pessoal sempre é presente. Como é o exemplo dado por Leontiev (2010) a uma 

criança: "Você não sairá para brincar até que tenha feito suas lições", em sua análise o autor 

destaca dois motivos, "motivos apenas compreensíveis" e o segundo "motivos realmente 

eficazes", entende-se que a criança faz sua lição apenas pelo primeiro motivo, no entanto, 

após duas semanas, o segundo motivo é internalizado, e assim, ela conscientemente fará sua 

lição com uma nova objetivação de sua necessidade de estudar, pois além de sair para brincar, 

ela também obterá boas notas. Essa transição far-se-á pela mudança de motivos e se 

transforma em uma nova atividade principal. 

Para o aluno, percebe-se que os objetivos referem-se ao que quer alcançar naquele 

momento, como boas notas e passar de ano, mas o que realmente vai nortear toda essa etapa é 

o motivo e o sentimento de impulso durante esse processo, sempre associados à vontade de 

alcançar os objetivos. Segundo Leontiev (2010) a linha que caracteriza a realização de uma 

atividade na perspectiva da atividade de estudo segue assim: Necessidade – Motivos 

compreensíveis – Motivos eficazes – Internalização – Ressignificação – Atividade 

independente. 

Ao passo que o estudante compreende e caminha nessa perspectiva, ele transforma a 

atividade de estudo em um processo consciente e ela começa a fazer sentido para ele, 

passando para um estágio superior das suas funções psicológicas superiores.  

 Na Atividade de Estudo, o aluno precisa realizar várias ações, sendo essencial ter 

consciência de cada uma delas, inclusive, sabendo que a ineficiência em uma dessas ações 
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pode comprometer o resultado da atividade. É nesse momento que os alunos se perdem na 

hora de estudar, com as distrações diversas. Segundo Clarindo e Miller: 

 
Para a Atividade de Estudo, a capacidade reflexiva é um componente 

essencial, pois, sem refletir, o sujeito não conseguiria ter a consciência sobre 

suas limitações, ou ser capaz de compreender e de transformar os limites de 
suas Atividades de estudo (CLARINDO; MILLER, 2016, p.8). 
 

 O estudar tem em sua essência a busca pelo saber, e essa essência precisa ser 

recuperada pelo estudante, que deveria estudar não, apenas pensando em atingir a média, mas 

na expectativa de conhecer algo novo, algo que fará diferença na sua vida, e de que o novo 

conhecimento poderá ser essencial para a aprendizagem de um próximo saber.  

  Nesse processo, um ponto essencial que deveria ser exercitado pelo aluno é entender 

o que está estudando, o que implica em buscar informações sobre os conceitos básicos de 

cada estudo, conhecer a etimologia de palavras relacionadas ao conteúdo. Ao conhecer a 

origem da palavra, o significado daquele conteúdo vai começar a obter mais informações que 

elucidem a compreensão do conteúdo. Esse estágio é o momento que aquela atividade faz 

sentido para o aluno, ele encontra além do motivo, que o levou a fazer a atividade, o sentido 

daquela ação que toma corpo de atividade a partir dessa compreensão.   

 A construção do conhecimento se inicia com a informação sobre o objeto, ao tempo 

que se busca a inserção desta informação num dado sistema de apropriação do objeto.  

Segundo Duarte: 

  
Devo destacar que a apropriação de um objeto natural pelo ser humano, que 

transforma esse objeto em instrumento humano, nunca pode se realizar 
independentemente das condições objetivas originais desse objeto, ainda que 

estas venham a sofrer enormes transformações qualitativas em decorrência 

da atividade humana, gerando fenômenos sem precedentes na história 
natural. O objeto, portanto, não é totalmente subtraído de sua lógica natural, 

mas esta é inserida na lógica da prática social. O ser humano não cria a 

realidade humana sem apropriar-se da realidade natural (2008, p. 27). 

 

 O conhecimento, nesse contexto, inicia-se através das informações, e vai se tornando 

estruturado na realidade social - o que na perspectiva da Atividade de Estudo, diz respeito ao 

início de toda a ação de estudar, criando caminhos efetivos para a aquisição do conhecimento. 

 Esse exemplo foi uma forma de elucidar o interesse, a motivação para estudar, algo 

que o aluno talvez nunca tenha ouvido falar; é um estímulo, uma forma de despertar a 

curiosidade dele sobre determinado tema. Esse mecanismo faz parte da Atividade de Estudo, 

uma forma de sempre alimentar a motivação, pois essa funciona como ponte para a 

finalização da atividade, nesse caso, a atividade estudo. Nesse sentido, Marino Filho destaca:  
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[...] a motivação ocupa um importante papel de orientação pessoal para a 
assunção de uma atividade. Se a necessidade é estruturante da atividade, a 

motivação, por sua vez, indica as possibilidades de efetivação da atividade, 

ou a forma como essa se desenvolverá. Portanto, os aspectos sobre a 
formação de motivos tornam-se importantes na atividade pedagógica, para 

que se possa articular a formação de sentidos para a vinculação com a 

atividade escolar (2011, p. 125).  

 

A compreensão dos elementos, da necessidade e da motivação é essencial para a TA, 

pois foram eles que deram a Leontiev o novo foco para o entendimento da atividade humana. 

Para Leontiev (2004) compreender o desenvolvimento da atividade humana, dos seus 

motivos, dos seus meios, transforma a necessidade humana e engendra novas necessidades. 

Na sequência, sua hierarquia se modifica, pois a satisfação de algumas delas se reduz ao 

simples estatuto de condições necessárias da atividade humana e da existência do homem 

como pessoa. 

A partir do momento em que nossas necessidades são atendidas, outras surgem, e na 

vida do estudante o entendimento da Teoria da Atividade se interliga a todo o momento; em 

sua dinâmica, o estudo apresenta as características proposta pela TA. Aparece primeiro pela 

necessidade de aprender e passar na disciplina; esse motivo será a razão do objetivo de 

estudar, e no meio do processo a estudante precisa se agarrar à força de vontade, pois as 

distrações, os problemas aparecem. Daí. a motivação alinhada desde o início ao objetivo 

aparece mais uma vez, para concluir e assim conseguir seu objetivo principal. Essas ações 

correspondem à atividade para se chegar ao ponto desejado, a qual o aluno interage com o 

meio onde está inserido, consciente do seu papel em todas as etapas. 

2.6 O SIGNIFICADO E O SENTIDO DE ESTUDAR 

 

 Sabemos do compromisso de estudar quando se estar na escola e, hoje, com todo 

aparato tecnológico, esta tarefa parece ser mais facilitada. Por exemplo, uma pesquisa sobre 

um assunto se iniciava, de modo geral, na biblioteca, onde passávamos horas atrás de livros 

físicos que abordassem o assunto. No entanto, desde o advento da internet nos anos de 1969, é 

bem mais fácil colocar o assunto em uma busca da plataforma Google, para acesso a uma 

gama de informações sobre o tema. Porém, por mais que tenhamos um acesso mais rápido às 

informações e ao conhecimento (o que supostamente levaria a uma tomada maior de tempo 

para acessar, selecionar e estudar um grande volume de fontes), também temos o excesso de 
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atividades que nos impedem ou que dividem nossa atenção com diversos tipos de 

compromissos e responsabilidades. 

 O aluno pode ficar sobrecarregado de atividades e acabar por se perder na hora de 

estudar; com a facilidade de acesso a mecanismos que já mostram uma informação pronta, 

seus interesses pelo assunto cessam e, nesse momento, ele parte para alternativas mais fáceis 

como, por exemplo, copiar e colar uma quantidade de informações e não se dedicando, 

realmente, a aprender aquele conhecimento. A Atividade de Estudo acaba se tornando uma 

tarefa qualquer, ou como as demais da vida cotidiana, destituída talvez de sua natureza de 

atividade principal, e que precisa ser cumprida pelo aluno por algumas convenções sociais. 

 Os alunos sujeitos desta pesquisa, especificamente, estudantes do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, têm uma rotina com todos os seus horários 

praticamente preenchidos durante a semana, nos períodos da manhã e tarde, para 

cumprimento da carga horária do curso. Assim, o tempo para um estudo mais detalhado 

requer tempo, o que para os mais esforçados implica em uma dedicação ao estudo utilizando 

os horários de descanso e de sono para estudar, causando uma vida mais pesada, mais tensa. 

Para os menos aplicados, há uma rotina leve durante as semanas, comparando com o outro 

grupo, mas tensa e até dramática, quando as avaliações se aproximam.    

 Ambas as formas são ruins, pois o cérebro se sobrecarrega de informações, 

principalmente, quando algumas delas não fazem sentido, e o aprendizado fica comprometido; 

não resulta em conhecimento, derivado de aprendizagens que possam movimentar o 

desenvolvimento. Segundo Cosenza (2011, p. 48) ―o cérebro está permanentemente preparado 

para apreender os estímulos mais significantes e aprender as lições que daí possam decorrer‖, 

as conexões cerebrais têm por característica armazenar uma informação de forma mais rápida 

quando ela está ligada ao conhecimento existente sobre o assunto, ou seja, estudar é buscar 

informações capazes de associá-las ao que se está estudando para que façam sentido, 

principalmente, quando não se tem nenhuma informação sobre esse conteúdo.   

 No plano do sistema nervoso central, a nossa capacidade de aprender é de papel 

exclusivo dos neurônios (aproximadamente 80 bilhões) e da comunicação que ocorre entre 

eles, chamada sinapse, que funciona como uma espécie de neurotransmissão, podendo ser 

elétrica e química. As sinapses, conforme obtêm informação das interações que acontecem no 

ambiente, levam o sistema nervoso a processar novas informações fortalecendo e 

enriquecendo as transmissões (ROTTA et al, 2016). 

 O funcionamento do percurso das informações em nosso cérebro é importante, pois, 

implica que elas sejam práticas, reforçadas, para que se transformem em conhecimento 
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internalizado. Não havendo estímulo, esse conhecimento vai sendo esquecido, e necessita de 

mecanismos de lembrança, para o momento que no momento que precoce ser acessado, os 

sinais daquela informação estejam em nossa mente. 

 Carneiro (2014) reforça a teoria de estímulo do potencial do nosso cérebro, pois os 

hemisférios direito (criativo) e esquerdo (racional) têm características diferentes e necessitam 

de atividades para equilibrar os dois lados. Os hemisférios agem no processo de memorização, 

cada um exercendo uma atividade diferente: enquanto um, o esquerdo, visualiza o todo, o 

direito visualiza os detalhes, sendo ambos importantes, já que são ligados pelo corpo caloso 

(fibras nervosas) que permite a comunicação entre eles. 

Segundo Carneiro (2000), ao levarmos uma vida inteira exercitando quase que só às 

funções do hemisfério esquerdo, ou só o lado direito ocorre às doenças cerebrais 

degenerativas, tão temidas, como o Mal de Alzheimer, por exemplo. Daí, portanto, a 

necessidade de estimular as diversas áreas do nosso cérebro, ajudando os neurônios a fazerem 

novas conexões, diversificando nossos campos de interesse, procurando nos conhecer melhor 

para agirmos com maior precisão e acerto. 

 Para o estudante, o saber de todo processo de aprendizagem estimula uma vontade em 

conhecer suas habilidades e, automaticamente, aprender algo novo torna-se uma espécie de 

desafio, além do motivo compreensível, com o tempo ele começa a ter consciência dos outros 

benefícios que é se dedicar a Atividade de Estudo. Todos os elementos que, de alguma forma, 

cruzam o processo de aprendizagem são relevantes para que essa etapa tenha um sentido que 

vá além do estudar para passar numa prova.  

 Percebemos na Atividade de Estudo, que o aluno necessita exercitar o mecanismo para 

a aquisição do conhecimento, mas, antes disso, precisa de um motivo para isso, pois um 

esforço de uma madrugada de estudo, sem ter uma noção do que está estudando, é um 

desgaste mental desnecessário; nesse aspecto, muitas vezes, o estudo é voltado apenas para a 

ação de decorar, sem nenhuma consciência do que realmente se precisa aprender. Há uma 

ruptura entre o significado social da Atividade de Estudo e o sentido que a constitui, 

dificultando que novos significados sejam aprendidos, condizentes com a humanização 

presente na Atividade de Estudo (ASBARHR, 2014). 

 O significado do que é estudar se confunde com a necessidade de atender a uma 

demanda, um cumprimento de tarefas sem o mínimo de raciocínio do sentido de aprender 

determinado conteúdo. Essa demanda, então, toma o tempo do aluno, pois cumprir tarefas 

também demanda tempo, e não obtendo uma motivação compreensiva, aquela atividade torna-
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se sem sentido, mas se a demanda obtém um resultado positivo, ela aspira a uma atividade 

produtiva com objetivos mais claros. Nessa direção, vale destacar que: 

 

A ação do homem, sem objetivos, não constitui práxis e sim uma ação 

ignorante de seu próprio processo histórico e de sua finalidade. A base da 

ação planificada do ser humano (inter-relação entre a consciência do objeto 
proposto e o projeto empreendido para alcançá-lo. (MIZUKAMI, 2000, p. 

98). 

  

Os objetivos no ato de estudar estão camuflados, ou realmente não se valorizam. Há 

uma necessidade do que ―o alunos tem que aprender e o professor precisa ensinar‖, no 

entanto, na busca de atender essa necessidade cobrada pela sociedade que, os sentidos de 

ensinar e aprender se perdem, e o estudar torna-se uma tarefa que contempla a possibilidade 

de cumprir o que se deveria aprender. 

Na Atividade de Estudo o sentido se fortalece pelo contexto a qual é empregada, o 

sentido aqui empregado refere-se à diferenciação feita por Vigotski (2000a, p. 465) entre 

sentido e significado [...] ―o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que 

tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido 

que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, 

uniforme e exata‖. O sentido de estudar então torna-se mais amplo e compreensível quando 

ele fortalece sua gama de informações e significados a respeito da ação a que se propõe a 

fazer, nesse caso, a atividade de estudo.  

Assim a aprendizagem acontece de maneira fluida e consciente, ampliando esse 

sentido de estudar para um processo com mais significados. Diferente da aprendizagem 

mecânica que não promove interação com as informações que o aluno já tem armazenado. 

Embora de outra perspectiva teórica, vale resgatar o que defende Ausubel (1973):  

 
A aprendizagem significativa é o processo pelo qual um novo conhecimento 

se relaciona de maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do 

estudante, de modo que o conhecimento prévio do educando interage, de 

forma significativa, com o novo conhecimento que lhe é apresentado, 
provocando mudanças em sua estrutura cognitiva (apud SILVA; SCHIRLO, 

2014, p. 38).  

 

Estudar e aprender estão presentes nas nossas vidas desde o nascimento, desde o 

surgimento das primeiras palavras, ao brincar com coisas que se tem o contato pela primeira 

vez. Nesse processo inicial, uma das bases para aprender é a curiosidade, o ato de descobrir o 

novo. Com o tempo, o que iria acontecendo de forma natural foi acrescido de um pouco de 
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pressão, (prazos, provas, obrigação), tornando o processo de aprendizagem uma luta para 

atender a essas demandas, e o ato de estudar fica sempre forçado a ceder a essa pressão.  

Estudar é a busca por um novo conhecimento, bem como, aprofundá-lo e inseri-lo em 

sua essência. O saber faz bem ao homem: é um sentimento que infla ego, e o enche de 

segurança.  E esse é o sentimento que o estudante deve ter como base de sustentação, e não 

apenas ter que atender a critérios e testes que provem que ele estudou.  

O intuito não é de questionar a avaliação, mas, principalmente, de não deixar morrer 

no estudante a essência do estudar, para que ele não se torne apenas um cumpridor de tarefas 

e provas. O sentido de estudar está na curiosidade, na descoberta de algo novo, e esse é o 

estímulo para tornar a Atividade de Estudo mais atraente, sabendo que cada passo que se dá, é 

para tornar-se mais sábio.  
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3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Nesta seção esmiuçaremos os caminhos percorridos durante a pesquisa. Apresentamos 

a metodologia que permitiu compreender a importância das estratégias de estudos para a 

composição da Atividade de Estudo; assim, o método adotado mostrará os caminhos trilhados 

pela pesquisa, evidenciando suas implicações por meio das intervenções na realidade 

pesquisada.  

 Nossa pesquisa segue o seguinte curso: a definição de um problema, que parte de uma 

base empírica, a definição da abordagem e, a partir disso, a definição do tipo de pesquisa que 

nos ajudaria a encontrar respostas e oferecer alternativas ao problema inicial de nossa 

pesquisa. 

 

Figura 05 ‒ Os caminhos da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 A pesquisa tem por base o conhecimento empírico, considerando que o objeto da 

pesquisa se deu pela relação do pesquisador com seu meio social, de suas experiências e 

dificuldades no ambiente de trabalho. Segundo Demo (2014, p. 39) ―a atração da pesquisa 

empírica está principalmente na característica de permitir com facilidade o tratamento da 

realidade ainda que em doses pequenas e por vezes forçadas‖, fundamentando-se pelos dados 

observados ou colhidos em campo e pelas ações realizadas durante a pesquisa.  

De abordagem qualitativa, a pesquisa possibilitou a busca por novos conhecimentos, 

respostas e soluções para o problema pesquisado (FACHIN, 2016). Nessa abordagem ―[...] o 

pesquisador preocupa-se com os processos e não apenas com os resultados e o produto‖ 

(PEREIRA, 2016, p. 39), e foi o que delineou o percurso para o conhecimento da realidade do 

local e dos sujeitos pesquisados. A partir dessa concepção foi possível mergulhar no problema 

pesquisado, se atentando ao problema atual dos sujeitos e evidenciando o local onde acontece 

a pesquisa e seus processos metodológicos, destacando também a influência do histórico 

social, familiar e escolar dos alunos que refletem na questão estudada. Nesse sentido, destaco 

que  

 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 

Base empírica Pesquisa qualitativa 
Tipo 

Pesquisa-ação 
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Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento etc. (LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 269). 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2011), os conhecimentos mais aprofundado dos 

elementos que provocam o problema da pesquisa, da influência do meio ao qual está inserida 

e das motivações que estão por trás do objetivo de superação dos problemas é essencial na 

pesquisa qualitativa. Ela busca os conhecimentos genuínos da realidade pesquisada, a fim de 

proporcionar uma visão mais real possível do problema da pesquisa. Segundo Vieira, na 

pesquisa qualitativa: 

 
O pesquisador busca classificar, ordenar ou medir as variáveis para 

descrevê-las ou para estabelecer associações e relações entre elas. O 

conhecimento obtido dever se generalizável, isto é, deve ser possível, com 
certa margem de erro, estender o resultado da pesquisa para toda a população 

de onde proveio o material estudado (VIEIRA, 2008, p.99).  

 

 Na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem a possibilidade de uma investigação 

expandida, oportunizando observar e permitir aos sujeitos a sua compreensão sobre a 

temática. O objetivo nesse tipo de estudo é de contribuir para a discussão e conhecimento da 

realidade e entender as possíveis problemáticas. 

 Nesse contexto a pesquisa-ação foi o tipo de pesquisa utilizada para esta dissertação. 

Segundo Thiollent (2011) é um tipo de pesquisa qualitativa que permite uma aproximação 

com os sujeitos e, consequentemente, com o problema da pesquisa de uma maneira mais 

genuína. Esse método permitiu à pesquisadora um papel ativo na própria realidade dos fatos 

observados. A partir da pesquisa-ação tivemos a possibilidade de estudar o lócus e, ainda, de 

intervir por meios de práticas pedagógicas que visem uma transformação no ambiente.  

Segundo Thiollent (2011), o objetivo dessa metodologia é de contribuir de alguma 

forma para a realidade do local pesquisado e, mais ainda, para os sujeitos da pesquisa, tendo a 

preocupação de não reduzir os participantes a um papel de cobaias dentro do estudo. 

 

Consideramos que a pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou 

pela participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 

experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca das 

questões abordadas (THIOLLENT, 2011, p. 28). 

 

Encontrou-se na pesquisa-ação a possibilidade de adentrar no problema pesquisado, 

permitindo uma visão holística da questão, não se prendendo apenas à questão-problema, mas 

procurando conhecer cada elemento gerador dela, sejam eles de ordem biológica, social ou 

cultural, permitindo contribuir para o enriquecimento da temática e, consequentemente, para a 
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ampliação da discussão e tomadas de decisões que busquem caminhos para o crescimento da 

problemática, dando-lhe visibilidade e total importância.  

A pesquisa-ação exige consciência do papel de pesquisador e interventor, procurando 

não agir através das posições pessoais e, sim, pela promoção de discussões que proporcionem 

informações mais relevantes à pesquisa, ainda não pensados previamente por ele: elementos 

novos que contribuam, incisivamente, para os conhecimentos dos dados pesquisados.  

A questão de como os alunos se organizam para estudar norteou a pesquisa-ação. Por 

meio da observação e de práticas pedagógicas, objetivou-se contribuir para a abordagem da 

questão-problema, tendo os participantes envolvidos nas práticas, a todo momento.  Segundo 

Thiollent (2011) uma característica da pesquisa-ação está na organização, no desenrolar de 

uma ação voltada à resolução de um problema coletivo, em que pesquisador e participantes 

atuam de modo cooperativo ou participativo.  

A metodologia de não apenas conhecer e entender o problema, mas, também, de 

encontrar formas de intervir sobre ele ‒ presente na pesquisa-ação ‒ possibilitou discutir e 

enxergar as questões que contribuem para o problema, fornecendo aos participantes 

conhecimentos que ajudaram na proposta sobre como enfrentar o problema. A colaboração 

dos participantes durante todo o caminhar da pesquisa foi um ponto essencial, sejam falando, 

ouvindo, discutindo, o que possibilitou a construção de conhecimentos para a pesquisa e para 

o participante, fazendo-o pensar e intervir dentro de sua prática.  

A concepção das atividades pedagógicas na pesquisa-ação traz uma dimensão 

conscientizadora, não como transmissão ou aplicação de informações (THIOLLENT, 2011). 

Durante a pesquisa foram realizados: grupo focal, grupo de aprendizagens e construção de 

estratégias de estudos individuais e coletivas, que promoveram a reflexão sobre a Atividade 

de Estudo, trazendo elementos que implicam na questão-problema, tanto para sua redução e, 

até mesmo, para sua solução. 

3.1 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para iniciar os trabalhos da pesquisa, o projeto passou pelas etapas de aprovação na 

Plataforma Brasil, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em setembro de 

2018. E, como forma de envolver o estudo da dissertação ainda mais a uma necessidade do 

Campus Colorado do Oeste, também foi submetido e aprovado, em outubro do mesmo ano, 

pelo Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (DEPESP), pelo Edital n.º 

16/2018/COL-CGAB/IFRO, de 09 de abril de 2018. A partir dessa etapa, os instrumentos de 
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coletas e produção de dados foram definidos, sendo eles: pesquisa bibliográfica do tipo estado 

do conhecimento, análise documental e grupo focal. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com leitura de obras e textos diversos para a 

ampliação do conhecimento sobre nosso objeto de estudo. Realizamos uma pesquisa do tipo 

estado do conhecimento sobre o tema Teoria da Atividade e Atividade de Estudo, cujos 

resultados encontrados já foram apresentados na seção 2.3, constituindo um material essencial 

para esta pesquisa. Conforme Cervo et al (2007, p. 60), na revisão de literatura ―busca-se 

conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado 

assunto‖ e, partindo desse conhecimento, torna-se possível contribuir para a pesquisa em 

campo com informações e conhecimentos prévios sobre o problema que se pesquisa.  

A análise documental foi fundamental para o conhecimento mais aprofundado acerca 

do Projeto Pedagógico do Curso de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 

Neste documento, segundo Lüdke e André (1986), pudemos compreender qual o objetivo e 

contexto pedagógico particular do curso e, ainda, visualizar informações que colaborassem 

para o melhor entendimento da temática. Consideramos ainda que 

 
Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 
retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam ainda uma fonte ―natural‖ de informação. Não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39).  

 

Essas informações são essenciais para compreender como a escola percebe o aluno; o 

PPC esboça o papel e o compromisso da Instituição no que vai oferecer ao aluno. No entanto, 

a superação das dificuldades é suprimida, até porque, falamos de um público diversificado, 

ainda desconhecido pela instituição, quanto de seu ingresso. Porém, no item 3.7 do PPC é 

possível identificar nos critérios de avaliação da aprendizagem que esta é entendida como o 

mecanismo que enfoca o desempenho do aluno, e nele são apresentadas as estratégias para 

essa avaliação. Quanto à organização curricular do curso se tem o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento das capacidades do discente, de modo a favorecer que ele atinja os objetivos 

de aprendizagem.  

A pesquisa buscou uma forma de complementação ao que não é elucidado pelo PPC, 

explanando o processo de aprendizagem baseado na vivência do aluno, ressaltando suas 

dificuldades e suas estratégias para viver essa etapa, como uma proposta de ajuda ao discente 

em um processo específico: o ato de estudar.  



51 

 

Os boletins dos alunos foram outro tipo de documentos analisados. O intuito foi de 

conhecer e identificar as maiores dificuldades dos alunos, o que serviu de aporte para a 

discussão quanto ao número de disciplinas que estudam. Conforme Ludke e André (1986) 

proporcionaram conhecimentos sobre a realidade institucional e dos discentes, fornecendo à 

pesquisadora uma fonte poderosa de evidências que fundamentaram afirmações e declarações 

no corpo do texto. 

Para início das atividades com os alunos, o grupo focal foi à técnica de coleta e 

produção de dados, com o objetivo de possibilitar o contato direto entre a pesquisadora e 

participantes da pesquisa. Assim para a estruturação do grupo os discentes residentes foram 

convidados a participarem de encontros para abordarem assuntos comuns a todos eles, tendo 

um mediador que cuide para que o grupo desenvolva a discussão, mas que não interfira e nem 

influencie com intervenções afirmativas ou negativas.  

Na lógica dessa técnica existe o interesse que [...] ―não somente no que as pessoas 

pensam e expressam, mas também em como elas pensam e que pensam‖ (GATTI, 2005, p. 9), 

trazendo para esse momento um interesse não em perguntas feitas pelo mediador e respostas 

do participantes, mas em conhecer e entender o porque os fazem pensar daquela maneira.   

Essa técnica permitiu surgir uma variedade de pontos de vista e processos emocionais 

pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação de significados que, com 

outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar (GATTI, 2005). 

Segundo Gatti (2005, p.11), 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção 

da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas 

cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, 

constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das 
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 

questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para 
o estudo do problema visado.   

 

O grupo focal aproxima os participantes da pesquisa, tornando-o um momento de 

manifestação das suas dificuldades e, ao mesmo tempo, de colaboração com o outro. Assim, o 

próprio grupo focal já caracteriza um momento de intervenção, pois os participantes sentem a 

necessidade de expressar uma opinião que, às vezes, não têm oportunidade de serem ouvidos 

por outros; ainda, de partilhar as estratégias que vêm dando certo. O momento da interação, o 

ato de ouvir o outro, foi de extrema riqueza para os alunos: nele, puderam ver que suas 
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dificuldades, por vezes, são as mesmas, e isso trouxe um aspecto de familiaridade e 

compreensão por parte de todos. 

Após definida a técnica do grupo focal, um outro instrumento que deu aporte à 

pesquisa foi o questionário (Apêndice D), sendo ele utilizado para despertar o interesse do 

estudante para participar da pesquisa. As perguntas estavam relacionadas às questões de 

aprendizagem que estavam vivendo naquele momento dentro da escola. É importante frisar 

que o questionário não teve o intuito de mensurar as respostas dos alunos, mas abordar os 

dados de forma qualitativa. 

Fundamentado em Gatti (2005), o uso do questionário antes do início dos grupos 

focais visou suplementar a coleta de informações, apresentando os aspectos da discussão aos 

participantes, para que viessem mais motivados a participar. 

 

O uso de questionário e entrevista não é sinônimo de empiricismo quando 

estas técnicas, consideradas como meios de captação de informação, a ser 

criticada, e não como fins em si, são submetidas ao controle metodológico e 
subordinadas a uma verdadeira preocupação de teoria sociológica. 

(THIOLLENT, 1987, p. 21).   

 

O questionário foi importante nessa etapa, considerando o público de alunos com 

idade de 15 a 16 anos, que precisam de muito estímulo para participar de algo. O questionário 

abordou questões que remetiam às suas dificuldades particulares e rotina de estudo, quanto ao 

ato de aprender, com o intuito de entender o que passavam, quais as dificuldades e, 

principalmente, como colaborar com nessa etapa a qual estão vivendo.    

O questionário serviu como um convite para falarem de suas dificuldades, sensibilizá-

los para que pudessem compartilhar com os outros colegas e até, de certa forma, de trocarem 

informações sobre suas rotinas. Segundo Gatti (2005), o grupo focal deve ser atraente para os 

participantes, por isso, preservar sua liberdade de adesão é fundamental, sempre procurando 

transparecer que suas presenças são de relevância para o grupo.  

 Para o desenvolvimento da pesquisa, outros instrumentos de registro e coleta de dados 

foram utilizados. Todos contribuíram com o levantamento de informações e, posteriormente, 

com a produção do produto educacional da pesquisa. Sendo eles: registros fotográficos, diário 

de campo e gravador de áudio.  

Os instrumentos utilizados para registro dos encontros e das intervenções individuais 

foram os registros fotográficos. Segundo Monteiro (2006), a fotografia é um recorte do real, o 

congelamento de um instante que marcará aquele momento; aqui, ela serviu como fonte para 

elucidar os caminhos percorridos durante a pesquisa, possibilitando acompanhar, visualmente, 
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os detalhes das atividades e, ainda, visualizar comportamentos e expressões que trouxeram 

vivacidade à pesquisa.  

O diário de campo foi um instrumento utilizado na etapa dos grupos focais, nos grupos 

de estudos, nos encontros individuais e no decorrer da pesquisa, possibilitando que a 

pesquisadora registrasse as percepções, impressões e informações que serviram ao momento 

escrita, principalmente, pelo seu registro que, por muitas vezes é esquecido no momento de 

escrever. O diário de campo, como recurso científico, articula-se com a pesquisa qualitativa, 

baseando-se nas narrações e anotações pessoais que proporcionam uma análise mais próxima 

do real. Segundo Khaoule e Carvalho (2014), ele permite o aprofundamento das análises e dos 

dados coletados, a fim de promover a reflexão e o estudo de componentes que colaboram com 

a pesquisa.  

Também fizemos uso do gravador de áudio para registro das falas, como apoio no 

momento dos encontros do grupo focal, permitindo registrar as falas dos participantes. O 

conteúdo foi gravado e foram realizadas as transcrições, sendo essas falas, o material mais 

importante para as análises. Segundo Gatti (2005), essa técnica é a mais usada pelos 

pesquisadores, pois tem por característica deixar os participantes menos acanhados, já que não 

serão vistos.  

3.2 Campo de pesquisa: conhecendo a realidade investigada 

 

Nesta subseção discorreremos sobre o contexto social e histórico do lócus da pesquisa, 

tendo como orientação as seguintes questões: De onde falo?; Qual o local da pesquisa e com 

quem eu falo?; Quem são os sujeitos da pesquisa? Nos tópicos a seguir, apresentaremos um 

breve histórico e os elementos de relevância característicos de cada um deles, procurando 

ressaltar suas influências para a objetivação da pesquisa. A partir do conhecimento de cada 

um, o trabalho ganha maior importância, dados os componentes de onde surgiram o problema 

de pesquisa e a motivação para a busca de colaborar com a solução dele. 

 

3.2.1 De onde falo? O local da pesquisa 

 

O local escolhido foi o meu local de trabalho, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Rondônia (IFRO), criado em 29 de dezembro de 2008 (Lei Federal 

11.892/2008), quando a então Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste (EAFCO), 

criada em 1993, se transformou no Campus Colorado do Oeste da nova instituição.  



54 

 

Com sede localizada na área rural de Colorado do Oeste, o Campus é uma escola 

fazenda e, conforme dados de 2018, possui cerca de 1.401,00 alunos matriculados. Seus 

cursos estão distribuídos nas seguintes modalidades: subsequente (Curso Técnico em 

Alimentos Subsequente ao Ensino Médio); tecnólogo (Cursos de Tecnologia em Gestão 

Ambiental e em Laticínios); bacharelado (Cursos de Zootecnia e de Engenharia Agronômica); 

licenciatura (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas); bacharelado a distância (Cursos 

de Tecnólogo em Finanças e em Informática para Internet); e integrado ao Ensino Médio 

(Técnico em Agropecuária), sendo o curso mais antigo do Instituto e tem o público-alvo 

escolhido para da pesquisa. 

O curso de Técnico em Agropecuária é ofertado em regime de tempo integral, nos 

períodos matutino e vespertino, em que os alunos estudam de forma integrada, disciplinas 

distribuídas em quatro núcleos: base nacional comum do Ensino Médio, diversificado, 

profissionalizante e complementar, com Estágio Profissional Supervisionado recebendo, ao 

final do curso, o diploma de Técnico em Agropecuária.  

Os alunos sujeitos da pesquisa, no início dela, estavam no 1º ano e, em 2019, já no 2º 

ano, continuaram participando do estudo. Eles foram escolhidos por dois motivos: o primeiro 

deles é intervir desde o início no processo de adaptação, dificuldades, e acomodação dos 

caminhos que percorrem enquanto alunos. O segundo, é para melhor acompanhamento da 

pesquisadora, que após a finalização da pesquisa, durante os três anos do ensino médio que os 

participantes continuaram na escola, poderá visualizar, qualitativamente, como os alunos 

prosseguiram. 

O interesse se deu a partir da relação de trabalho estabelecida nos últimos anos junto a 

esse público: acompanhando as dificuldades que os alunos enfrentam ao sentirem o impacto 

da diferença entre o ensino fundamental para o ensino médio do Instituto Federal, com seu 

curso integrado e consequente aumento do quadro de disciplinas.  O curso técnico integrado 

ao ensino médio tem sua matriz curricular mais extensa em decorrências das disciplinas do 

curso técnico, compondo uma carga horária maior, além de suas especificidades, como as 

atividades práticas complementares. Abaixo, segue o quadro da Matriz Curricular do curso, 

com suas disciplinas e respectivas cargas-horárias.  

 

 

 

 



55 

 

Quadro 03 - Matriz Curricular do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio do Campus Colorado do Oeste 
 

MATRIZ CURRICULAR 

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

CAMPUS COLORADO DO OESTE 

 

LDB 9.394/96, art. 24; Resoluções 2 e 6/2012 do Conselho Nacional de Educação  

Carga horária total dimensionada para 40 semanas e 200 dias letivos anuais 

Duração da aula: 50 minutos 

Núcleos Disciplinas Aulas 

semanais por 

ano letivo 

Horas-

aula 

Teóricas 

Horas-

aula 

Práticas

* 

Total 

Horas

-aula 

Total  

Horas-

relógio 

1º 2º 3º 

N
ú
cl

eo
 B

ás
ic

o
 d

e 
F

o
rm

aç
ão

 C
o
m

u
m

 

Linguagen
s, Códigos 

e suas 

Tecnologi
as 

Arte 1 1  80   80 66,7 

Educação Física 2 2 2 240  240 200 

Informática Básica 2   40 40 80 66,7 

Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira 

3 3 3 360  360 300 

Língua Estrangeira Moderna: Inglês 1 2  120  120 100 

Língua Estrangeira Moderna: Espanhol  1 2 120   120 100 

Ciências 
Humanas 

e suas 
Tecnologi

as 

Filosofia 1 1 1 120   120 100 

Geografia 2 2  160   160 133,3 

História  2 2 160  160 133,3 

Sociologia 1 1 1 120   120 100 

Ciências 
da 

Natureza e 
suas 

Tecnologi
as 

Biologia 2 2 1 200  200 166,7 

Química 2 1 2 200  200 166,7 

Física 2 2 1 200  200 166,7 

Matemátic
a e suas 

Tecnologi
as 

Matemática 3 3 3 360   360 300 

Total de aulas por semana – Base Nacional Comum 22 23 18 2.480  40  

CARGA HORÁRIA DA BASE NACIONAL COMUM 2.520 2.100 

N
ú

cl
eo

s Disciplinas Aulas 

semanais por 

ano letivo 

Horas-

aula 

Teóricas 

Horas-

aula 

Práticas

* 

Total 

Horas

-aula 

Total  

Horas-

relógio 

1º 2º 3º 

N
ú

cl
eo

 P
ro

fi
ss

io
n

a
li

za
n

te
 

D
is

ci
p
li

n
as

 P
ro

fi
ss

io
n
al

iz
an

te
s 

Orientação para Prática Profissional e 
Pesquisa 

1   32 08 40 33,3 

Solos 2   60 20 80 66,7 

Manejo Fitossanitário 2   64 16 80 66,7 

Mecanização Agrícola 2   60 20 80 66,7 

Produção Animal I 3   88 32 120 100 

Produção Vegetal I 3   88 32 120 100 

Construções e Instalações Rurais  1  30 10 40 33,3 

Legislação e Políticas Agropecuárias  1  40  40 33,3 

Processamento de Alimentos  2  50 30 80 66,7 

Topografia  2  40 40 80 66,7 

Produção Animal II  3  88 32 120 100 

Produção Vegetal II  3  88 32 120 100 

Empreendedorismo   1 32 08 40 33,3 

Extensão Rural   1 20 20 40 33,3 

Gestão Agropecuária   2 64 16 80 66,7 

Irrigação e Drenagem   2 64 16 80 66,7 

Produção Animal III   3 88 32 120 100 

Produção Vegetal III   3 88 32 120 100 

Total – Núcleo Profissionalizante 13 12 12 1.084 396   
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CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 1.480 1.233,4 

Núcleo  

Complementar 

Prática Profissional Supervisionada 
(PPS) 

80 80 80  240 200 

 
 

 

Síntese 

Total geral de aulas por semana 35 35 30   

Número de componentes curriculares 
por ano 

18 19 16   

Carga horária anual (hora-aula) 14
00 

14
00 

12
00 

  

Carga horária anual (hora-relógio) 11
66
,7 

11
66
,7 

10
00 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4240 3533,4 

Fonte: Resolução nº 7, de 13 de fevereiro de 2017 - PPC, Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio (IFRO, 2017). 

 

A visualização da Matriz Curricular é necessária para se ter uma dimensão da carga de 

disciplinas que os alunos enfrentam durante os três anos, especificamente os do 1º ano, 

sujeitos da nossa pesquisa, possuem um total de 18 disciplinas. Esse choque é grande, pois 

vem de uma realidade das escolas estaduais que, geralmente, apresentam oito disciplinas. A 

complementação das disciplinas do curso técnico torna esse número assustador e desafiador 

para eles. Até os alunos que sempre tiveram bom aproveitamento nas escolas do estado, 

quando chegam  no IFRO, se veem aflitos pela quantidade e dificuldade nas disciplinas. Esse 

susto inicial, no 1º ano, é bem mais complicado, pois os alunos passam por um processo de 

adaptação e nem todos conseguem administrar este novo leque de matérias a serem estudadas. 

Por se tratar de regime semestral e, portanto, não possui recuperação bimestral, vários deles 

não conseguem superar a nota do 1º bimestre que, geralmente, fica mais baixa.  

Essa situação vivenciada pelos alunos implica, até mesmo, na saúde e relações sociais 

deles, que se sentem pressionados e aflitos, a fim de atender suas dificuldades durante o ano 

para obter êxito em todas as disciplinas.   

 

3.2.2 Com quem eu falo? Sujeitos da pesquisa 

 

O Campus Colorado do Oeste do IFRO, todos os anos, lança o edital para promoção 

do Programa de Auxílio à Moradia pelo Regulamento dos Programas de Assistência 

Estudantil (REPAE). No Campus Colorado há a oferta em duas modalidades, como descrito 

abaixo:   

 

Art. 12 O Programa de Auxílio Moradia – PROMORE objetiva a 

viabilização de auxílio moradia ao estudante socioeconomicamente 
vulnerável oriundo de outras cidades ou da zona rural que necessite residir 

temporariamente no município sede do campus para terem ampliadas suas 

condições de acesso, permanência e conclusão no curso. a) A concessão do 
benefício poderá ser na forma de residência estudantil (para os menores de 
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18 anos) ou concessão de auxílio financeiro conforme disponibilidade de 

recurso do Campus (IFRO, 2019). 
 

Os sujeitos da pesquisa se enquadram na alínea "a" do Art. 12: passaram por um 

processo, por meio de edital do Programa de Auxílio à Moradia Estudantil (PROMORE), na 

modalidade de Residência Estudantil; são oriundos de cidades muito distantes e encaram, já 

de início, a ausência da família nesse processo dos estudos. 

Através desta seleção conduzida pelo Departamento de Assistência ao Educando, do 

qual também faço parte, os alunos são selecionados por critérios estabelecidos por edital, que 

tem como intuito atender aqueles com base na situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

conforme disposto pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e a Resolução nº 23/ REIT-

CONSUP/IFRO de 26 de Março de 2018:  

 

Parágrafo único: Entende-se por vulnerabilidade socioeconômica o conjunto 

de incertezas, inseguranças e riscos, enfrentados quanto à fragilização de 
vínculos familiares e ao acesso e atendimento às necessidades básicas de 

bem estar social, que envolve condições habitacionais, sanitárias, 

educacionais, de trabalho, de renda e de bens de consumo, sendo que tal 

vulnerabilidade pode ser agravada em estudantes indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, camponeses, com necessidades educacionais específicas, entre 

outros (IFRO, 2018). 

 

Para esta pesquisa, o público-alvo foi formado pelos alunos que iniciaram seus estudos 

no IFRO em 2018, escolhido pelo fato de que, como de praxe, o grupo passará três anos para 

concluir o ensino médio, o que possibilita o acompanhamento deles após o final da pesquisa. 

Outro critério muito importante foi o fato desses alunos residirem nas dependências do IFRO.  

Isto posto, foi realizado um levantamento de informações através dos documentos 

entregues por eles no processo de seleção para ingresso na residência, o que foi importante 

para que pudéssemos interagir com a realidade desse público, bem como, conhecer o seu 

perfil. Após o aceite dos sujeitos e autorização dos pais para participar da pesquisa, o 

levantamento foi feito conforme tabela abaixo. 

Quadro 04 - Perfil dos participantes da pesquisa 
Nº a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tipo de Trabalho Remunerado 

01 Aluno 1 1º E 5  X Sim X  Funcionário público 

02 Aluno 2 1º C 2  X Não X  Funcionário público 

03 Aluno 3 1º G 4 X  Sim X  Funcionário público 

04 Aluno 4 1º G 4 X  Sim X  Trabalhadores rurais 

05 Aluno 5 1º B 5  X Não P* X  Pecuarista/ leite 

06 Aluno 6 1º G 5  X Sim X  Servente de pedreiro/bolsa família 

07 Aluno 7 1º G 3  X Não X  Servente 

08 Aluno 8 1º E 2  X Não X  Escrevente autorizada 



58 

 

09 Aluno 9 1º A 4 X  Sim X  Comerciante 

10 Aluno 10 1º G 5  X Sim X  Diarista/bolsa família 

11 Aluno 11 1º C 2  X Não X  Atendente de lanchonete 

12 Aluno 12 1º G 4  X Sim X  Vigilante 

13 Aluno 13 1º F 4  X Sim X  Funcionário público/autônomo 

14 Aluno 14 1º G 5 X  Não P* X  Funcionário público/serviço geral 

15 Aluno 15 1º G 5 X  Não P* X  Funcionário público/serviço geral 

16 Aluno 16 1º G 4  X Sim X  Funcionários públicos 

17 Aluno 17 1º A 4  X Sim X  Funcionário público/taxista 

18 Aluno 18 1º F 4 X  Sim X  Funcionário público 

19 Aluno 19 1º B 4 X  Sim X  Produtor rural 

20 Aluno 20 1º G 4 X  Sim X  Funcionário público 

21 Aluno 21 1º G 6 X  Sim X  Produtor rural/leite 

22 Aluno 22 1º G 6 X  Sim X  Produtor rural/leite 

23 Aluno 23 1º F 8  X Sim X  Guia de pesca/ funcionário público 

24 Aluno 24 1º B 3 X  Sim X  Produtor rural/leite 

*P: padrasto 

Legenda: a) Nomes b) Turmas; c) N° Pessoas na Família; d) Residem na Zona Rural; e) Residem na Zona 

Urbana; f) Moram com Pai e Mãe; g) Egressos de Escola Pública; h) Egressos de Escola Particular; i) Tipo de 

Trabalho Remunerado. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 O quadro retrata o perfil social desses alunos: a maioria com o número de pessoas da 

família acima de quatro componentes; maioria de filhos de funcionários públicos. Nessa 

visualização, percebe-se que os pais, ao deixarem os filhos estudarem tão longe de casa, 

enxergam isso como uma oportunidade de eles terem mais oportunidades na vida, e desde 

cedo, os estudantes já encaram as dificuldades de viver sem ninguém da família por perto.   

Os alunos residentes têm como característica serem dedicados. O fato de entrarem no 

Instituto é motivo de desafio para eles: é o momento que assumem responsabilidade pelos 

seus atos, um compromisso consigo mesmo; pelo fato de a família não estar perto para 

acompanhar, eles tendem a ser seus próprios cobradores. Essa mudança acarreta, também, 

uma adaptação a novas companhias e um ambiente totalmente compartilhado. 

Quanto aos novos vínculos, sua família provisória, eles precisam já exercitar desde 

cedo o respeito à individualidade de cada um, pois, inclusive, terão que compartilhar o lugar 

onde dormem, tendo que saber se relacionar, para que isso não seja uma problemática durante 

o ano, atrapalhando seu rendimento na escola.  

Quanto ao ambiente, eles têm a possibilidade de novos espaços muito oportunos para 

estudos, como a biblioteca, a sala de estudos, e a sala de informática, mas que é dividido com 

todos. O Campus Colorado do Oeste tem essa característica do regime de residência, 

proporcionando ao aluno que reside na escola, a possibilidade de usar esses espaços, fora dos 

horários de aula, ou seja, utilizá-los de forma mais tranquila. No entanto, a Instrução 
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Normativa n°01/2017/DEPAE que trata dos espaços disponíveis, dispõe sobre os horários nos 

quais os ambientes podem ser usados, bem como, restringem o tempo de uso deles.   

Os alunos têm que saber aproveitar esses espaços: organizar durante os seus dias da 

semana qual o melhor horário para uso dos espaços e, mais ainda, já irem sabendo o que vão 

fazer, para que a possibilidade de concentração seja maior, independente das distrações que 

possam aparecer. Como alternativa ainda tem os quartos que dividem com outros colegas, 

mas a possibilidade de se concentrar ali para fazer alguma atividade é bem mais difícil – 

sobretudo a Atividade de Estudo. Esses alunos vivem a experiência do ensino médio longe 

dos pais, e sabem que têm um dever consigo e com a família; enfrentam as dificuldades, as 

emoções, os medos sozinhos, mas com os objetivos claros sobre sua formação escolar. 

 

3.3 CAMINHOS REFLEXIVOS DA PESQUISA-AÇÃO: O GRUPO FOCAL 

 

Nesta subseção discutiremos as primeiras ações da pesquisa in loco, seguindo uma 

breve explanação da técnica para coleta de dados, o grupo focal, e apresentação da abordagem 

de cada encontro. O espaço determinado para o tempo da pesquisa com os participantes foi de 

cinco meses, iniciando em outubro de 2018, parando em dezembro e janeiro por ocasião das 

férias escolares, e retornando no início das aulas, em fevereiro de 2019. 

O início da pesquisa, no final do ano letivo de 2018, foi essencial para que tivesse um 

significado mais conclusivo e obtivesse o resultado esperado, pois os alunos passaram pelos 

três primeiros bimestres, e o último é sempre o mais difícil e apertado. Este é, portanto, o 

momento no qual os alunos começam a ter consciência do que poderiam ter feito para não 

passar pelo aperto do final de semestre, principalmente, em relação às notas que precisam 

alcançar. Diante disso, eles têm uma compreensão do que querem melhorar no próximo ano.  

A pesquisa continuou no início do ano letivo de 2019, até a conclusão de seu primeiro 

bimestre letivo, com o intuito de acompanhá-los nos momentos iniciais já em outra série (2º 

ano) e os que reprovassem no 1º ano.  

Após a aprovação, o trabalho de divulgação do projeto foi iniciado. Como o público 

reside no campus, solicitei autorização da Coordenadora do Departamento de Assistência ao 

Educando, Mariana Cabecioni, para visitar nos alojamentos os alunos e falar da pesquisa. 

Assim, conversei com os alunos dos 1º anos, tanto do público feminino, quanto do masculino.  

Sabia que, naquele momento, poucos teriam interesse em colaborar com a pesquisa, 

em decorrência do ano letivo. Na primeira semana poucos se manifestaram; na segunda, fiz 



60 

 

um apelo e, assim, consegui o público esperado; desse modo, o desafio passou a ser a 

participação deles nos encontros. 

O primeiro passo foi entregar-lhes o Termo de Consentimento (que precisaria ser 

assinado pelos pais, ou responsáveis) e o Termo de Assentimento (que seria assinado pelos 

alunos), para que os responsáveis autorizassem a participação dos estudantes na pesquisa. Nos 

dois documentos foram apresentados os objetivos do trabalho e a importância da participação 

dos alunos. No momento da aceitação, todos foram inseridos em grupo de WhatsApp, para 

que a comunicação fosse próxima com todos os envolvidos.  

Assim, baseados nas orientações de Gatti (2005), os encontros foram marcados e 

combinados pelo grupo do aplicativo. O número de participantes para a pesquisa foi de 23 

alunos, por isso, a necessidade de dividi-los em dois grupos (um com 11e outro com 12 

alunos), a fim de obter um resultado mais consistente, considerando a grande discussão que 

ocorreria se todos fossem reunidos de uma única vez. 

 Para o encontro do grupo focal (que foram formado em 2 grupos) foi utilizado um 

roteiro norteador (Apêndice C) dos pontos a serem lembrados; como a intensidade de 

discussão se prolonga, em alguns pontos, a atenção da pesquisadora a este dispositivo foi 

essencial para que o controle das discussões não se perdesse mediante aos objetivos da 

pesquisa. 

 
O roteiro elaborado como forma de orientar e estimular a discussão deve ser 

utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes durante o decorrer do 

trabalho podem ser feitos, com abordagem de tópicos não previstos, ou 
deixando-se de lado esta ou aquela questão do roteiro, em função do 

processo interativo concretizado. O próprio processo grupal deve ser 

flexível, embora sem perder de vista os objetivos da pesquisa (GATTI, 2005, 
p. 17).  

 

Por se tratar de alunos menores de idade, a mediação da pesquisadora foi de extrema 

necessidade, considerando que houve momentos onde um falou mais que o outro e, por outro 

lado, situações nas quais eles precisaram de uma direção e incitação sobre o assunto para se 

manifestarem. Segundo Gatti (2005, p. 29), cabe ao moderador ―[...] introduzir o assunto, 

propor algumas questões, ouvir, procurando garantir, de um lado, que os participantes não se 

afastem muito do tema e, de outro lado, que todos tenham a oportunidade de se expressar, de 

participar‖ .Esse papel de mediador exercido pelo pesquisador não pode influenciar a fala dos 

alunos; isso acontecendo, a dinâmica do grupo focal perde o sentindo, pois, em essência, o 

objetivo deste método de coleta de dados é de ter a percepção dos participantes sobre a 
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temática levantada. O pesquisador levanta o assunto sobre o objetivo da pesquisa e, a partir 

dela, vai norteando a discussão. 

 A partir da técnica de gravação de áudio e das anotações das falas e reações dos 

participantes foi possível construir um panorama coeso que muito contribuiu para a posterior 

análise dos dados. O planejamento dessa etapa do grupo focal foi mediado por um roteiro, 

sendo destacado no quadro abaixo os pontos levantados para discussão dos participantes. 

 

Quadro 05 – Síntese dos encontros dos Grupos Focais 

Encontros e Participantes Temáticas abordadas 

1º Encontro 

Grupo 1 

04/10/2018 (07 presentes) 

Grupo 2 

05/10/2018 (08 presentes) 

Após apresentação dos objetivos do projeto, foi lançado o seguinte 

questionamento. 

O que é estudar?  

Logo depois das argumentações, foi levantada a questão ―Como vocês 

estudam?  

E, assim, os tópicos: Hábito, Concentração e Motivação surgiram 

2º Encontro 

Grupo 1 

24/10/2018 (08 presentes) 

Grupo 2 

25/10/2018 (05 presentes) 

No segundo encontro, a discussão girou em torno da preparação para 

realização da Atividade de Estudo, levantando assim o passo a passo para que 

ela aconteça. 

Deste modo, os temas Planejamento, Organização e Modos de estudar (a 

forma que se estuda) foram discutidos pelos participantes 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

3.3.1 O primeiro encontro 

 

Os primeiros encontros do grupo focal aconteceram em uma sala disponibilizada pela 

instituição. Um ponto destacado por Gatti (2005) é a adesão dos participantes, pois mesmo 

sendo motivados pelo pesquisador, a adesão deve ser voluntária. Como mostra a imagem 

abaixo, a participação nos encontros sempre teve ausências de participantes. 

 

Imagem 1 - Primeiro encontro do grupo focal (1º e 2º grupos) 
 

 
 Fonte: Do acervo da autora, 2019.  
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 No primeiro encontro com os dois grupos foi essencial a mediação da pesquisadora, 

dada a não clareza dos pontos que seriam discutidos, sendo essa, uma tomada essencial no 

grupo focal. Segundo Gatti (2005, p. 23), ―[...] não se recomenda dar aos participantes 

informações detalhadas sobre objeto da pesquisa, devendo ser informadas de modo vago‖, ou 

seja, destacar o objetivo da pesquisa, mas não apresentar as problemáticas baseadas nas 

suposições do pesquisador, deixando os sujeitos da pesquisa sem influência do que falar, 

permitindo assim que eles ressaltem as problemáticas e questões baseadas nas suas próprias 

concepções. Como se trata de um público de adolescentes, a técnica do questionário foi uma 

iniciativa de despertar o interesse em participar da pesquisa, no entanto, sem dar uma exata 

compreensão do que o estudo buscava. 

 A pesquisadora falou sobre o projeto de pesquisa, os objetivos e acerca da participação 

dos alunos no trabalho, lançando, em primeiro momento, a pergunta sobre a compreensão de 

qual era o significado de estudar para eles. Assim, os discentes iniciaram a discussão, que 

foram gerando depoimentos de suas concepções de vida e da importância de estudar, 

proporcionando o envolvimento deles no encontro. As discussões foram se fundamentando a 

partir dos tópicos hábitos de estudo e motivação com intuito de provocar, ainda mais, a 

possibilidade de participação do grupo.  

 

3.3.2 O segundo encontro 

 

Para o segundo encontro, a mediação da pesquisadora foi menor: os alunos já estavam 

mais à vontade e conseguiam se expressar sem muitas incitações. Os temas para a discussão 

envolveram as questões sobre como se preparam para estudar e se existe um planejamento e 

ferramentas que costumam usar para tal. Assim, iniciaram suas indagações sobre cada um 

deles, e sempre que houve necessidade, a pesquisadora promoveu a mediação, buscando 

proporcionar o aproveitamento do tempo e a participação de todos do grupo. 

A experiência do grupo focal trouxe benefícios e oportunidades para que os alunos 

ampliassem suas perspectivas em contato com outras pessoas e interagissem com o 

pesquisador na condição de experts (GATTI, 2005). Por meio dessa experiência, os alunos 

foram convidados a participarem de grupos de estudos/aprendizagens, uma vez que o objetivo 

era a busca de conhecimentos que envolvem a Atividade de Estudo e que os ajudassem no 

momento de estudar. Deste modo, após a promoção dos encontros dos grupos, seria possível o 

desenvolvimento colaborativo do caderno de orientações de estudos, com as dicas e 

conhecimentos sugeridos pelos estudantes.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS: REFLEXÕES A PARTIR DO GRUPO FOCAL 

 

 Nesta seção, os dados oriundos dos encontros do grupo focal serão apresentados, tendo 

como suporte os instrumentos de coletas: as transcrições do áudio e as anotações no diário de 

campo. Desse modo, foi considerada a organização do material coletado a partir da dinâmica 

dos grupos focais, sendo o corpus detalhado de forma confiável, a partir do processo de 

vivência do grupo (GATTI, 2005). 

 Como houve a divisão de grupos, algumas temáticas foram comuns entre eles, o que 

permitiu o agrupamento e, assim, a categorização. Segundo Bardin (1977, p. 148), ―classificar 

elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com os 

outros‖ e, seguindo essa premissa de produtividade e frequências, as categorias foram 

divididas em temáticas:  

I – O impacto da mudança do ensino fundamental para um curso técnico integrado 

com o ensino médio;  

II – Motivos para não desistir;  

III – Hábitos de estudos;  

IV – Concentração para estudar;  

V – Planejamento;  

VI – A preparação para estudar: organização;  

VII – Modos de estudar e estratégias de estudos. 

 Conforme Gatti (2005), as discussões que surgem durante o encontro são 

significativas, porém, é necessário destacar aquelas mais importantes dentro da linha da 

pesquisa. A análise dos dados permitiu a categorização das temáticas que mais aparecem, 

principalmente, aquelas que mais se ligam ao problema da pesquisa, e ainda, se definiu 

aquelas que foram trabalhadas e enfatizadas na intervenção. Para garantir a privacidade da 

identidade, os sujeitos foram identificados pelo termo Aluno, seguido de uma numeração 

cardinal (1, 2, 3, 4, 5 etc.). As falas dos participantes serão ressaltadas por meio da aplicação 

do efeito de itálico nos excertos. 

 

Categoria I – O impacto da mudança do ensino fundamental para um curso técnico 

integrado com o ensino médio 

 

Essa categoria surgiu no início das discussões sobre o momento que perceberam a 

diferença entre ter 10 disciplinas e passar a ter 18, ainda sem contar as atividades 
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complementares que realizam toda semana, dentro de um tempo de aula. Algumas das 

participantes da pesquisa destacaram: 

 

A diferença do ensino fundamental para o IFRO, é que senti falta de tempo 

para estudar, excesso de aula e provas; não sabia mexer no AVA, não teve 

explicação e acabei ficando sem nota por não ter enviado certo. (Aluno 7). 
 

Com o acúmulo de carga horária, não consegui dar o meu melhor, e no 

ensino fundamental era pouca disciplina. (Aluno 4). 

 

Essa diferença da carga horária do ensino fundamental para o ensino médio integrado 

com um curso técnico foi crucial para o bom aproveitamento das disciplinas. No momento 

que passaram, e tiveram conhecimentos da carga horária que teriam para enfrentar o ano 

inteiro, muitos entraram em desespero e a desistência passou a ser uma possibilidade, pois a 

gama de atividades e avaliações seriam dobradas e colocariam a condição de darem o melhor 

de si mesmos.  

Nesse momento, para muitos alunos, os conflitos de interesse aparecem, ou seja, 

deixam de estudar para aprender aquele conteúdo e passam a se preocupar apenas em alcançar 

a média, dado o número de quase duas dezenas de disciplinas a serem cursadas. O número de 

disciplinas, com certeza, foi considerado como o critério que mais impactou no rendimento 

nas disciplinas.   

 

Categoria II – Motivos para não desistir 

 

Essa categoria destaca-se por ter um envolvimento maior com a fundamentação 

teórica da pesquisa. O motivo emergiu na discussão em vertentes diferentes: desde o fato para 

estudar no IFRO, passando pelo fato de estar longe da família e o incentivo a partir da fala dos 

professores. 

Os motivos nessa categoria nascem dos princípios incentivados para os alunos, dos 

desejos que os despertam o interesse em atingir seus objetivos, assim a palavra motivação 

aparece em momentos da redação da dissertação, pois, os motivos emergem do contexto 

social, histórico e intimo dos estudantes, de que as emoções e os componentes afetivos 

influenciam o motivo da atividade, ou seja, ela tem um sentido pessoal para o estudante, são 

essas razões que fazem o sentido parte integrantes do conteúdo da consciência e parece entrar 

na significação objetiva (LEONTIEV, 2004). 
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Para a compreensão mais clara dessa categoria se apresenta um exemplo apresentado 

por Leontiev para explicar a origem dos motivos em uma atividade de estudo.   

 

Imaginemos um aluno lendo uma obra científica que lhe foi recomendada. 

Eis um processo consciente que visa um objetivo preciso. O seu fim 

consciente é assimilar o conteúdo da obra. Mas qual é o sentido particular 
que toma para o aluno este fim e por consequência a ação que lhe 

corresponde? Isso depende do motivo que estimula a atividade realizada na 

ação da leitura. Se o motivo consiste em preparar o leitor para sua futura 
profissão, a leitura terá um sentido. Se, em contrapartida, se trata para o 

leitor de passar nos exames, que não passam de uma simples formalidade, o 

sentido de sua leitura será outro, ele lerá a obra com outros olhos; assimilá-
la-á de maneira diferente (2004, p.104).  

 

 É possível entendermos a concepção do motivo, trazendo a compreensão mais clara 

dos motivos compreensíveis e quando eles se transformam em motivos realmente eficazes, 

que na compreensão dessa categoria os motivos se fortalecem e ganham novos sentidos à 

medida que são contemplados, surgindo assim, novos motivos e principalmente ganhado 

status de atividade principal.  

Para Uma vaga no Instituto é motivo de orgulho para muitos alunos; então, estudar no 

IFRO torna-se algo muito importante e razão para querer superar seus obstáculos e enfrentar 

as dificuldades do dia a dia. Ao falar sobre esse primeiro ponto, pelas expressões faciais dos 

alunos, percebeu-se o quanto se sentem privilegiados em estudar na escola, o que mexe 

bastante com suas emoções; algumas falas, a seguir, expressam esse motivo com veemência. 

 
A competitividade aqui no IFRO é maior, então isso motiva. (Aluno 7). 
 

O IFRO é bem melhor, pois influencia sua carreira, pois com uma profissão, 

não desprezando outras escolas. (Aluno 23). 

 

A responsabilidade de estudar em uma escola federal infla o ego desses alunos, sendo 

uma motivação considerada por muitos, a que mais mexe com eles. A Aluna 23, em uma de 

suas falas, esclarece que a cada prova que se tem a nota sempre é motivo para correr atrás 

para não baixá-la e buscar videoaulas para ajudar no entendimento da matéria e tirar uma nota 

maior. 

A escola tem uma valorização muito grande, pois deixar de conviver com a 
família e viver com novas pessoas totalmente diferentes é a razão para 

jamais querer desistir; batalhei muito pela minha família e pelo meu futuro. 

(Aluno 4). 

 

Um dos motivos enfatizados foi à família e percebeu-se, pelo jeito dos alunos, que 

muito maior do que o orgulho de ser aprovado é o sentimento de que o estudo pode melhorar 
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a vida da família. Em algumas falas os estudantes transmitiram o sentimento de decepção pelo 

pouco esforço que tinham feito: é como se admitissem uma culpa, mesmo os pais não estando 

presentes, essas expressões vinham daqueles que apresentaram algumas notas abaixo da 

média, ou que passavam sempre com a nota da média, 60, como se denota nas falas a seguir:  

 

O fato de estar longe dos pais, isso dá força. (Aluno 18). 
 

O apoio dos pais (por mais que não tenha ido bem nas provas, ter uma fala 

de compreensão), ajuda muito. (Aluno 16).  

 

A distância da família surgiu, praticamente, na fala de todos, sendo um elemento de 

extrema importância para os participantes, o que enfatiza que, para eles, a família é a base 

para o bom desempenho dos alunos; a saudade surge com o esforço que precisam fazer para 

estudar e fazer com que o tempo que levam na escola valha a pena. As pessoas da família são 

os primeiros mediadores da criança, pois ―[...] através da constante mediação dos adultos, 

processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar forma‖ (LURIA, 

2010, p. 27). Mesmo com o crescimento da criança a influência emocional por parte da 

família é marcante, sendo um estímulo importante para cada etapa de vida e, nesta situação, 

exposta pelos alunos, pelo motivo de se dedicarem aos estudos.  

  Outro ponto que gerou bastante discussão por parte dos alunos, foi o apoio e, em 

alguns casos, o não apoio dos professores: os alunos demonstraram que esse ponto é crucial 

para eles, principalmente, porque são os professores que convivem com eles diariamente e 

conseguem perceber muitas de suas dificuldades, sejam elas dentro de sala de aula, na 

disciplina e no que diz respeito às questões pessoais. Em suma, acreditam que esse apoio é 

muito importante para todos:  

 
Quando o professor se importa pela nossa vida isso se relaciona com o 
aprender em sala. (Aluno 13). 

 

O professor motiva, a gente sente essa sensação, pois as aulas são passadas 
com leveza; o professor de Biologia é assim. Porém, existe professor que 

deixa os alunos para baixo. Por exemplo, o uso de slides, com muito texto, 

torna a aula desinteressante. (Aluno 4).  

 

O professor é essencial para o envolvimento do aluno para com a disciplina e, 

especificamente, com os conteúdos. No entanto, essa relação professor-aluno vai além da 

motivação pela disciplina: ela deve ser explicitada por uma relação de amizade, sem interferir 

consequentemente, no desenvolvimento desse aluno. Essa proximidade vem, principalmente, 
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com o intuito de entender o aluno, de conhecer sua realidade, suas dificuldades, de dar 

realmente uma atenção para o aluno. Segundo Vigotski: 

 
As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em 

todas as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do 

processo educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor ou 
exercitem mais seu pensamento devemos fazer com que essas atividades 

sejam emocionalmente estimuladas (2001, p.121). 

 

O envolvimento do docente na vida do aluno, sobretudo daqueles que estão longe da 

família, torna-se uma fonte de motivação para esses alunos, pois a escola passa a comportar 

uma extensão do que sentiriam se estivessem em casa. Vendo de outra forma, muitos desses 

alunos não têm esse apoio da família e essa aproximação dos professores traz benefícios 

escolares e pessoais, pois sentem que alguém se importa com eles.  

 

O reforço externo é o instrumento necessário para modelar o 
―comportamento mental‖ e para motivar o estudar prossiga uma tarefa que, 

justamente pela sua natureza passiva, e, portanto, não construtiva-criativa, 

necessita frequentemente de um reforço-motivação externo para poder ser 
continuada (LEONTIEV, 2005, p.15). 

  

 O apoio e a compreensão vindos da família e dos professores geram motivos a mais 

para os alunos, para a continuação da realização dos estudos. A família é a base principal de 

apoio para os estudantes, já que nessa etapa de vida (adolescência) o aluno tem os pais como 

seus responsáveis e principais instrutores, devendo obediência a eles. Já os professores, 

exercem o papel de defensores da sua disciplina e, mais ainda, têm o compromisso de ensinar; 

o estímulo vindo deles é parte pedagógica de sua prática, o comunicar, o apresentar de um 

conteúdo deve vir acompanhado da contextualização com algo instiguem do aluno, gerando 

recordações e assimilação deste. A ligação do professor com o aluno no contexto sala de aula 

propicia o envolvimento com seu fazer pedagógico e o se importar com o desenvolvimento do 

aluno, como um todo, na sua disciplina, demonstrando interesse com o seu desenvolvimento 

pessoal. 

 Segundo Blagonadezhina. (1978, p. 356) ―as emoções são de grande importância na 

atividade prática para alcançar os fins propostos‖, por isso, elas podem vir carregadas de 

compreensão, como também, de pressão, sendo ambas positivas para a realização dessa 

prática. No caso do ato de estudar, ela envolve ambas, sendo necessárias para a atividade. O 

lado emocional vivido por esses alunos influencia em todo o processo da vida do estudante, e 

ele pode colaborar de maneira positiva e, até negativa. Ressaltando nesses casos citados, 
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família e professores representam não apenas a importância do apoio, mas, e principalmente, 

a falta dele.  

 

Categoria III – Hábitos de estudos 

 

A palavra hábito surgiu durante as conversas: Permitindo a pergunta do mediador 

―como é a rotina de estudo de vocês?‖. Os participantes, em primeiro momento, ressaltaram a 

falta de tempo. O horário disponível, à noite, geralmente é destinado para realizar as 

atividades das disciplinas, considerado atividades de estudos, porém, a preocupação é maior 

no sentido de completar essa tarefa, resolver sem muito aprofundamento no conteúdo. Essa 

compreensão dos alunos ficou mais clara na fala de um deles ao afirmar que ―na pressão não 

se aprende, a gente decora‖ (Aluno 18). 

Essa pressão evidencia a dificuldade que os alunos vivem durante cada bimestre, 

definidas por eles como ―prioridades‖, que são as disciplinas que requerem mais atenção por 

parte deles, enquanto as outras disciplinas acabam ficando em segundo plano, gerando 

excesso de tarefas e muita coisa para estudar. O hábito mais comum é o de começar a estudar 

pela matéria que possuem maior afinidade, ou por uma disciplina que considerem mais 

complicada, como é o caso da matemática, referenciada por eles. Os participantes foram 

enfáticos ao dizerem que não possuem o hábito de estudar, o que torna essa necessidade 

frustrante, monótona. 

As falas dos alunos mostram que o estudar naquelas circunstâncias se limitava a 

realizar a tarefa para atender o prazo dado para a entrega dela e o estudar mesmo, 

efetivamente, acontecia na proximidade das provas, comprometendo o real entendimento 

sobre o conteúdo. Então, não existia o fomento do hábito, focava-se ao atendimento de 

demandas e não em si a rotina de estudar. 

Para executar uma ação é essencial ter prática e essa vem acompanhada de 

treinamento, de forma organizada, com um fim, um propósito. Smirnov et al. explicam o 

processo para o hábito ―[...] como resultado do treinamento, o modo de agir é fixo. O 

indivíduo aprende a agir de maneira progressiva. Essas formas de agir que foram fixadas 

através do treinamento são chamadas de hábito‖ (GURIANOV,1978, p. 404)
5
.  

                                                
5 Tradução nossa do excerto: ―Como resultado del entrenamiento se fija la menera de actuar. El indivíduo 

aprende a actuar de manera progressiva. Estas maneras deactuar que se han fijando gracias al entrenamiento 

se denominan hábitos‖. 
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Na análise da fala dos alunos, o hábito de estudar ocorre por período, transformando-o 

numa tarefa esporádica e não criando consistência na realização da atividade, ou seja, ela não 

tem sentido para ele naquele momento. E, a cada vez que volta a realizá-la, o estudo é 

condicionado para atender a demanda e não para o fim de aprender, um exercício moroso e 

sem concentração, uma vez que ―a velocidade para executar a ação é condicionada pela 

formação de sistemas de conexões firmes que são a base para adquirir hábitos‖ (GURIANOV, 

1978 p. 406)
6
. 

A Atividade de Estudo é um ato que deve se tornar natural para o aluno. Durante a 

constância em estudar, eles desenvolvem  habilidades e desenvoltura em suas ações e no seu 

discurso, incorporando essa ação e tornando-a mais fácil de se realizar a cada vez que a faz e, 

mais ainda, criando mecanismos para conduzir o processo, neste o caso, os instrumentos por 

meio de estratégias, dessa forma realizando-a como sua atividade principal por ter consciência 

do porque está estudando . O hábito proporciona uma atividade mais consciente e desenvolta, 

mesmo sabendo que em determinados momentos ela necessite de renovação quanto às suas 

especificidades. 

 

Categoria IV - Concentração para estudar 

  

 Ao relembrarem a rotina do dia a dia de alunos e sua residência no campus, os 

estudantes destacaram o cansaço no momento em que precisam estudar fora dos horários de 

aula, como precisam se adequar à realidade que vivenciam no campus - sobre o fato de que 

precisam dividir espaços com outras pessoas. Desse modo, o ato de concentrar é um processo 

mais complicado, surgindo, daí, uma dificuldade quanto à concentração, à atenção voluntária 

para realizar essas atividades.  

 Por mais que no campus haja espaços disponibilizados aos alunos, como a biblioteca, 

a sala de estudos (feminina e masculina) e até os laboratórios que funcionam até as 22 horas, 

o fato de dividirem estes espaços causam distrações que os impedem de focar no que estão 

fazendo. Assim, alguns falaram sobre alguns mecanismos que utilizam para enfrentar essa 

dificuldade, tais como, uso de fones de ouvido, a busca por um lugar afastado para estudar; 

contudo, outros disseram que conseguem fazer suas tarefas e estudar rodeados de outros 

colegas. 

                                                
6 Tradução nossa do excerto: “La rapidez para realizar la acción está condicionada por la formación de 

sistemas de conexiones firme que son la base para adquirir los hábitos” 
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 Já na sala de aula, os alunos falaram sobre a concentração, no sentido de prestar 

atenção na aula, destacando a forma como o professor ministra suas aulas e como ele aborda o 

conteúdo. Nesse momento, eles deram ênfase ao papel do professor quanto à metodologia 

usada para ministrar os conteúdos, sendo esse o segundo ponto mais ressaltado em relação aos 

professores: 

 

Para se concentrar, depende do jeito que o professor dá aula. (Aluno 

9). 

Se concentrar, para mim, depende da matéria, e agora a matéria que 

todos mais gostam é matemática, porque é mais interessante. (Aluno 

16) 

Quando se gosta mais da matéria, há mais dedicação. (Aluno 12) 

 

A metodologia do professor no processo de ensino-aprendizagem ganhou destaque 

nessa categoria e, para os alunos, o fato do assunto prender a atenção demonstra, 

aparentemente, que a metodologia do professor funcionou. No entanto, não foi apenas a 

metodologia que teve ênfase; também foi ressaltado o fato de gostar da disciplina. 

 Lembramos aqui o que Vigotski define a atenção como ―a atividade mediante a qual 

conseguimos desmembrar a complicada composição das impressões que nos chegam do 

exterior, concentrando na parte mais importante toda a força de nossa atividade e facilitando 

assim sua penetração na consciência‖ (2001 p.125). Diante dessa definição percebemos a 

dificuldade que é se concentrar em algo: é necessário contar com elementos externos que 

fortaleçam esse processo e, no caso dessa categoria, destacam-se os componentes que uma 

aula precisa ter para que o aluno se envolva nela.  

 Segundo Smirnov (1978, p.178) ―a atenção tem manifestações externas: mimetismo e 

movimentos‖
7
, ou seja, para despertar a atenção são necessárias movimentos que possibilitem 

esse mecanismo;  é por meio de um conjunto de ações e movimentos que dentro de sala de 

aula ela acaba por se tornar um processo que vai envolvendo a todos pela manifestação da 

imitação. Como, por exemplo, quando se vê alguém prestando atenção e se começa a fazer o 

mesmo, por meio de uma ação involuntária.  

 A concentração e atenção envolvem o objetivo em foco no momento e os movimentos 

externos, sendo eles positivos ao seu alvo, como falamos sobre o papel do professor. Essas 

definições contribuem para o processo de estudo no que se refere a prestar atenção, 

considerando ressaltar que a falta de atenção não significa que está faltando algo, mas, que 

                                                
7 Tradução nossa do excerto: “La atención tiene manifestaciones externas: la mímica y los movimientos” 
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existe a necessidade de se direcionar para o seu objetivo naquele momento (SMIRNOV, 

1978). 

 

Categoria V – Planejamento 

 

 Ser estudante compreende compromissos que os alunos assumem ao entrar na escola, 

que vêm acompanhados de cobranças da família e dos próprios alunos. Nesse processo com 

todas essas demandas, os estudantes encontram muita dificuldade para organizar sua rotina. 

 Os participantes falaram dessa categoria brevemente e sem muitos argumentos, 

simplesmente dizendo que não se planejam, porque têm dificuldade em pensar suas ações 

futuras sobre o que estudar e, principalmente, colocar no papel o que planejam; ou, ainda, o 

que deveriam planejar. Simplesmente, vão fazendo as tarefas, avaliações, quando elas se 

aproximam da data para entregar ou para fazer, no caso das provas. Como bem expressado 

por um dos participantes, ―vou deixando pra estudar quando a prova se aproxima‖. A falta 

desse hábito envolve tanto o contexto familiar e social a qual pertencem, pois, planejar é 

pensar antes e geralmente nossa rotina se define em fazer sob pressão e agir no imediatismo. 

 O planejamento na atividade, não se trata de algo que exija uma complexidade para 

fazer, pois é, simplesmente o ato de organizar (em um papel ou de outro modo) os seus 

compromissos, planejando suas ações durante a semana. Sem esse tipo de estratégia os alunos 

se perdem durante as semanas, e acabam por tumultuar suas tarefas, impactando seu 

aproveitamento em cada uma delas, além do risco de esquecer um desses compromissos. 

 A Atividade de Estudo parte do princípio de uma ação intencional, com uma 

finalidade, o aprender, sendo satisfatório que o aluno atinja seu objetivo, e a consequência e 

mensuração deste resultado vem a partir da nota. Quando esse resultado é negativo, ele nem 

sempre está ligado ao não aprendizado, mas à negligência de algumas ações do aluno em não 

realizar determinadas atividades e não ter conseguido estudar para determinado conteúdo, 

tendo como principal motivo a falta de tempo para isso. Daí a necessidade do planejamento 

para o estudo: a previsão, com antecedência, do que precisa estudar e como fazer isso, 

direcionando o aluno e evitando esquecimentos e excesso de tarefas acumuladas em um 

mesmo período.  

 O sistema de avaliações no IFRO conforme o Regulamento de Organização 

Acadêmica (ROA), Art. 85, ocorre de maneira contínua, cabendo ao professor avaliar o aluno 

de formas diversas, utilizando o mínimo de dois instrumentos por bimestre; desse modo, o 

professor informa e aplica essas avaliações com tempo determinados, cabendo ao aluno 
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conduzir esse processo. E, na realidade dos alunos do campus com 18 disciplinas, a 

necessidade de planejar acaba por se tornar essencial. No campus não existe uma semana 

específica para provas, mas o período das avaliações, no qual a maioria das últimas avaliações 

concentram-se nas últimas semanas do bimestre; isso, de certa forma, sobrecarrega o aluno, 

principalmente aquele que não planeja suas ações.  

  Segundo Leontiev (1978), o sentido da ação é criado na relação entre o motivo da 

atividade e aquilo para o qual a ação do sujeito está orientada como resultado possível, ou 

seja, seu fim. Na ação consciente, estão integrados a gênese da atividade (motivo) e o objeto 

da ação (fim da ação). Com essa percepção de ação de Leontiev (1978) é possível ver na 

Atividade de Estudo o planejamento no caminho que existe entre a ação e o seu resultado.  

  

Categoria VI – A preparação para estudar: organização  

 

Essa categoria em questão surgiu das conversas sobre a preparação para estudar; como 

na categoria anterior sobre o planejamento, a organização também foi percebida pelos alunos 

como algo que não conseguem fazer. Em determinado momento a pesquisadora pergunta: 

―Vocês se organizam em algum momento para estudar?‖.  Diferentemente das outras 

mediações feitas pela pesquisadora, nos dois grupos, foi perceptível a expressão de culpa e, 

até mesmo, de desespero por parte de alguns; outros, simplesmente sorriram, sem graça. 

Os discentes foram enfáticos quanto ao fato de se organizar, afirmando que não 

conseguem fazê-lo, que o dia a dia, as atividades, as aulas implicam a organização, mas que 

sofrem na falta dela: 

 

Não consigo me organizar por conta da rotina que é muita cheia de 

coisas para fazer. (Aluno 18). 

 

 Para Gurianov (1978) a organização deveria ser uma ação consciente do aluno, porém, 

ao se deparar com a rotina de um curso integrado e em determinados períodos do ano com 

tarefas, seminários, avaliações de todas as disciplinas, eles percebem o quanto fez falta a 

prática da organização desde o início da vida acadêmica.  

 

Quando tem três provas no mesmo dia, decoro para uma e enrolo nas 

outras. (Aluno 18). 
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A organização, para os alunos, é refletida por conta da rotina atarefada, assim, com o 

acúmulo de atividades e provas, eles optam por decorar e enrolar. Essa constatação, a partir 

das falas dos participantes realça, ainda mais, o medo de retroceder no processo de evolução 

das tendências progressistas (aluno crítico e criativo) para as tendências tradicionais 

(cumpridor de tarefas e acrítico).  

Segundo Matos (2011, p.27) ―planejamento e organização são os alicerces de um 

estudo bem-sucedido‖, pois os alunos dependem mais de convicções pessoais do que, 

simplesmente, cumprir as tarefas. Ao chegar no estágio de planejar e organizar, o aluno 

desenvolve uma capacidade autônoma de guiar seu estudo, tornando-se responsável pelo seu 

papel de aluno e tendo o controle da sua vida acadêmica, estabelecendo objetivos e usando os 

instrumentos adequados para cada situação (MATOS, 2011). 

Exige-se do estudante uma organização sistemática do tempo disposto para o estudo, 

ter disciplina e aproveitar bem esse momento significa um aproveitamento inteligente deste. 

Segundo Severino (2007, p. 46) ―Não se trata de estabelecer uma minuciosa divisão do 

horário de estudo: o essencial é aproveitar sistematicamente o tempo disponível, com uma 

ordenação de prioridades‖, fazendo esse tempo realmente produzir resultados satisfatórios 

para o estudante. 

 

Categoria VII – Modos de Estudar e Estratégias de Estudos 

 

 A partir do reconhecimento da dificuldade de organização e planejamento, alguns 

alunos lembraram de estratégias que usam para suprir a falta da organização e, ao mesmo 

tempo, atender a correria das aulas e de suas tarefas. Partindo dessa situação vivida por eles, 

algumas habilidades foram se desenvolvendo quando sentiram a necessidade de criar 

estratégias para ajudá-los na lembrança e fixação dos conteúdos. 

Na busca por dirimir essas questões, os estudantes acabam optando por técnicas que, 

segundo eles, são mais fáceis de usar, sendo que aquela ressaltada por todos foi a de grifar o 

texto. No entanto, eles destacam que se perdem com essa técnica, às vezes, pois dependendo 

do conteúdo acabam rabiscando em excesso o texto, de modo que o sentido de rabiscar perde 

sua funcionalidade. Os participantes também lembraram de dicas dadas por professores como 

fazer paródias para lembrar de um conteúdo e, ainda, fazer ligações entre palavras para 

lembrar dos elementos químicos da tabela periódica. Para os alunos, usar esses tipos de 

técnicas é uma forma de suprimir o tempo que levariam depois para rever o conteúdo.  
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Já fiz Paródia de um conteúdo: a gente fica cantando, teve vezes que 

lembrei de tudo; e outra é de desenhar, para lembrar. (Aluno 16). 

Quando era criança queria aprender as capitais e, assim, pedia para minha 
mãe perguntar, para ver se eu sabia. (Aluno 13). 

 

 

Para Vygotsky (2004, p. 96) ―a inclusão do instrumento [artificialmente criado] como 

parte do comportamento humano suprime e torna desnecessária uma série de processos 

naturais‖, diminuindo um caminho que seria mais longo e, ainda, objetivando despertar 

mecanismos de operações psíquicas como o lembrar e o comparar.  

O uso dessas estratégias adotadas pelos alunos tem o intuito principal de facilitar o 

acesso ao conteúdo, caso precisem  revisitar estes saberes para realização de avaliações; desse 

modo, a utilização delas é uma alternativa para facilitar a Atividade de Estudo em cada uma 

das disciplinas. Segundo Leontiev (2004, p 145) ―o instrumento reorganiza-se de tal maneira 

que mesmo os processos mais elementares se transformam‖.  Para os alunos, esse processo do 

estudo é importante para o seu aproveitamento nas disciplinas, e seu pleno desenvolvimento 

implica no alcance do objetivo principal, que é a aprovação em cada uma delas. Desse modo, 

tais técnicas de estudos auxiliam os estudantes sendo, também, um mecanismo de recordação 

do assunto, quando for necessário. 
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5 INTERVENÇÃO: OS CAMINHOS TRILHADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO 

PRODUTO DA PESQUISA 

 

Nesta seção, delinearemos o percurso da intervenção da pesquisa, baseados nas 

problemáticas identificadas no grupo focal. Essa etapa é essencial na pesquisa-ação, pois é a 

partir dela que o pesquisador entra, ainda mais, na realidade dos sujeitos, e pode contribuir 

para a construção de informações que os levem à reflexão e, até mesmo, amenizar as questões 

relacionadas à dificuldade para estudar, o que foi nosso objeto de pesquisa.  

Nessa etapa da pesquisa, a intervenção objetiva visou ampliar o conhecimento sobre o 

objeto de estudo e tendo como finalidade contribuir para a solução dele. O papel do 

pesquisador é mais uma vez essencial aí, pois já tendo atuado como observador mediador, 

agora inicia seu trabalho como interventor dentro do processo da pesquisa, efetivamente. 

Segundo Oliveira (2010), a intervenção do pesquisador é feita no sentido de desafiar o sujeito, 

de questionar suas respostas, para observar como a interferência de outra pessoa afeta seu 

desempenho e, sobretudo, para observar seus processos psicológicos em transformação e não 

apenas os resultados de seu desempenho. 

Assim, uma organização de atividades que tenham como objetivo intervir na realidade 

dos sujeitos, foi realizada com o principal objetivo de envolver os sujeitos na pesquisa e, com 

a ajuda deles, construir alternativas e caminhos para uma Atividade de Estudo mais eficiente e 

mais prazerosa.  

O problema da pesquisa, ―como ajudar o aluno a organizar sua Atividade de Estudo e 

ainda desenvolver seu potencial de aprendizagem?‖ viu na condução da Atividade de Estudo, 

o elemento precursor para os caminhos sobre como se chegar a proposições para essa 

problemática, e a partir da técnica do grupo focal, foi possível visualizar os maiores desafios e 

as dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação à atividade de estudar.  

 O grupo focal permitiu chegarmos a hipóteses que caracterizam a Atividade de Estudo 

e que influenciam, diretamente, no ato de estudar. Por meio das discussões dentre as 

categorias enfatizadas da sessão cinco, destacamentos os elementos: planejamento, 

organização, motivos e técnicas de estudos. 

A atividade de estudar requer planejamento, e esse não é apenas do que será estudado 

(conteúdo), mas planejar o seu dia, desde acordar cedo, até comer nos horários certos. Esse 

planejamento está estritamente ligado à organização, e essa relação entre eles é contínua e um 

não acontece sem o outro.  No intuito de visualizar, especificamente, a etapa de estudo, segue 

o diagrama com os elementos essenciais da Atividade de Estudo que foi apresentado aos 
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alunos com o intuito de direcionar as intervenções da pesquisa.  

 

Figura 06 - Elementos para a Atividade de Estudo 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

O diagrama apresenta a perspectiva do ato de estudar fazendo a ligação da 

contribuição de cada etapa necessária e destacando que todas elas estão ligadas pelo 

movimento da ação para acontecer. A partir dele iremos discorrer sobre a importância de cada 

uma dessas etapas, trazendo a contribuição de cada uma para o processo de estudo, baseados 

nos elementos da atividade de Leontiev: necessidades, motivos, objetivos, finalidade, ações e 

procedimentos. 

 

Organização  

 

O primeiro ponto desse processo sempre se entrelaça, em nível de importância, com 

todas as outras, sendo que a organização e o planejamento mantêm uma relação um tanto 

quanto dependente uma da outra, transformando-se em ferramentas iniciais para os alunos.  

Enquanto o planejamento diz respeito ao estabelecimento do que se precisa fazer, quando 

fazer, a organização se refere à utilização eficiente deste tempo disponibilizado para estudar 

(MATOS, 2011). 

Para tornar um planejamento real, é de suma importância organizar suas ações antes, 

durante e depois. A organização tem a ver com o tempo, e esse se não for aproveitado, passa e 

parece que não fizemos nada, ainda mais com o mundo de hoje, com tantas possibilidades de 

distrações.  Assim, a organização torna-se primária, a partir do momento em que é ela que 

determina a necessidade de planejar. Organizar a mente, organizar suas atividades são os 

Atividade de 
Estudo 

Organização 

Planejamento 

Ferramentas /Técnicas de estudos 

Motivos 
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primeiros questionamentos do estudante quando não se está dando conta de fazer tudo que é 

necessário durante o bimestre.   

O ato de fazer o planejamento já demonstra o objetivo de uma prática mais consciente 

e responsável, seja das suas atividades, como também de saber o que tem que se estudar, 

sendo que a utilização da organização durante a Atividade de Estudo é contínua.  

Segundo Gurevich (1978), o aluno precisa ter consciência da sua obrigação de 

estudante; a escola significa mais do que um ambiente no qual irá conviver e necessita 

desenvolver obrigações que ela exige dele, pois ―o estudo na escola exige não apenas uma 

certa conduta externa da criança, mas também saber direcionar seus processos psíquicos, sua 

atividade mental‖
8
 (Gurevich, 1978, p. 400).  

A consciência da importância da organização é primordial para o processo de estudo, 

pois a falta de organização é a causa de todos os problemas que tendem a acabar com nosso 

tempo, sem que haja no mínimo uma produção. Segundo Castro ―há uma tendência universal 

de perder tempo com atividades secundárias menos penosas e deixar para o fim a mais 

importante‖ (2015, p. 34). A palavra rotina se interliga perfeitamente com organização; 

contudo, não significa que sejamos máquinas, não engessando o tempo, mas implicando em 

ações sequenciais que garantem uma visualização para aproveitar melhor o tempo, com mais 

eficácia, tendo como consequência ações mais diretas e focadas.  

 

Planejamento 

 

O planejamento é uma etapa que a partir do momento que é iniciada, exerce no aluno 

o comprometimento com o que se propôs a fazer. Surge de uma necessidade que nasce da 

dificuldade em realizar algo, que aparentemente está bagunçado no seu cotidiano. Para isso, o 

plano das suas atividades e, especificamente, o seu plano de estudo, devem ser escritos pelo 

sujeito como, por exemplo, reservar um espaço no caderno, para que ele se fixe na sua mente 

e remeta suas ações durante o dia. Para planejar é necessário saber onde está? E o que 

pretende alcançar? Malheiros (2013) diz que um bom planejamento deve responder a seis 

perguntas, conforme apresentadas no quadro: 

Quadro 06 - Perguntas para iniciar o planejamento 

 Qual o ponto de partida?  
Qual o ponto de chegada? 

                                                
8 Tradução nossa do excerto: “El estudio en la escuela exige no solamente una conducta externa determinada 

del niño, sino también saber dirigir sus procesos psíquicos, su actividad mental‖. 



78 

 

 

Planejamento 

Em quanto tempo? 
Como será o processo? 

Que recursos serão necessários? 

Como será avaliado? 
Fonte: Malheiros (2013). 

 

Respondendo a cada uma delas, o caminho seguirá o fluxo para a realização do seu 

objetivo principal, enquanto aluno. O planejamento para estudar é baseado nas atividades pré-

existentes, considerando o que se tem para fazer, seja estudando o conteúdo no qual se tem 

dificuldade, como também, realizando uma atividade que requer mais dedicação, mais afinco. 

O ato de pensar e escrever reforça seu compromisso com determinada atividade, e é uma 

forma de lembrar o quão aquilo é importante.  

 

O planejamento sempre foi uma etapa considerada extremamente importante 

para todas as atividades desenvolvidas pelo homem. Contudo, esta etapa tem 
assumido uma relevância cada vez maior na atualidade. Isto se deve, 

principalmente, à quantidade de informações com as quais se tem que 

trabalhar, além de sua complexidade (MALHEIROS, 2013, p. 71).  

 

O aluno, principalmente aquele que estuda em cursos integrados, tem uma gama de 

atividades de cada disciplina para fazer. Em algum momento, geralmente, ele se preocupa 

com a disciplina que é mais difícil, priorizando-a. Ao fazer isso, acaba por deixar outras de 

lado, e fazendo-as de qualquer jeito. Então, copiam do colega ou da internet, e quando se trata 

de avaliação, a história se repete, complicando e prejudicando a aprendizagem, 

consequentemente.   

A necessidade do planejamento é óbvia: o aluno precisa planejar suas atividades e, 

mais ainda, precisa colocar em prática, o que não é uma atividade fácil, pois requer 

compromisso com ele mesmo. Separar os momentos para estudar, como também os 

momentos para se divertir e dormir, é essencial para o planejamento. Seguir o planejamento 

tem como consequência o hábito, tornando as atividades do planejamento menos penosas, já 

que a ideia, é que tudo seja feito e estudado com antecedência aos prazos. Aliás, esse é o 

motivo de planejar: conseguir realizar suas atividades dentro do prazo e sem pressão.  

 

Ferramentas de Estudos 

 
Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para 

sua própria produção ou sua construção (freire, 1996, p.47). 

 

O caminho para o processo de aprendizagem não é fácil, nem para professores, muito 

menos, para os alunos. Paulo Freire, ao escrever a frase apresentada na epígrafe, ampliou a 
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visão dos educadores para uma compreensão mais clara do processo ensino-aprendizagem. O 

aluno crítico, transformador, pretendido pelas tendências progressistas, é o objetivo que 

pretendemos alcançar: questionar, buscar soluções e, mais ainda, criar alternativas para uma 

aprendizagem mais eficiente e que realmente tenha um sentido. 

Dentro dessas buscas, o aluno deve procurar alternativas para facilitar sua 

aprendizagem, e no momento de estudar, ela é essencial. O ato de ler necessita de uma 

atenção no momento que se faz, deve ser um momento mais profundo e exige um 

envolvimento e comprometimento do aluno. Enquanto um envolve motivos, o outro exige a 

busca por encontrar estratégias e desenvolver habilidades que auxiliem o aluno nesse 

processo. É, aí, que técnicas de estudos aparecem como ferramentas que auxiliam nesse 

processo, não como um resumo de trechos avulsos do texto, mas organizando de maneira a 

entender o que está estudando e para que esteja estudando. 

O uso de ferramentas em qualquer atividade que se pretenda realizar tem o intuito de 

facilitar determinada ação, e na Atividade de Estudo, especificamente, torna-se um 

mecanismo de lembrar sobre o que se está estudando. As estratégias, por meio de técnicas de 

estudos, têm o intuito de ajudar o aluno a melhor regular sua aprendizagem com o mínimo de 

esforço adicional, sendo uma ferramenta poderosa no processo de estudo.   

Leontiev (2004), ao enfatizar a importância do trabalho para a atividade humana, 

ressalta a ajuda dos instrumentos e destaca a diferença que esses interferem na atividade de 

trabalho.  

 
O que é um instrumento? O meio de trabalho, diz Marx, é uma coisa, ou um 
conjunto de coisas que o homem interpõe entre ele e o objeto, do seu 

trabalho como condutor de sua ação. O instrumento é, portanto, um objeto 

com o qual se realiza uma ação de trabalho, operações de trabalho. 

(LEONTIEV, 2004, p. 88). 

 

Na Atividade de Estudo, especificamente, os instrumentos têm o objetivo de auxiliar, 

facilitar o estudo e, mais ainda, proporcionar uma ação mais eficiente, servindo como 

mecanismo de relembrar o que está estudando. 

Segundo Vygotsky (2004, p. 96), ―a inclusão do instrumento no processo de 

comportamento provoca, em primeiro lugar, a atividade de toda uma série de funções novas, 

relacionadas com a utilização do mencionado instrumento e de seu manejo‖. O instrumento, 

na Atividade de Estudo é o mecanismo de melhor acesso e facilitação de um aprendizado, é 

um estímulo para esse comportamento; esses instrumentos são como mecanismos que, 
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conforme o tempo e finalidade que são utilizados, eles se incorporam de maneira natural 

àquela atividade.  

E essa perspectiva de lembrar, não está ligada apenas ao que está anotado, por 

exemplo, mas ao ter acesso ao material (técnica utilizada), relembrando o que foi estudado, no 

contexto considerado e, a partir desse momento o significado daquele estudo faz sentido, 

constatando-se o aprendizado. Segundo Catania (1999, p.345), ―o lembrar é determinado mais 

pelo nosso comportamento relativo aos estímulos passados do que pelos próprios estímulos‖. 

As técnicas de estudos devem ser um mecanismo auxiliador na hora de estudar; 

algumas técnicas, como as mnemônicas, fazem um exercício importante para a memória. Para 

lembrar-se de algo não é necessário repetir aquela informação ou evento diversas vezes; na 

técnica mnemônica, o aluno se atenta em lembrar-se de um conteúdo com inúmeras 

informações, convertendo a uma sequência de símbolos como, por exemplo, o uso do clássico 

SOCIDIVALPLU (Soberania, Cidadania, Dignidade da pessoa humana, Valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e Pluralismo político), para relembrar os fundamentos da 

Constituição Federal do Brasil, de 1998. 

Tentar lembrar-se de tudo é impossível, daí a necessidade de exercitar a memória, e se 

tratar de lembrar do que se precisa aprender. Nesse sentido, a memória corresponde à 

capacidade do cérebro de executar as três operações mnemônicas, ou seja, aquisição, 

consolidação e evocação (ROTTA et al, 2016). 

Usar técnicas de estudos é criar caminhos para recordar onde tudo começou e facilitar 

os processos de recordação do assunto estudado. Como afirma Catania, ―quando usamos 

técnicas, produzimos nossas próprias pistas para a recuperação. A característica mais crítica 

da recuperação é a produção de condições similares àquelas que existam durante a codificação 

e o armazenamento‖ (1999, p.338). Daí, a necessidade do que se chama de ―dependência de 

pista‖, quando a acessibilidade de um item depende dos estímulos ou pistas presentes no 

momento de recordar. 

Um exemplo de técnica que tem como característica evidenciar pistas é o mapa 

mental, desenvolvido na década de 70 pelo pesquisador e professor norte-americano Joseph 

Novak, que tinha como objetivo "[...] a aquisição, o armazenamento e/ou a utilização da 

informação" (BORUCHOVITCH, 1999, p. 3). 

Esse tópico reservado às técnicas de estudos justifica-se pelo fato delas serem 

estratégias que auxiliam a aprendizagem, contribuindo para a preocupação com o estudo de 

um conteúdo e servem como mediador para o entendimento do que se está estudando. Assim, 

há o acesso a qualquer tempo do que se estudou, por exemplo, como uso do mapa mental.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Novak
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No entanto, as estratégias não se restringem apenas às técnicas de acesso imediato. Há 

outras formas de técnica de estudo de maneira organizada como, por exemplo, o estudo 

intercalado e a prática distribuída. Segundo Dunlosky et al. (2013), o uso dessas ferramentas 

permite ao aluno organizar sua mente e preparar-se para uma memória de longo prazo. A 

prática distribuída refere-se à descoberta de que distribuir o aprendizado ao longo do tempo 

(seja dentro de uma única sessão de estudo ou em todas as sessões), geralmente, beneficia a 

retenção a longo prazo mais do que oportunidades de aprendizagem em massa. A prática 

intercalada, por vez, se cruza com a distribuída, pois a primeira se refere ao estudo de 

diferentes conteúdos e disciplinas, de maneira a revisar um estudo por um tempo determinado, 

pausar e, no retorno, iniciar outro estudo, assim, intercalando durante a semana de estudo. 

Deste modo, na Atividade de Estudo, as estratégias enquanto ferramentas constituem um 

caminho para despertar o interesse em estudar, criando assim, mecanismos que motivem a 

Atividade de Estudo. 

 

Motivos 

 

Outro fator que exerce considerável importância nesse processo são os motivos,  pois 

qualquer problema pelo qual passamos impacta diretamente na motivação para se realizar 

algo: problemas com a família (financeiros, pessoal, saúde), relacionamentos (amizades, 

namoros) e a descoberta do adolescente da sua identidade (sexualidade). Tais questões fazem 

parte da vida, mas os adolescentes estão vivendo-as pela primeira vez, e até saber como lidar 

com elas, não há como evitar seus impactos no cotidiano. 

Uma vez desmotivado, o estudante desiste dos estudos e prefere realizar outras 

atividades. Além disso, sua atenção se torna baixa, afinal, sua mente passa a dar atenção 

somente à emoção negativa. Com sua atenção fragilizada, a memorização também se torna 

ineficiente. Emoções negativas podem gerar desânimo irritação, cansaço, ansiedade, não 

gostar de estudar, entre outras (PICCINI, 2017). 

O agir requer um motivo para delinear todo esse acontecimento, pois, conforme 

Leontiev ―o motivo da atividade é o que se reflete no cérebro do homem que se excita em agir 

e direciona essa ação para satisfazer uma necessidade específica‖
9
 (1978 p. 346). Ou seja, a 

motivação nasce desses motivos, sejam eles compreensíveis em primeiro momento e depois 

                                                
9 Tradução nossa do excerto“Se denomina motivo de la actividad aquello que reflejándose en el cerebro del 

hombre excita a actuar y dirige esta actuación a satisfacer una necesidad determinada”.  
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evolui para motivos realmente eficazes a partir da sua internalização, esse processo caminha 

em todo o processo da atividade abrindo caminhos para que ela aconteça.  

 

5.1 A METODOLOGIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA PESQUISA-AÇÃO 

 

Nesta análise, destacaremos o desenvolvimento das atividades realizadas com os 

alunos para a construção do caderno de estratégias de estudos, no entanto, a todo o momento, 

enfatizando que o real sentido da pesquisa se baseou nas experiências, reflexões e estratégias 

conversadas, discutidas e implementadas por cada sujeito da pesquisa, a seu modo.  

A finalidade foi de contribuir para a construção de um material que será importante 

para eles e para o público escolar, com o fim de colaborar no processo de Atividade de 

Estudo, no intuito de despertar no aluno o significado mais íntimo do que é estudar e para quê 

estudar para que, assim, a aprendizagem seja realmente significativa. A fim de direcionar as 

intervenções pedagógicas, foi elaborado um plano de ação das atividades propostas, como um 

instrumento norteador do desenvolvimento das ações.  

 

Quadro 07 - Detalhamento das ações desenvolvidas no plano de ação 
Etapa Ações Objetivo 

01 - Análise e 

estudo do grupo 

focal 

Grupo de estudos Socializar, discutir e estudar as questões que 
auxiliem o ato de estudar 

02 - Construção 

das estratégias 

Acompanhamento 

individual ou coletivo 

Estudar, elaborar e construir estratégias de estudo  

03 - Foco na 

Motivação  

Sessão de Cinema Motivar os participantes sobre a importância de 

sempre tentar e nunca desistir 

04 - 

Implementando 

técnica de estudo 

Oficina – Ensina uma 

técnica de estudo 

A partir das experiências da pesquisa, praticar e 

ensinar uma das técnicas de estudos com alunos 
ingressantes do 1º ano no ano de 2019 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

A pesquisa buscou construir seu raciocínio nos conhecimentos na Psicologia 

Histórico-Cultural e na Teoria da Atividade, visando intervir na realidade do sujeito, o aluno, 

segundo preceitos de Vygotsky (2009) e Leontiev (1978). Para o primeiro autor, no que se 

refere ao processo da Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, e da relação do sujeito com 

ambiente no qual vive, sendo essencial para o seu desenvolvimento, discute que ao conhecer a 

realidade do sujeito, identifica-se seu conhecimento real. Isso, partindo do princípio do que 

ele tem para contribuir independentemente, sendo base essencial para o caminho da ZDP, a 

fim de propiciar o nível potencial. Essa distância entre o desenvolvimento real e o potencial é 

que permite a intervenção seu papel efetivo na pesquisa, trata-se do processo de 
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acompanhamento realizado durante toda a etapa da pesquisa, do desenvolvimento do 

estudante e suas contribuições ativas para o trabalho da dissertação.  

Quanto a Leontiev, foi essencial em todos os momentos da pesquisa quanto à 

compreensão da Teoria da Atividade e a teorização de cada um de seus componentes 

estruturais, sendo eles os motivos, objetivos, finalidade, ações, procedimentos. Especialmente 

na etapa de ação da pesquisa, esses componentes foram construindo a compreensão mais 

consciente para a atividade de estudo. 

 

5.2 O GRUPO DE ESTUDOS – ESTUDANDO E CONSTRUINDO 

 

 A formação do grupo de estudos favoreceu para a participação dos alunos na busca de 

conhecimentos e estratégias que contribuíssem para o momento de pesquisa e 

compartilhamento de ideias e estratégias. Essa concepção de trabalho baseou-se nos preceitos 

de Vygotsky sobre o conceito da ZDP, de que a construção do conhecimento depende da 

interação do sujeito com outro membro do grupo que tenha mais habilidade, proporcionando a 

ele atingir seu objetivo, sendo essa modalidade um tipo de estratégias que os estudantes 

possam adotar e contribuir para o seu desenvolvimento e do outro, com que está 

compartilhando seus conhecimentos. 

Os grupos que foram divididos pelo grupo focal, nos primeiros encontros da pesquisa, 

se uniram considerando o que era esperado no processo de pesquisa. Quanto à participação de 

todos em todos os encontros, alguns alunos participaram de todos os momentos; outros, por 

motivos pessoais, não participaram. Como já destacava Gatti (2005. p. 23) é preciso ―os 

pesquisadores estarem conscientes de que ausências de último momento são muito comuns, e 

que é preciso lidar com essa situação‖: o sujeito é convidado, o que não o obriga a participar.   

 

Imagem 02 – Primeiro encontro do grupo de estudos 

 
Fonte: Acervo da autora, 2019.  
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  No dia 07 de novembro de 2018 aconteceu o primeiro encontro do grupo, em uma 

sala do campus, às 19 horas. Nesse primeiro encontro, como combinado no último encontro 

do grupo focal, o objetivo era compartilharmos as principais dificuldades encontradas no 

grupo focal, as quais são explanadas pela pesquisadora e, a partir delas, discutir e buscar 

estratégias e técnicas para utilizar no processo de estudo. Assim, munidos dessas informações, 

compartilharam algumas delas.  

 Os alunos falaram algumas das estratégias que usam durante as aulas e nos momentos 

de estudos fora da sala. Para alguns dos alunos, eles conseguem utilizar essas estratégias e 

enxergam que elas somam positivamente nos resultados em algumas disciplinas. Elas foram 

apresentadas no grupo focal e detalhadas na análise das categorias, no item modos de estudar 

e estratégias de estudos. 

 Após a contribuição e troca de experiências dos participantes, a pesquisadora 

apresentou para os alunos algumas técnicas de estudos baseado em um estudo realizado pelo 

Departamento de Psicologia da Kent State University, coordenada pelo professor John 

Dunlosky e outros profissionais, no qual se destacam técnicas de estudos classificadas como 

menos eficazes, de eficácia moderada e de eficácia alta. As técnicas foram apresentadas em 

forma de slide da seguinte maneira:  

Menos eficazes: Grifar; Releitura; Mnemônicos; Visualização ou Mapa mental e 

Resumos;  

Eficácia moderada: Interrogação Elaborativa; Autoexplicação; e Estudo Intercalado; 

 Eficácia alta: Teste prático e Prática distribuída.  

Outra técnica sugerida foi a de quadro esquemático e cada uma das técnicas foi 

explicada e contextualizada por meio de exemplos relacionando a alguns conteúdos. Durante 

a exposição das técnicas, os alunos se manifestaram informando que já utilizavam algumas 

delas, enquanto outras, realmente, eles nunca tinham ouvido falar ou praticado, pois algumas 

delas exigem uma organização e planejamento por eles. Então, parte desses alunos se animou 

em utilizar algumas das técnicas e outros disseram que só iam conseguir realizá-las no 

próximo ano, 2019, pois estariam mais tranquilos para iniciar sem nenhuma sobrecarga de 

tarefas. Os alunos da pesquisa foram informados que a apresentação das técnicas não 

constituía uma imposição, mas sim, sugestões de instrumentos que pudessem fazer parte da 

sua rotina de estudo no intuito de facilitar a aprendizagem de determinado conteúdo.  

  A inserção dessas técnicas, conforme o método instrumental proposto por Vygotsky 

(1999), em primeiro lugar, causa toda uma série de funções novas, relacionadas com a 

utilização de determinado instrumento e seu manejo. E o segundo ponto, é que a utilização 
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das técnicas suprime a necessidade de uma série de processo naturais que passam a ser 

efetuadas pelo instrumento. 

Na Atividade de Estudo, existem os atos que podem desempenhar o papel de meio, 

(instrumentos) para estimular as operações psíquicas que influenciam no processo de 

aprendizagem, tais como, lembrar, comparar e associar, considerados instrumentos artificiais 

mas que não perdem a essência do resultado da ação, sendo um mecanismo de atividade que 

recria o processo natural, antes, sem os instrumentos.  

 Assim, após conversarem sobre as técnicas apresentadas juntamente com o 

pesquisador, os discentes separaram as técnicas que manifestaram uma curiosidade, não pela 

facilidade, mas pela compreensão, interferência e eficácia que elas poderiam ter no processo 

de estudo deles. No apêndice E, elas foram elencadas de 1 a 8, entre as que mais geraram 

interesse e uma breve explicação sobre cada uma delas, formando um material a ser entregue 

a eles, no próximo encontro, como referência para inserção nas atividades de estudo.  

 As técnicas de estudos são instrumentos que, ao ponto em que são utilizadas, remetem 

a nortear uma atividade e destacar pontos importantes de modo que, quando são acessados, o 

conhecimento é lembrado e direciona o estudo. Para Leontiev (2004), o instrumento mediatiza 

a atividade do homem, reorganizando de tal maneira, que mesmo os processos elementares 

que a constituem, se transformam.  

 A ênfase das técnicas foi essencial, no entanto, igualmente enfatizados no grupo focal, 

o planejamento e a organização sempre apareciam como a base para realização da atividade 

de estudo, pois sem os dois, as técnicas nem seriam cogitadas e nem realizadas, já que 

algumas delas dependem de ações anteriores para acontecer.  

 

2º Encontro do grupo de estudos  

 

No segundo encontro, ocorrido em 14 de novembro de 2018, a proposta partiu de um 

conhecimento mais profundo do cérebro humano e sua influência no processo de 

aprendizagem. Em posse de textos e vídeos, o assunto foi conversado com os participantes 

surgindo, daí, muitas dúvidas; algumas foram consultadas por eles no momento do encontro 

via internet e outras foram sendo conversadas diante da experiência de cada aluno.   

A intervenção no encontro constituiu em levar ao conhecimento do aluno a estrutura 

do cérebro humano, principalmente, para enfatizar os aspectos vinculados às conexões de 

aprendizagem. Leontiev (2004) ressalta o cérebro como o órgão essencial, para o 

desenvolvimento do psiquismo do homem, pois ―[...] as estruturas cerebrais superiores se 
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formam na ontogênese durante o processo de apropriação das formas historicamente 

constituídas da sua atividade relativamente ao mundo que o rodeia‖ (LEONTIEV, 2004, p. 

213). 

As funções do cérebro são essenciais ao processo de aquisição do conhecimento. 

Assim, nos encontros, nos atentamos à questão da atenção, percepção, e o registro de um novo 

conhecimento quando este entra em contato com o sujeito. Segundo Consenza (2011), é 

importante reconhecer que existem conhecimentos que são lembrados conscientemente 

(memória explícita), e aqueles que se manifestam sem esforço, sem que se tenha consciência 

do que é lembrado (memória implícita).  

Como forma de elucidar o entendimento do aluno sobre a temática e reconhecer a 

importância do cérebro, foi reproduzido um vídeo, de curta duração, sobre como funciona o 

passo a passo de uma informação e como ela se fixa na memória; destacando no grupo de 

estudo a memória de curto prazo ou memória operacional, buscando enfatizar a primeira 

impressão da memória por meio dos sistemas sensoriais, destacando os cinco sentidos (visão, 

audição, olfato, paladar e tato), porém, buscando compreender que a informação para ser 

mantida precisa de um sistema que engloba a repetição, a elaboração e a consolidação 

(CONSENZA, 2011).  

Tendo como base essa compreensão, por meio das discussões, os participantes 

puderam pensar sobre esse sistema de aquisição de uma informação e, ainda, relatando sua 

percepção sobre como enxergam esse processo. Desse debate, surgiu a constatação de uma 

técnica usada por eles, a associação (lembrança de um conhecimento já existente, ligando a 

um novo conhecimento), destacando que ela auxilia na lembrança de determinando assunto. A 

lição derivada do encontro foi sair com o estímulo de que precisam compreender mais sobre o 

assunto, fazendo a ligação desse tema e sua importância para o processo de estudo.  

 

3º Encontro do grupo de estudos  

  

Imagem 3 - Terceiro encontro do grupo de estudos 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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 O dia 21 de novembro de 2018 foi o momento de conversamos sobre os encontros, 

desde o grupo focal até o grupo de estudos, e o que essas experiências estavam contribuindo 

para a vida dos, nesses dois meses.  

 Mesmos daqueles que não puderam participar de todos os encontros por motivos 

particulares, à receptividade à pesquisa ocorreu de maneira positiva para todos. As 

dificuldades relatadas no grupo focal, a troca de experiência nos grupos de estudos e, até 

mesmo, a inserção de técnicas de estudos e, principalmente, a consciência quanto à 

importância da organização e do planejamento foram de extrema importância para eles. 

 Após falar das acepções de cada um, mais uma vez, os alunos foram convidados para 

continuar na proposta da pesquisa, mas com atendimentos individuais, duplas ou pequenos 

grupos para acompanhar os discentes no início do ano letivo de 2019 até a finalização do 1º 

bimestre, com o intuito de contribuir na elaboração de estratégias de organização para estudar 

e inserir algumas técnicas durante suas atividades de estudos.  

 

5.3 A CONSTRUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS COM OS ALUNOS 

 

 Para a construção das estratégias, os participantes foram convidados a participar por 

vontade própria; essa maneira foi à forma de deixá-los à vontade diante da proposta da 

pesquisa, tendo como base o que Leontiev (1978) propõe sobre o que leva o ser humano a 

buscar atender suas necessidades, movido por um motivo (motivação, fatores motivadores). 

Como previsto, desde os encontros com os grupos focais, a participação foi de livre escolha 

do aluno, considerando que eles tinham consciência do comprometimento que precisariam ter, 

não com a pesquisa, mas a sua disposição em participar.  

 Nessa etapa, os encontros com os alunos aconteciam na sala da Coordenação de 

Orientação Educacional (COE); eles falavam de suas principais dificuldades e, pela maioria 

das problemáticas apresentadas no grupo focal, verificou-se que as mais citadas giravam em 

torno da dificuldade em se organizar com suas responsabilidades diante das tarefas em cada 

uma das disciplinas, e outra, da falta de técnicas e estratégias na hora de estudar. 

 Como norte quanto à direção, os discentes foram orientados a escrever e organizar 

sobre suas tarefas que já tinham datas determinadas. Como forma de organizá-las 

visualmente, construímos um quadro organizador de horários e tarefas a fim de facilitar à 

escrita e a visualização pelos alunos, a todo o momento, conforme o modelo abaixo: 
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Quadro 08 - Modelo de quadro organizador de horários e tarefas 

Tabela de organização das tarefas do 1º Bimestre 

Disciplinas Avaliações Data 

Português Seminário 20/02/2019 

Matemática Questionário 03/03/2019 

Filosofia Prova 10/03/2019 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Os dados foram inseridos como exemplo, mas o modelo poderia ser feito por eles no 

caderno pessoal ou, se preferissem, criar um modelo no Word e imprimi-lo quando sentissem 

necessidade. 

 

Imagem 04 – Organização de horários pelos alunos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo foi sugerido, no entanto os alunos tinham liberdade de utilizá-lo da maneira 

que fosse mais prática para eles, conforme se evidencia na Imagem 04. O outro ponto que 

surgiu a partir da organização, trata-se de como realizar essas atividades. Nesse momento 

houve a necessidade do planejamento e conforme selecionadas as técnicas que mais 

chamaram a atenção deles nos grupos de estudos, apareceram à de estudo intercalado e a 

prática distribuída. Desse momento foi sugerido pela pesquisadora um plano de estudo, no 

qual era possível contemplar as duas técnicas e um plano que eles poderiam recorrer à 

pesquisadora, assim que precisassem de outra. 

A inserção desse plano caracteriza-se pelo caminho que o aluno precisa seguir, 

destacando nessa etapa a técnica, que é o procedimento que ele deve percorrer para chegar ao 

seu objetivo fim, sendo que no decorrer desse processo ele começa a fazer sentido para o 

estudante, lembramos aqui o exemplo dado por Leontiev (2004, p.324): 

 

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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[...] quando no decurso de exercício de tiro o aluno atinge o alvo, o fim, ele 

executa uma ação determinada. Caracterizada como?. Primeiro, pela 

atividade em que ela se insere, pelo seu motivo e, por consequência, pelo 
sentido que ela tem para o aluno. Mas ela caracteriza-se igualmente pelos 

meios, pelo processor que permite sua execução.  

 

A partir dessa compreensão o modelo do Plano de estudo como ferramenta de 

procedimento adquire sua importância como norteador do processo da atividade de estudo. 

Segue o modelo do plano de estudo: 

 

Imagem 05 – Modelo de Plano de Estudo 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  

 

Na primeira imagem, temos o plano como foi sugerido e, na segunda, ele preenchido 

por um dos alunos da pesquisa. O plano de estudo consegue descrever as disciplinas, os 

horários, e os dias que o aluno vai estudar sobre determinada questão colocada por eles. O 

plano de estudo remete-se aos preceitos de Gurianov (1978, p. 404) quando trata dos hábitos; 

segundo o autor ―[...] é essencial ter prática e, acima de tudo, ser treinado, ou realizar a ação 

repetidamente, de forma organizada e com um certo propósito‖
10

. 

O plano de estudo é um instrumento criado para atender de maneira sistemática a 

rotina dos alunos, baseando os preceitos determinados por Gurianov (1978), conforme citação 

acima, em que ressalta as habilidades a ser desenvolvida para se criar o hábito. A partir do 

momento que o aluno inicia as primeiras escritas no plano, a cada semana ou cada mês que 

passa, ele vai desenvolvendo uma rotina sobre seus compromissos enquanto estudante, e 

dentro desse processo, ele se torna mais organizado e consciente do seu papel consigo mesmo.  

 

 

                                                
10

 Tradução nossa do excerto “[...] es indispensable tener práctica y, sobre todo, estar entrenado, o sea 
ejecutar la acción repetidamente, de manera organizada y con un fin determinado” 
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Imagem 06 – Construção das estratégias com os participantes da pesquisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Além do plano de estudo, outras técnicas foram surgindo e tomando forma por 

idealização deles; uma das mais comentadas pelos alunos foi o mapa mental ou mapa 

conceitual, apresentado aos alunos durante os grupos de estudos. Essa ferramenta chamou a 

atenção dos estudantes pela praticidade ao produzir e, principalmente, pela sua utilização 

depois de feito, destacando uma das características basilares desse instrumento, que é o 

lembrar. Segundo Júnior (2013, p. 443) 

 

O mapa conceitual, criado na década de 1970 por Joseph Novak como 

técnica cognitiva para aprender de modo significativo, baseia-se na teoria 
ausubeliana e constitui uma estratégia pedagógica de grande relevância no 

ensino para a construção de conceitos científicos pelos alunos, ajudando-os a 

integrar e relacionar informações, atribuindo, assim, significado ao que estão 

estudando.   

 

Ao aderir ao mapa mental como uma técnica para utilizarem tanto durante as aulas, 

como também ao estudar fora da sala, os estudantes podem acessá-la o momento que 

quiserem. Esse caráter de visualização que o mapa apresenta exerce no seu usuário a 

possibilidade de lembrar o que escreveu e porque destacou aquelas informações, ou seja, a 

possibilidade de acessá-la e, assim, lembrar o conteúdo que foi estudado para poder produzir 

o mapa mental.  

 Sokolov (1978) ao falarem de memória de fixação, relatam que na atividade escolar se 

utiliza com frequência a memória voluntária, na qual sempre que se repete (leitura e 

visualização) uma matéria ela é fixada na memória, sendo essa tarefa de recordar muito 

importante para a atividade da memória, mais efetiva que a involuntária. A partir dessa 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  
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concepção, o mapa mental mostra seu potencial quanto à sua utilização, sendo um 

instrumento de fácil acesso e que a partir do sentido da visão, funciona como um objeto de 

recordação do conteúdo estudado, podendo ser remetida a uma tarefa para a recordação.  

Para Sokolov (1978, p. 205) ―a fixação voluntária na memória é facilitada quando 

consideramos tarefas parciais que se destinam a lembrar não precisamente tudo o que 

percebemos, mas apenas parte dela‖
11

. Assim, a técnica do mapa mental apresentou aos 

estudantes essa característica de lembrança, por isso, ao produzirem essa sistematização, 

visualizaram-no como uma técnica de estudo que pode ajudá-los a estudar quando se 

aproximarem as avaliações.  

 

Imagem 07 - Técnicas de estudos realizadas pelos participantes 

 

 

Essa etapa de acompanhamento e construção com os alunos foi de extrema relevância 

na perspectiva da pesquisa-ação, foi o momento de efetiva prática de todo o conhecimento 

estudado nos grupos focais e grupo de estudos. Partindo das hipóteses que norteiam a 

Atividade de Estudo, sendo elas planejamento, organização, motivos e técnicas de estudos, 

que a intervenção obteve um direcionamento e, na medida do possível, pode contribuir de 

alguma forma com a realidade de estudos dos participantes da pesquisa. 

 Leontiev (2005), a partir de seus estudos com crianças de desenvolvimento mental 

atrasado, afirma que ao colocar estes sujeitos em condições adequadas ou ao utilizar métodos 

especiais de ensino, ela pode ter progresso notáveis, conseguindo superar seu próprio atraso. 

Utilizando essa experiência do autor, é possível perceber que não apenas a criança que 

apresenta algum atraso, mas, também, o aluno que apresenta alguma dificuldade no estudo, 

quando lhe é dada uma condição ou apresentadas estratégias, ele pode desenvolver a 

capacidade de superar essas dificuldades.   

                                                
11

 Tradução nossa do excerto ―La fijación voluntaria en la memoria se facilita cuando nos planteamos tareas 
parciales que tienen por objeto recordar no precisamente todo lo que percibimos, sino unicamente parte de 

ello” 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  
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Imagem 08 – Sessão de cinema e reflexão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  

 
 

Com o andamento das intervenções da pesquisa-ação, os participantes foram 

convidados pela pesquisadora para uma sessão de cinema com o intuito de trazer, na 

perspectiva de Blagonadezhina (1978), um momento de despertar os sentimentos de 

admiração pela alegria de outros, considerando que os sentimentos de emoção e luta 

impulsionam a realização de uma atividade.  

O filme escolhido para o momento foi O menino que inventou o vento (CHIWETEL 

EJIOFOR, 2019), e traz a história de um menino que encontrou na leitura de um livro a 

solução para o problema da falta de água em seu povoado, descobrindo um método de criar 

energia eólica no meio das terras secas do Malawi, de modo a garantir a irrigação das 

colheitas e a sobrevivência da população local.  

O destaque motivacional do filme ficou pelo percurso e dificuldade que o menino 

passou para ter acesso ao livro, que não tendo como pagar a mensalidade da escola, teve a 

compaixão de um professor para ter acesso à biblioteca e, assim, ler o livro de física que trazia 

o conteúdo gerador da sua curiosidade.  

O filme traz, dentro da perspectiva da pesquisa, um componente  motivacional, já que 

a lição de moral do filme foi a de destacar que a força de vontade e vontade de aprender foram 

primordiais para superar as dificuldade e as barreiras na vida e, mais ainda, que por mais 

desprivilegiado que alguém seja quanto à sua condição social, o conhecimento pode levar o 

indivíduo a caminhos inimagináveis. Ao final do filme, conversamos sobre ele e a acerca da 

ligação do mesmo com a pesquisa, onde foi possível, pelas falas dos participantes, trazer a 

lição do filme para a realidade deles enquanto alunos destacando, principalmente, o caráter 

motivacional.  
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5.4 A OFICINA – CONSTRUINDO O MAPA MENTAL 

 

A culminância da pesquisa ocorreu com um momento especial de encerramento dos 

encontros e, ainda, a condução de uma oficina, tendo os participantes como os mediadores da 

produção de uma das técnicas de estudos praticadas no decorrer do estudo. Para o momento, 

os atuais alunos do 1º ano foram convidados a participarem do encontro que tinha como 

objetivo aprenderem a fazer um mapa mental, sendo esta a técnica de estudos mais bem aceita 

e aderida pelos participantes da pesquisa. 

 

Imagem 9 – Participantes e convidados na oficina de construção do mapa mental 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  

 

A pesquisadora mediou à oficina, primeiramente, agradecendo a presença de todos e 

enaltecendo a participação dos atuais alunos do 1º ano que aceitaram o convite. Assim, foram 

formados grupos tendo, em cada um deles, participantes da pesquisa e os alunos convidados, 

sendo distribuídos pequenos textos para cada grupo, para que pudessem, após uma primeira 

leitura, produzir o mapa mental. Os textos escolhidos pelos grupos foram: História da Escrita, 

O Cangaço e Capitanias Hereditárias. 

A ideia da produção do mapa mental é que ele seja um instrumento que facilite o 

processo de estudo, sendo uma técnica que pode ser acessada a todo o momento, 

possibilitando lembrar o aluno do conteúdo estudado e tendo a premissa das ideias 

fundamentais do texto que foram destacadas, quando foi produzido; também, com a finalidade 
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principal de diminuir o trabalho que teria de ler novamente aquele texto, sabendo que ele tem 

o objetivo de lembrar a essência do texto.  

Este foi o último momento da pesquisa, e como desde o início de todas as ações, ela 

começou e terminou com a participação dos alunos, que sem dúvida foi essencial; com eles 

foi possível compreender muitas de suas dificuldades e, mais ainda, poder colaborar com a 

formação e o desenvolvimento deles enquanto aluno, mas, e principalmente, enquanto ser 

humano.  

Nesse sentido destacamos aqui o que Souza e Macedo (2012) ressalta sobre a 

avaliação da aprendizagem e inclusão escolar na vertente da Teoria Histórico-Cultural que: 

 
Os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos devem ser 

mediados pelas potências que eles possuem e não por aquilo que lhes falta, 

afastando os fatores de culpabilização individuais, que atualmente ora são 
direcionados aos próprios educandos e às suas famílias e ora aos educadores 

(p. 280). 

 

 A importância de conhecer o potencial do estudante é essencial no processo de 

aprendizagem, esse conhecimento e interesse nesse processo afastam a impressão por vezes, 

equivocada dos problemas supostos que os alunos podem apresentar. 

 Destarte, afirmamos ainda mais os caminhos das intervenções realizadas durante a 

pesquisa, como mediadoras no processo a fim de potencializar o desenvolvimento e 

aprendizagem dos participantes, permitindo que ele se aproprie dos meios externos 

(conhecimentos) e possibilitando que ele pense, análise e decida sobre sua formação. 

 A pesquisa-ação teve como suporte de ação a Teoria Histórico-Cultural ao valorizar a 

história e a cultura dos participantes e possibilitar que ele possa formar seus próprios 

conceitos. E utilizando os mecanismos possibilitados pela Teoria da Atividade, ao utilizar os 

instrumentos como mediação ao processo de aprendizagem.  

 Dos encontros que aconteceram durante a pesquisa, oito estudantes conseguiram 

participar de todos, e outros não, por seus motivos particulares, mas durante a pesquisa cada 

um deles pode se manifestar da sua forma. Assim, agradeço a cada um pelo respeito e 

dedicação em poder contribuir com a pesquisa e com a produção do material produto desta 

pesquisa, o Caderno de Estratégias de Estudos.  

  

5.5 O CADERNO DE ESTRATÉGIAS DE ESTUDOS 

 

A elaboração do produto da pesquisa é um caderno com estratégias de estudos que 

servirá como guia aos estudantes que estão iniciando sua vida no Instituto. O objetivo do 
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caderno é possibilitar aos estudantes acesso a estratégias, técnicas, metodologias e dicas que 

servirão como ferramentas no auxílio à Atividade de Estudo.  

O caderno também visa instigar os alunos a desenvolverem suas habilidades que são 

poucas exploradas, visto que as técnicas exercem no cérebro a capacidade de desenvolver seu 

raciocínio, tendo ciência de suas capacidades e sabendo aproveitá-las.  

A construção do produto foi desenvolvida desde os encontros do grupo focal, nos 

quais surgiram as discussões que extraíram a essência da problemática pesquisada, 

oportunizando enxergar os caminhos para a construção de um trabalho que contribuísse para 

todos os envolvidos e tivesse como resultado um material que colaborasse com a instituição e 

os alunos do Campus Colorado do Oeste.   

Segundo Thiollent (2011), a produção do material didático gerado com a participação 

dos participantes, objetiva a divulgação deste em uma escala maior, representando parte da 

pesquisa e sua contribuição para a comunidade a qual estão inseridos, neste caso, ao Campus 

Colorado do Oeste. 

O objetivo do caderno é mostrar os caminhos para a obtenção da prática para a 

Atividade de Estudos, por meio do projeto de ensino das ações realizadas, apresentando os 

resultados e estratégias que nasceram da pesquisa, como o plano de estudo, o quadro de 

organização de atividades, e algumas técnicas de estudos utilizadas pelos alunos durante a 

pesquisa. 

 O produto da pesquisa é um resultado palpável, respeitando o trajeto da pesquisa-ação 

conforme Thiollent (2011), havendo a necessidade de produzir um material didático pelos 

participantes, com o objetivo de serem distribuídos em escala maior, principalmente, para a 

classe referenciada na pesquisa, os alunos do ensino médio. 

 A finalização da pesquisa é o momento de indagações e esperanças: de um lado, se 

refere à efetiva contribuição da pesquisa para a vida dos estudantes e, de outro, o momento se 

enche de esperança com o que ela já contribuiu e o que pode acontecer, daqui por diante. É 

um trabalho que será implementado nas atividades diárias da orientação educacional, e dará 

suporte às ações pedagógicas, que tem como objetivo auxiliar o estudante. Será um trabalho 

que terá o suporte apoiado nas vivências e experiências dessa dissertação. 

 Destaco, no entanto, o principal objetivo da pesquisa, que era ajudar o estudante na 

Atividade de Estudo. Ao final dos trabalhos das práticas interventivas, perguntei aos 

participantes como a pesquisa havia colaborado para a vida deles. Como apresenta o quadro 

abaixo, acerca daqueles que responderam, a pesquisa influenciou o pensamento e as ações dos 

alunos, no que se refere à Atividade de Estudo:  
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Quadro 09 - Relatos dos participantes da pesquisa 

 

PARTICIPANTE 
01 - O que os encontros 

contribuíram para sua percepção 

em relação à prática do estudo? 

02 - Qual técnica de estudo você utilizou 

que deu certo? Descreva ou desenhe. 

 

 

 

Thaise de Oliveira 

Rodrigues 
 

 

Antes do encontro, estava utilizando 

a prática de estudo menos eficaz, e a 

partir [dele] que comecei a participar 
do encontro, adotei as práticas 

passadas, a qual é mais eficaz, e com 

essas novas práticas pude 

desenvolver melhor o meu 

aprendizado realizado durante os 

meus estudos. 

Marca texto   Marcando as partes mais 

importantes. 

Técnica do resumo   Resumindo as 

partes mais importantes, estudando várias 

matérias em um dia, determinado um 

horário para cada matéria. 

 

 

Alice Silva Lima 

Que poderia ser mais fácil se você 

organizar de forma que você 

consegue fazer suas tarefas e, assim, 

aprender de fato. E aprender novas 

técnicas de estudos. 

Resumos dos conteúdos, ajudando ou 

aplicando o conteúdo para um colega e 

para mim mesma. 
 

 

 

Dieile Tharliane 

Soares Cabral 

Pois com umas técnicas adquiridas 

nos encontros, melhorei; 
Pequenas dicas que devemos adquirir 

em tudo, RESPEITO e PACIÊNCIA; 
Em que, a melhor forma de estudar é 

se organizando de tal maneira; 
Se dedicar ao máximo. 

Ultimamente uso o de ouvir música (as 

músicas que eu gosto), assim eu me 
concentro mais; 
Mapa mental; 
Gosto também de estudar em grupos; 

Mayris R. Alves Contribuíram para a organizações e 

desempenho nos meus estudos. 
 Fazer resumo do conteúdo, destacar 
as partes mais importantes. 

Hora Segunda Terça 

   

   
 

Thainá de Oliveira 

Rodrigues 
Contribui para a ajuda na organização 

dos estudos e para o entendimento 

passado pelos professores, e maior 

interesse da gente, com umas técnicas 

não cansativas 

De fazer resumos, usar a caneta marca 

texto para marcar as partes mais 

importantes e de ajudar outras porque, 

com isso, aprendo mais.   

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Ressalto que esses foram os relatos escritos, no entanto, outros decidiram se expressar 

apenas verbalmente e as respostas, em seu total, foram positivas. Mesmo admitindo que não é 

uma atividade fácil, mas que com o conhecimento apreendido durante a pesquisa, eles sabem 

agora os caminhos que podem ajudá-los nessa atividade tão necessária às suas vidas de 

estudantes.  

Após a finalização da pesquisa, foi possível perceber durante os conselhos de classe de 

cada bimestre o desenvolvimento de cada um desses alunos. A maioria deles estava dividida 

entre as turmas do 2A e 2B, e dentro da análise que envolvia comprometimento e rendimento 

as duas turmas se destacavam, especificamente os nomes de alguns alunos que fizeram parte 

da pesquisa se sobressaiam. Na perspectiva de pesquisadora, foram essenciais as 
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considerações realizadas pelo conselho, sendo possível perceber qualitativamente o 

desenvolvimento dos sujeitos da pesquisa, principalmente no âmbito comportamental.  

 

Imagem 10 – Participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontros individuais alguns alunos não sentiam-se a vontade com a foto, assim, 

pedi a eles que registrássemos uma foto com fotografo profissional, e assim poderíamos nos 

produzir para a foto, como uma lembrança para constar no Caderno de Estratégias de Estudos. 

 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta desta pesquisa buscou contribuir de alguma forma com o estudante, em seu 

processo de estudo. Então, desde a questão-problema da até a produção do Caderno de 

Estudo, o foco girou em torno do estudante, na busca por entender suas problemáticas que, 

por vezes, influenciam na sua aprendizagem e desenvolvimento. 

O referencial teórico da pesquisa se amparou na Psicologia Histórico-Cultural e seus 

principais colaboradores, Vygotsky, Leontiev e Luria, sendo que a dissertação encontrou as 

referências de endosso para escrita, também, na Teoria da Atividade, considerando os 

componentes que contribuíram para a Atividade de Estudo.  

O trabalho de pesquisa encontrou na metodologia da pesquisa-ação os caminhos 

necessários para chegar ao lócus e aos sujeitos do estudo e, ainda, conviver e contribuir com 

eles para a Atividade de Estudo e a solução das problemáticas existentes nela. Esses sujeitos, 

aliás, deram sentido ao objetivo da pesquisa uma vez que, por causa deles e com eles, foi 

possível estudar e encontrar caminhos e estratégias que contribuem para a vida de estudantes 

desses sujeitos.  

A partir da problemática de como os alunos se organizam para estudar, foi 

estabelecido um trabalho com ações que possibilitaram chegar a resultados e conclusões que 

apontam para a Atividade de Estudo constituída por componentes que dependem da ação do 

aluno (o colocar em prática) e componentes externos (influência do outro) para alcançar esse 

objetivo. Esse sucesso se constitui pela organização, planejamento, técnicas de estudos e 

motivos que possibilitam a concretização da atividade. 

A análise foi possível mediante a realização dos grupos focais, nos quais os estudantes 

compartilharam as questões que envolvem seu desenvolvimento, baseando essa técnica de 

coletas de dados conforme indicativos de Gatti (2005).  

A intervenção foi fundamentada nas categorias surgidas no grupo focal, conversadas e 

estudadas, primeiramente, por meio de um grupo de aprendizagens, o que possibilitou a 

realização das primeiras intervenções da pesquisa, por meio de acompanhamentos individuais 

com os participantes e após a realização de uma oficina para a confecção de uma técnica de 

estudos, sendo aquela que obteve maior adesão dos alunos, o mapa mental.  

As intervenções, à luz dos preceitos de Vigotski (2009) acerca da Zona de 

Desenvolvimento Proximal, entende-se que o desenvolvimento não se define por caminhos 

fáceis, mas por caminhos que possibilitem ao estudante (a partir do reconhecimento do que já 

sabe) esquematizar estratégias para superar as dificuldades, a fim de desenvolver dentro 
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daquele contexto, destacando nesta etapa a participação de todos os envolvidos na pesquisa na 

colaboração do desenvolvimento do outro.   

Buscou-se o embasamento das ações na Teoria da Atividade, dentro dos componentes 

apresentados por Leontiev (1978), na qual está engendrada a atividade humana, sendo eles: 

necessidade, motivos, objetivos e finalidades. A partir destes, a pesquisa obteve argumentos 

dentro das intervenções para possibilitar ao estudante a visão de que ele tem potencial para 

enfrentar suas dificuldades na hora de estudar. A base de sustentação teórica para a pesquisa 

foi o que nos possibilitou estudar e buscar percursos para as questões que envolvem a 

Atividade de Estudo, por considerar que ela é essencial à vida do aluno, e que é por meio dela 

que se chega ao aprendizado tão desejado pela escola, pelos professores e pelos estudantes. 

 O objetivo do trabalho foi de ajudar o aluno, mas, também, lembrando de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, por considerar que uma atividade depende 

de elementos que sejam proporcionados por todo um grupo de pessoas envolvidas, neste caso, 

as pessoas do ambiente escolar e a família. 

Todas as experiências vividas na pesquisa tiveram como resultado o Caderno de 

Estratégias de Estudos sendo, também, o resultado do todo de um trabalho que foi planejado e 

vivenciado com muito respeito e carinho, tanto pela pesquisadora, como pelos participantes 

da pesquisa. Isso proporcionou a reflexão sobre a importância de entender a realidade do 

aluno e construir, com ele, caminhos para enfrentar suas dificuldades.  

O produto desse estudo, o Caderno de Estratégias de Estudos, criado para valorizar 

a aprendizagem do estudante, possibilitará ao leitor conhecer os caminhos realizados pela 

pesquisa-ação e sua metodologia interventiva, enfatizando o projeto com todas as ações 

realizadas na perspectiva da intervenção pedagógica, assim como, mostrar as dicas e técnicas 

de estudos que foram abordadas durante a pesquisa, sendo algumas delas compartilhadas 

pelos estudantes participantes do estudo.   

A pesquisa fortalece a discussão sobre o processo de aprendizagem e sobre como a 

escola, em seu fazer pedagógico pode colaborar, mostrando que o papel do aluno é 

importante, mas que é essencial o intervir do educador neste processo, instruindo e deixando o 

estudante se desenvolver no seu tempo e a partir de suas experiências e vivência social; isso é 

possível ao destacar, principalmente, a Atividade de Estudo e sua importância, apresentando-a 

como uma temática a ser discutida pelos educadores como essencial ao trabalho docente e 

necessário na vida do estudante.  

As contribuições desta pesquisa foram importantes para o fazer pedagógico do 

Orientador Educacional, que sabendo do seu papel no processo de aprendizagem do 
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estudante, poderá proporcionar, por meios de estratégias e intervenções direcionadas que o 

aluno valorize seu potencial para a aprendizagem. O aprender a estudar é um processo 

diagnostico – descobrir as dificuldades – criando estratégias que colaborem para o 

desenvolvimento da aprendizagem, proporcionando ao estudando se desafiar, desenvolver 

habilidades e despertar seu potencial que, muitas vezes, é reprimido pelo simples fato de não 

tentar fazer.  

Enfim, esperamos que este estudo possa colaborar para maiores discussões do assunto 

dentro do ambiente escolar, e que essa perspectiva de olhar o aluno e conhecer a fundo seus 

reais motivos que levam à dificuldade sejam postos em evidência, para todos os profissionais 

que trabalham com ele, no sentido de ajudá-lo nessa etapa vida. Espera-se que o produto deste 

estudo seja um instrumento que apresente caminhos aos alunos, e que a escola constitua o 

início de um trabalho a ser aperfeiçoado em colaboração com os educadores pertencentes a 

ela.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
 

GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme disposto 

na resolução nº510. 2016 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

Convido o(a) para participar da Pesquisa Aprendendo A Estudar: Uma Proposta De 

Estratégias De Estudos Que Valoriza O Potencial De Aprendizagem Do Aluno, sob a 

responsabilidade do pesquisador(a) Sabrina da Silva Santana. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 

Nome do participante:  

 

_______________________________________________________________ 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:  

 

1) TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: APRENDENDO A ESTUDAR: UMA 

PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS DE ESTUDOS QUE VALORIZA O POTENCIAL DE 

APRENDIZAGEM DO ALUNO.  

 

2) PESQUISADORA RESPONSÁVEL: SABRINA DA SILVA SANTANA 

 

3) DURAÇÃO DA PESQUISA: dezembro de 2017 a junho de 2019. 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

 

Caro(a) Responsável ______________________________________________________ o 

aluno _____________________________________________________, está sendo 

convidado para participar da pesquisa: ―APRENDENDO A ESTUDAR: UMA PROPOSTA 

DE ESTRATÉGIAS DE ESTUDOS QUE VALORIZA O POTENCIAL DE 

APRENDIZAGEM DO ALUNO‖ de responsabilidade da pesquisadora Sabrina da Silva 

Santana mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação Escolar, Mestrado 

Profissional Strictu Sensu da UNIR – Universidade Federal de Rondônia. Esta investigação 

compreende um estudo sobre a prática de estudos dos alunos do primeiro ano do curso 

Técnico em Agropecuária Campus Colorado do Oeste indagando porque eles apresentam 

dificuldade na hora de estudar e não tem bom aproveitamento em todas as disciplinas. Nesta 
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pesquisa estou buscando apresentar o aluno como o ser capaz de atingir seu objetivo através 

de estratégias de estudos, essas que vão além do simples ato de ler o texto que caíra na prova, 

as estratégias dependem da motivação e da capacidade de organização que o aluno precisa 

colocar em prática. A pesquisa se baseia na perspectiva da Psicologia Histórico Cultural que 

enxerga o homem como responsável pelas suas ações, ele sendo motivado por uma 

necessidade particular precisando exercer uma atividade que o faça chegar ao seu principal 

objetivo, no caso dos alunos, se encontrem na atividade de estudar para assim alcançar seu 

sucesso no mundo dos estudos.   

A participação do discente se constituirá de participação nos encontros com demais 

discentes da escola em que dialogaram sobre a temática proposta. Esses grupos terão como 

objetivo debater, ouvir e sugerir a fim de que possam contribuir para o seu desenvolvimento e 

consequentemente do seu colega. No decorrer dos encontros todas as propostas serão 

registradas pelo pesquisador com o intuito de contribuam para sua prática de estudo. 

 

O projeto tem por: 

 

Objetivo Geral: Investigar como os alunos do IFRO Campus Colorado do Oeste se organizam 

para as atividades de estudos e buscar formas de auxiliá-los no processo de aprendizagem. 

 

Objetivos Específicos:  

• Identificar os casos de alunos residentes com baixo rendimento no bimestre com mais 

de três disciplina; 

• Levantar informações com os alunos em situação de baixo rendimento sobre como os 

mesmos se organizam em suas atividades de estudos (através de grupos focais e 

questionários); 

• Analisar as informações levantadas a partir dos instrumentos de coletas; 

• Realizar encontros com os alunos para apresentar os resultados das análises e 

estabelecer estratégias de estudos; 

• Acompanhar os alunos na elaboração e execução das estratégias por eles elaboradas. 

• Elabora com a participação dos alunos um caderno com orientações de estudos no 

intuito de que ele seja um material de apoio para os alunos dos anos seguintes.   

 

Esclarecendo ao participante que: 

 

1 - O(a) menor foi convidado(a) devido ser aluno do primeiro na escola que será realizada a 

pesquisa; 

2 - A participação do(a) menor é na fase de coleta de dados, por meio da participação em 

grupos de diálogo coletivo sobre a temática da pesquisa e com finalidade de construção 

coletiva de um caderno de orientação de estudos; 

3 -. Os resultados da pesquisa não irão expor o nome dos alunos, acontecerá de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome do (a) menor em 

qualquer fase do estudo; 

4- Os resultados da pesquisa serão destinados à escola em que o(a) menor estuda e a 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos 

nacionais ou internacionais; 

5 – O(a) voluntário/menor e ou responsável poderá se recusar a participar, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo 

qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

6 -Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto 

científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou 
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financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da 

equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

7 - Fica esclarecido que a participação é voluntária e os voluntários/menores ou responsáveis 

não receberão nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

8- Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Sabrina da Silva Santana; 

9 - Ao concordar, o Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone e 

endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

 

( X ) Risco mínimo         (   ) Risco Maior que mínimo 

 

Descrição do Risco: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados pela mesma obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho Nacional de Saúde 

CONSEP, no entanto como toda a pesquisa que envolve a ação humana essa pesquisa pode 

oferecer alguns riscos classificado nesta investigação como risco de grau mínimos, ou seja, a 

probabilidade do dano ou desconforto pode ser previsto antecipadamente, sendo que na 

maioria das vezes esses danos são semelhantes aos vivenciados no cotidiano das pessoas. 

Abaixo destacamos alguns possíveis riscos, formas e medidas de prevenção e providências 

para minimizar tais riscos. Método de Coleta de dados: O estudo será realizado mediante 

levantamento documental (boletins) e o desenvolvimento de grupos de estudo. Portanto há 

possibilidade dos seguintes riscos: Sentimento de invasão de privacidade; perda do 

autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou constrangimento durante 

as conversas. Portanto serão adotadas as seguintes medidas de prevenção e providências para 

minimizar os riscos: o colaborador terá acesso antecipado ao roteiro das discussões; garantia 

de acesso aos resultados individuais após transcrição das discussões sendo facultado ao 

colaborador vetar trechos que julgar inadequados para publicação; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio colaborador 

para realização da entrevista bem como a liberdade para não responder questões que possam 

lhe constranger ou gerar desconforto; o pesquisador é qualificado para atentar-se a sinais 

verbais e não verbais de desconforto e suspender ou interromper imediatamente a qualquer 

momento a discussão caso seja percebido algum risco ou danos à saúde do sujeito 

participante; é assegurada a confidencialidade; privacidade, proteção da imagem e a não 

utilização das informações que possam causar prejuízo as pessoas e/ou comunidades. Todas 

as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, somente o 

pesquisador/orientador e o pesquisador/orientando terão acesso aos dados; é garantida a não 

violação e a integridade dos documentos apresentados; o pesquisador é habilitado ao método 

de coleta dos dados e todo processo observará o princípio da ética na pesquisa, os resultados 

da pesquisa terão divulgação pública; sempre serão respeitados os valores culturais, sociais, 

morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes; destaca-se ainda a inexistência 

de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Os possíveis risco se 

justificam pela importância do benefício esperado. 

 

Descrição do Benefício: Os benefícios são de imensa valia para os alunos participantes, por 

se tratar de uma atividade que visa desenvolver a prática do estudo a fim de que se torne um 

hábito que irá beneficiá-lo durante toda sua vida acadêmica. Destacando também que sua 

participação despertará seu senso de compromisso com suas próprias ações.  

 



110 

 

V AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Autorizo o uso da imagem, captada por fotografia ou vídeo, do meu responsável em todo e 

qualquer material entre fotos, filmagens e documentos, para ser utilizada para fins de 

divulgação científica, destinada à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, das seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado em 

Educação Escolar/UNIR; apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos à imagem e voz. 

 

VI INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

PESQUISADORES: 

Sabrina da Silva Santana. Celular (69) 992205650. E-mail: sabrina.santana@ifro.edu.br 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090 

Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064 

Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. 

E-mail: conep@saude.gov.br 

 

VII CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter entendido o que 

me foi explicado, autorizo o(a) menor 

______________________________________________________________ em participar 

do presente Protocolo de Pesquisa, sabendo que ele(a) não vai ganhar nada e que o(a) 

mesmo(a) pode sair quando quiser.  Consinto, também, o uso da imagem e voz e que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que 

a identificação do(a) menor seja resguardada. Este documento é emitido em duas vias que 

serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Autorização de divulgação da imagem do(a) meu(a) filho(a) nos resultados publicados da 

pesquisa 

( ) Permito ( ) Não permito 

 

 
            Assinatura do Responsável    Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Colorado do Oeste, ___________de____________2018. 

mailto:sabrina.santana@ifro.edu.br
mailto:cepi@ifro.edu.br
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

 
 

 

GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 

 

Termo de assentimento para adolescentes (menores de 18 anos) 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa: ―Aprendendo A Estudar: 

Uma Proposta De Estratégias De Estudos Que Valoriza O Potencial De Aprendizagem Do 

Aluno‖ de responsabilidade da pesquisadora Sabrina da Silva Santana mestranda do 

Programa de Pós Graduação em Educação Escolar, Mestrado Profissional Strictu Sensu da 

UNIR – Universidade Federal de Rondônia. Esta investigação compreende um estudo sobre a 

prática de estudos dos alunos do primeiro ano do curso Técnico em Agropecuária Campus 

Colorado do Oeste indagando porque eles apresentam dificuldade na hora de estudar e não 

tem bom aproveitamento em todas as disciplinas.  

Nesta pesquisa estou buscando apresentar o aluno como o ser capaz de atingir seu 

objetivo através de estratégias de estudos, essas que vão além do simples ato de ler o texto 

que caíra na prova, as estratégias dependem da motivação e da capacidade de organização que 

o aluno precisa colocar em prática. A pesquisa se baseia na perspectiva da Psicologia 

Histórico Cultural que enxerga o homem como responsável pelas suas ações, ele sendo 

motivado por uma necessidade particular precisando exercer uma atividade que o faça chegar 

ao seu principal objetivo, no caso dos alunos, se encontrem na atividade de estudar para assim 

alcançar seu sucesso no mundo dos estudos.  

A participação do discente se constituirá de participação nos encontros com demais 

discente da escola em que dialogaram sobre a temática proposta. Esses grupos terão como 

objetivo debater, ouvir e sugerir a fim de que possam contribuir para o seu desenvolvimento e 

consequentemente do seu colega. No decorrer dos encontros todas as propostas serão 

registradas pelo pesquisador com o intuito de contribuam para sua prática de estudo. 

Os encontros aconteceram durante a semana no período noturno, considerando que os 

alunos residem na escola e principalmente para não prejudicar o andamento das atividades 

acadêmicas durante o dia., garantindo que não haja prejuízos quanto aos conteúdos 

ministrados. 

Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Sabrina da Silva 

Santana. 

Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone 

e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 
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Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo telefone Celular: (69) 

992205650 da pesquisadora Sabrina da Silva Santana. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. 

 

Para esclarecer: 

 

A) Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

B) Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. 

C) O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em 

atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc.. 

 

Após a autorização do USO DE SUA IMAGEM E VOZ por seu responsável, também 

é de seu consentimento que possa ser divulgada em todo e qualquer material entre fotos, 

filmagens, voz e documentos, para ser utilizada para fins de divulgação científica, destinada à 

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das 

seguintes formas: composição de Dissertação para o Mestrado em Educação Escolar/UNIR; 

apresentação em material de Defesa da Dissertação; publicações, sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos à imagem.  

Quando terminarmos a pesquisa iremos produzir artigos que serão submetidos à revistas 

especializadas e divulgaremos os resultados em congressos científicos, entretanto em nenhum 

momento você será identificado. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. O telefone está na parte de cima deste 

texto. 

 

DURAÇÃO DA PESQUISA: De setembro a dezembro de 2018. (iniciando somente após a 

aprovação pelo Comitê de Ética). 

 

AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

 

( X ) Risco mínimo         (   ) Risco Maior que mínimo 

 

Descrição do Risco: A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados pela mesma obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho Nacional de Saúde 

CONSEP, no entanto como toda a pesquisa que envolve a ação humana essa pesquisa pode 

oferecer alguns riscos classificado nesta investigação como risco de grau mínimos, ou seja, a 

probabilidade do dano ou desconforto pode ser previsto antecipadamente, sendo que na 

maioria das vezes esses danos são semelhantes aos vivenciados no cotidiano das pessoas. 

Abaixo destacamos alguns possíveis riscos, formas e medidas de prevenção e providências 

para minimizar tais riscos. Método de Coleta de dados: O estudo será realizado mediante 

levantamento documental (boletins) e o desenvolvimento de grupos de estudo. Portanto há 

possibilidade dos seguintes riscos: Sentimento de invasão de privacidade; perda do 

autocontrole ao revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou constrangimento durante 
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as conversas. Portanto serão adotadas as seguintes medidas de prevenção e providências para 

minimizar os riscos: o colaborador terá acesso antecipado ao roteiro das discussões; garantia 

de acesso aos resultados individuais após transcrição das discussões sendo facultado ao 

colaborador vetar trechos que julgar inadequados para publicação; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio colaborador 

para realização da entrevista bem como a liberdade para não responder questões que possam 

lhe constranger ou gerar desconforto; o pesquisador é qualificado para atentar-se a sinais 

verbais e não verbais de desconforto e suspender ou interromper imediatamente a qualquer 

momento a discussão caso seja percebido algum risco ou dano à saúde do sujeito participante; 

é assegurada a confidencialidade; privacidade, proteção da imagem e a não utilização das 

informações que possam causar prejuízo as pessoas e/ou comunidades. Todas as informações 

coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, somente o pesquisador/orientador e o 

pesquisador/orientando terão acesso aos dados; é garantida a não violação e a integridade dos 

documentos apresentados; o pesquisador é habilitado ao método de coleta dos dados e todo 

processo observará o princípio da ética na pesquisa, os resultados da pesquisa terão 

divulgação pública; sempre serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e 

éticos, bem como os hábitos e costumes; destaca-se ainda a inexistência de conflito de 

interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Os possíveis riscos se justificam pela 

importância do benefício esperado. 

 

Descrição do Benefício: Os benefícios são de imensa valia para os alunos participantes, por 

se tratar de uma atividade que visa desenvolver a prática do estudo a fim de que se torne um 

hábito que irá beneficiá-lo durante toda sua vida acadêmica. Destacando também que sua 

participação despertará seu senso de compromisso com suas próprias ações.  

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

Eu 

___________________________________________________________________ aceito 

participar da pesquisa ―Aprendendo A Estudar: Uma Proposta De Estratégias De Estudos Que 

Valoriza O Potencial De Aprendizagem Do Aluno‖. Entendi os benefícios e os riscos da 

pesquisa. Entendi que posso dizer ―sim‖ e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer ―não‖ e desistir e que não sofrerei nenhuma punição.  

Consinto, também, o uso da minha imagem e voz e que os resultados obtidos sejam 

apresentados e publicados em eventos e artigos científicos resguardando sua identificação.  

Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em 

participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Em caso de dúvidas com respeito aos 

aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

 

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090 

Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064 

Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

mailto:cepi@ifro.edu.br
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COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. 

E-mail: conep@saude.gov.br 

 

              Assinatura do menor           Assinatura do Pesquisador 

Responsável 

 

 

 

Colorado do Oeste___________de____________2018. 



115 

 

APÊNDICE C - ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

1º Encontro 

 

Datas: 1° grupo - 04/10/2018 

           2° grupo – 05/10/2018 
 

 

Pesquisa: Aprendendo a estudar: Uma proposta de estratégias de estudos para valorizar o 

potencial de aprendizagem do aluno 

 

Duração dos encontros: Uma hora (1h) 

Funções: Mediador, observador, operador de gravação, escritor 

Resumo: No primeiro encontro será apresentada a proposta do projeto e o 

pesquisador/mediador conduzirá o encontro lançado questionamentos sobre a pesquisa, sem 

interromper os participantes apenas direcionando para que o assunto não se perca.  

Objetivos 

1. Reconhecer o significado de estudar; 

2. Analisar a influência da base escolar dos alunos; 

3. Identificar as problemáticas que influenciam na prática de estudo; 

4. Identificar as percepções dos alunos sobre como estudar; 

 

Temas: Estudar. Prática de estudo. Aprender 

Seções: Seção 1 – Alunos 

Seção 1 – Pontos para instigar a conversação 

Questão-chave 1 – ―O que é estudar?” 
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2º Encontro 

Datas: 1° grupo - 24/10/2018 

           2° grupo – 25/10/2018 

 
 

Pesquisa: Aprendendo a estudar: Uma proposta de estratégias de estudos para valorizar o 

potencial de aprendizagem do aluno 

 

Duração dos encontros: Uma hora (1h) 

Funções: Mediador, observador, operador de gravação, escritor 

Resumo: No segundo encontro o grupo continuará abrangendo o assunto razão da pesquisa 

com direcionamentos essenciais do mediador para promover mais reflexões e discussões. 

Objetivos 

1. Identificar como os alunos se planejam para estudar durante o ano; 

2. Verificar se há preparação nos caminhos do estudo; 

3. Compreender a organização de suas atividades durante o ano letivo; 

4. Identificar técnicas para facilitar o ato de estudar. 

Temas:  Planejamento. Organização e Modos de estudar 

Seções: Seção 1 – Alunos 

Seção 1 – Pontos para instigar a conversação 

Questão-chave 1 – ―Existe uma preparação antes e durante o estudar?” 

Questão-chave 2 – ―Como se organizam nas atividades de estudos?‖ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO 

 

Instituto Federal do Rondônia – Campus Colorado do Oeste 

QUESTIONÁRIO  

Nome:  

Turma:   Idade:   

Cor:    

 

 

Questão 01: Quais as disciplinas que possuem mais dificuldades 

 

Ciências Humanas 

 

Língua Portuguesa (   ) 

Biologia (   ) 

Filosofia (   ) 

Geografia (   ) 

História (   ) 

 

Questão 02: Apresenta dificuldade em se concentrar 

 

Sim (   )                                     Não(   ) 

 

Questão 03: Tem dificuldade de interpretar e compreender textos. 

 

Sim (   )                                     Não(   ) 

 

Questão 04: Qual a frequência de estudos fora da sala de aula 

 

Todos os dias (   )  

Dias antes da prova (   ) 

Alguns dias da semana (   ) 

 

Questão 05: Possui o hábito da leitura independente das suas atividades escolares 

 

Sim (   )                                     Não(   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Exatas 

 

Matemática (   )  

Física (   ) 

Química (   )  

Informática (   ) 
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APÊNDICE E - TÉCNICAS DE ESTUDOS  

 

TÉCNICAS DE ESTUDOS 

Dicas com técnicas para facilitar o estudo 

 

 

01: Interrogação Elaborativa (utilidade: moderada) 

Essa técnica versa pelo princípio de questionar pontos essenciais de um texto, direcionando 

perguntas que gerem indagações para as possíveis respostar que o texto possui, o intuito para 

tal, é que a perguntas gere um entendimento superior da questão apresentada. Buscando um 

aprofundamento da questão apresentada, buscando suas origens e os fundamentos de sua 

existência. A contra partida dessa técnica é que o estudante não se prenda a palavras para 

apenas decorar, como um mnemônico, ela consiste em buscar o sentido da expressão, fazendo 

com que a partir do conhecimento dela, seja contextualizada pelo estudante em qualquer texto 

que ela for referenciada. A chave dessa técnica é levar ao estudante gerar uma explicação para 

um fato explicitamente declarado. Elucidando o uso técnica tendo como referência o convívio 

com crianças pequenas e indagação constante do Por quê? Invés de O quê?  

 

 

02: Autoexplicação (utilidade: moderada) 

 

A autoexplicação é a técnica para que o estudante tenha a oportunidade de mostrar o que 

aprendeu sobre algum conteúdo, nela você pode expressar toda sua habilidade para explicar 

um assunto. A melhor maneira para fazê-la, é na frente de um espelho, tendo você como 

público principal, tendo sua maior efetividade durante a aprendizagem e não após a etapa de 

estudo. Além de desenvolver a habilidade de falar em público, ainda exige do estudante 

identificar os pontos que são dúvidas e poder corrigi-lo assim que for realizando a técnica 

novamente. Essa técnica segundo os estudos influencia habilidades como raciocínio lógico 

envolvendo disciplinas na área de exatas, como possui efeitos nas disciplinas que envolve 

textos, até mesmo os mais longos.  

 

 

03: Estudo intercalado (utilidade: moderada) 

 

A técnica de estudo intercalado consiste em fazer uma rotatividade para o estudo das 

disciplinas e consequentemente de conteúdo. O estudo destacou sua efetividade para as 

disciplinas de exatas, como a matemática. O fato da técnica se dividir em vários momentos 

para cada assunto, sugere que o aluno terá por mais vezes contato com o conteúdo, tornando-o 

mais evidente em sua memória de trabalho, possibilitando seu registro na memória de longo 

prazo.  

  

04: Teste prático (utilidade: alta) 

 

O teste prático é uma técnica que exige do estudante a capacidade de testar seus 

conhecimentos de um assunto, possuindo um grande efeito quando se faz com conteúdo que 

você está estudando. A realização de tarefas de sala feitas mais de uma vez, e a busca de 

outras questões similares, fazem dela uma técnica que estimula o processo de aprendizagem 

do estudante. A técnica possui eficiência nas áreas de humanas, mas, e principalmente na área 

de exatas. Na internet é possível encontrar vários tipos de teste que possibilitam testar seu 

conhecimento sobre determinado assunto. (Sugiro o site PCI concursos) 
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05: Prática distribuída (utilidade: alta) 

 

A técnica prática distribuída refere-se em distribuir o estudo em várias sessões durante um 

determinado período, esse espaçamento entre uma sessão e outra, beneficia a retenção de um 

conhecimento a longo prazo, favorecendo o aprendizado por muito mais tempo. Esse formato 

inclui a perspectiva do planejamento, sendo um estudo consciente, direcionado e com uma 

intencionalidade precisa. Uma maneira de utilizar essa prática é distribuir um assunto em 

poucas horas de estudos, mas, em mais de uma vez no dia ou semana. Ela se assemelha ao 

estudo intercalo, um dando suporte ao outro. A diferença é que para este último o objetivo de 

um é intercalar conteúdos e na prática distribuída a ideia é organizar e planejar seu estudo, 

determinando o momento (dia, hora) que irá estudar. 

 

06: Mapa mental: É uma forma de sistematização, por meio de diagramas, dos 

conhecimentos apreendidos em sala de aula e podem ser utilizados na leitura de uma apostila 

ou livro, facilitando assim, a percepção de palavras-chave do conteúdo e até mesmo a ideia 

central do conteúdo. A estrutura do mapa representa um conjunto de ideias e conceitos de 

acordo com a percepção do seu idealizador (o estudante), facilitando a atividade estudo em 

um momento posterior de quando foi realizado. Importante destacar que nesse instrumento, as 

ideias principais são representadas e correlacionados com outra ideia relacionada a ela. 

Objetivo dessa técnica é proporcionar a organização das ideias e facilitar a compreensão e 

memorização do conteúdo. 

 

07: Quadro esquemático: Trata-se de uma forma similar ao mapa mental, no entanto difere 

pelo conceito fundamental que é de realizar um breve resumo de cada subtítulo do texto. Nele 

o aluno procurar resumir de maneira enfática a ideia principal do texto. É um tipo de resumo, 

no entanto a síntese de cada subtítulo e a ideia de destacar os pontos fundamentais do texto a 

diferenciam do resumo tradicional. Destaca-se principalmente por se construir um 

instrumento do formato de quadro para delimitar o material estudado.  
 

08: Vídeo-aula: Uma forma de aproveitar a tecnologia e os materiais disponíveis na internet, 

sobre o que se estar estudando. As vídeo-aulas, encontram-se disponíveis no Youtube e em 

sites específicos. Essa técnica refere-se a uma possibilidade de ter uma explicação diferente 

da que você ouviu em sala de aula e rever várias vezes uma explicação. As vídeo-aulas 

reforçam o que já foi trabalhado pelo seu professor e apresentam algumas vezes exemplos 

ilustrados e até mesmo em situações reais, ajudando na assimilação do assunto. (Sugiro o site 

PCI concursos) 
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APÊNDICE F - PLANO DE ESTUDO 

 

PLANO DE ESTUDO  

OBJETIVO: 
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Nos dias da semana sugiro colocar a disciplina e o conteúdo a ser estudado. 

Importante lembrar: Dormir para aprender e Descanso e Lazer para relaxar a mente. 

  

Dica: Das 18h às 21h: Bom momento para uma revisão da matéria. Novas pesquisas mostram 

que é justamente doze horas depois do despertar que os neurônios mais se dedicam ao 

processamento de informações assimiladas ao longo do dia. 
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APÊNDICE G – PLANO DE AÇÃO 

 

  PLANO DE AÇÃO 

APRENDENDO A ESTUDAR 

Resumo 

O plano de ação se desenvolveu a partir da pesquisa intitulada ―Aprendendo a estudar: 

Uma proposta de estratégias de estudos para valorizar o potencial de aprendizagem do 

estudante‖ como o instrumento norteador das intervenções realizadas para o atingir o 

objetivo da pesquisa. Com o objetivo principal de auxiliar os alunos do 1º ano que 

residem no Campus Colorado do Oeste a se organizarem para a atividade do estudo. A 

finalidade principal é construir juntos com os alunos estratégias de estudos que facilitem o 

momento de aprendizado, seja ele no momento das aulas e fora dela. E a partir dessa 

experiência construir um caderno com orientações de estudo e estratégias e técnicas que 

auxiliem os alunos na hora de estudar e tornar que esse processo mais tranquilo.  

Palavra-chave 

Estudar. Organização. Estratégias 

Justificativa 

No ambiente escolar sabemos as grandes dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem por professores e alunos, no entanto, a atenção sempre é voltada para a 

metodologia do professor, deixando de lado os alunos que durante o ano inteiro sofrem 

para serem aprovados em todas as disciplinas. Apoiado nessa constatação, que a partir do 

meu diagnóstico enquanto orientadora no Campus Colorado do Oeste, procurei idealizar e 

realizar um trabalho que pudessem ajudar especificamente aos alunos. Buscando entender 

o motivo do desinteresse de muitos alunos, e das dificuldades de aprendizagens para 

assim ter a possibilidade de inserir estratégias que facilitem na hora de estudar.  

Utilizando como base de intervenção a Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP para 

intervir na realidade do sujeito e ainda possibilitar que ele consiga atingir seu potencial de 

aprendizagem, sendo cada um deles a ZDP do conhecimento real para o conhecimento 

potencial (VIGOTSKY, 2009). 

Um dos objetivos é acima de tudo, é que a aprendizagem tenha significado para aluno, 

segundo Santos (2013) para que ocorra a aprendizagem significativa, são necessárias duas 

condições: o aluno precisa ter uma disposição para aprender, ou seja, ele precisa ter uma 

vontade própria, consciente do que quer. E a segunda, é que o conteúdo a ser apreendido 

tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele se precisa se envolver com o 

assunto, o que demandaria um interesse particular ou uma boa abordagem do professor. 

Ou seja, essa disposição por parte do aluno nasce a partir de suas necessidades e 

motivações.  

Para conhecer o que eles pensam, é preciso primeiramente ouvir e depois construir junto 

com eles ideias que os ajudem nesse processo. A busca dessas estratégias para facilitar no 

momento de estudar inclui uma preparação de todo o processo, desde o acordar até o 

dormir, é um planejamento, este que converge para um único ponto: a organização dos 

passos que serão dados para se atingir um determinado objetivo (MALHEIROS, 2013, p. 

71).  Ressaltando ainda, o uso de ferramentas, aqui denominadas técnicas de estudos, são 

elas que tornaram esse caminho mais rápido, tranquilo e até mesmo prazeroso. Deixando 

claro a importância do porquê está estudando, reconhecer que não é uma necessidade do 

professor e nem escola, mas dele. Sabendo que estudar, é a busca pelo aprender, é saber, 

buscar, saber de novo, e recomeçar para buscar saber ainda mais (MATOS, 2011).  

A importância desse trabalho vai além da possibilidade de ajudar o aluno, também é 
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necessário para diminuir algumas insinuações sobre o aluno a qual por vezes são taxados 

como preguiçosos, revoltados, dentre outras denominações e até mesmo começam a criar 

possíveis doenças para esses alunos. Esse é um grande erro que acabam por influenciar a 

vida escolar e até mesmo a vida pessoal do aluno. É preciso conhecer o aluno e entender 

quais os motivos levam sua dificuldade, que em sua maioria são de cunho pedagógicos, 

ou seja, requer uma intervenção para guiá-lo para sanar essa dificuldade. 

Sobre o nosso papel na sociedade, Paulo Freire afirma que a mudança é inevitável, 

estamos nesse mundo para mudar, não para nos adaptar. ―nos tornamos capazes de 

intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos 

saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela‖(1996, p. 77).E hoje como orientadora 

educacional tenho esse compromisso perante a sociedade, o intuito  não é questionar a 

metodologia do professor, mas para ajudar o aluno a organizar e planejar suas ações com 

o fim orientá-lo na atividade do estudo, especificamente no ato de estudar.  

E nessa etapa o planejar, organizar e executar caminham juntos, trilhando esse percurso 

ele pode inserir em suas atividades estratégias com o uso de ferramentas (técnicas) que 

facilitem a compreensão e apropriação do conteúdo e despertem uma vontade de estudar, 

que independe de fazer isso por obrigação.  

Despertar o interesse significa assim, entender por que estão estudando, e essa 

compreensão fará a diferença e proporcionará um estímulo. Existe um motivo para 

aprender, que enquanto aluno, se torna uma necessidade para alcançar o seu objetivo, e 

para que isso ocorra é necessário agir, exercitar o cérebro. De ir além do conhecimento, 

reconhecendo o sentido mais profundo da nossa vontade de aprender é saber que ele 

depende de uma atividade, sendo essa uma característica exclusiva do homem.  

Nessa etapa de conhecimento de estratégias e técnicas de estudos, tomamos como base os 

estudos de Leontiev (2004, 2005, 1978) os motivos que engendram a realização de uma 

atividade, enfatizando que as ações são motivadas por uma razão ou necessidade do 

próprio sujeito.  

Objetivos 

Os objetivos se focaram no intuito de:  

Despertar o interesse pelo ato de estudar; Apresentar técnicas que auxiliam o aprendizado; 

Diminuir a repetência e a evasão escolar por dificuldade do aluno; Aumentar a 

autoestima; Orientar sobre suas responsabilidades que interferem no seu desempenho; 

Trabalhar na emancipação, a fim de que assumam responsabilidade sobre sua vida; 

Integrar os participantes oferecendo um espaço onde eles possam aprender a se expressar 

e dividir suas dificuldades e preocupações. 

Metodologia 

O trabalho será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia Campus Colorado do Oeste, com alunos Ensino Médio do Curso Técnico em 

Agropecuária. Se constituirá com alunos residentes dos 1º anos que apresentam 

rendimento baixo e dificuldades em algumas disciplinas. É uma pesquisa qualitativa, e 

deseja investigar como os alunos estudam e fundamentar a organização como essencial 

nesse processo. O procedimento será empírico, tendo como método a pesquisa-ação pois, 

―existirá realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob 

observação‖. (THIOLLENT, 2011, p.21).  

Os encontros acontecerão no período noturno, considerando se tratar de alunos que 

residem na escola, exatamente às dezenove horas no campus de Colorado do Oeste em 

uma das salas de aulas disponibilizada pela escola com duração de uma hora. Os 

encontros foram organizados de maneira a se compor em primeiro momento de grupo 

focais com cada grupo. Dois encontros de grupos focais, em que objetivo é que ocorra 
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uma interação entre os participantes, partindo do princípio de que o interesse não é 

somente saber o que elas pensam sobre a temática, mas porque pensam o que pensam 

(GATTI, 2005). 

Segundo momento será formado um grupo de estudos com todos os alunos da pesquisa, 

com o fim de apresentar e estudar sobre conhecimentos, estratégias e técnicas de estudos e 

assim debater, juntos cada um deles, trilhando os caminhos da intervenção. A formação 

do grupo de estudos, oportuniza aos participantes um estudo de conhecimentos que 

contribuíram para o enriquecimento da atividade de estudar, permitindo um 

compartilhamento de ideias na qual o principal objetivo é o conhecimento. Segundo 

Aquino ―O estudo é a transformação qualitativa da personalidade do aluno, a 

reestruturação e o desenvolvimento cognitivo-afetivo, intelectual e volitivo de sua 

personalidade‖ (2015, p.5). Essa forma de estudo valoriza o que membro do grupo pode 

contribuir conforme Minicucci (2011), ―A necessidade de aprender com os demais, de 

partilhar com os outros nossas ideias, sentimentos, de conseguir melhor entrosamento 

com as pessoas e com o mundo que nos rodeia‖ (2011, p. 145).  

 

Definiu-se os encontros, abordando os temas: 

I -Técnicas de estudos, tendo como base o estudo realizado por psicólogo de 

universidades dos estados unidos, sobre as técnicas de estudos mais eficientes. 

 

II -O cérebro na aprendizagem, e os elementos que influenciam a Atividade de Estudo, 

como foco, atenção e motivação, planejamento e organização. 

 

Serão utilizados textos, vídeos, e slides que contribuíram para a promoção das atividades 

e discussão. O objetivo dos grupos de aprendizagens é o conhecimento e a troca de 

experiências, que contribua para o desempenho do aluno. Cada assunto será previamente 

avisado aos participantes e um dia para cada assunto. 

III - Em um terceiro encontro do grupo de estudos, será questionado do impacto que a 

temática começou a interferir na rotina deles e qual suas percepções e desafios para o 

próximo ano e encerramento do grupo.   

 

O início da segunda etapa da pesquisa, será com a retomada das aulas no ano letivo de 

2019 até a conclusão do primeiro bimestre, o pesquisador irá acompanhar e intervir na 

realidade dos alunos, esse atendimento será individual e/ou coletivo a critério do sujeito, 

abordando sobre estratégias para início dos estudos. E como finalização e culminância da 

pesquisa será realizada uma oficina com a participação dos alunos que ingressaram no 1º 

ano em 2019, no dia os participantes falaram da experiência que tiveram com a pesquisa e 

como atividade principal da oficina ensinaram uma das técnicas escolhidas por eles para 

ensinarem aos alunos convidados do 1ºano.  

 

Proposta de Trabalho: Atividades a serem desenvolvidas 

Coleta de dados: 
Grupos focais: Foram organizados em dois grupos, com (2) encontros cada grupo. 

 

Intervenção 

1ª Etapa - Grupo de estudos.  

1º Encontro: O pesquisador apresenta aos participantes técnicas de estudos baseadas na 

pesquisa realizada pelos Departamentos de Psicologia de quatro universidades dos 

Estados Unidos, coordenada pelo professor John Dunlosky et al (2013) em que destaca as 
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técnicas de estudos das menos eficazes, eficácia moderada e Eficácia alta.  

 

2º Encontro: O pesquisador apresenta a importância do cérebro e sua influência nos 

processos cognitivos (Memorizar, pensar, atenção) que refletem na aprendizagem, 

Levando textos e vídeos para enriquecer o estudo. 

 

3º Encontro: Feedback e Planejamento para o ano letivo de 2019. O objetivo do encontro 

é ouvir dos participantes sua percepção das temáticas abordadas até o momento e se 

houve mudança de pensamento e até comportamento durante esse período. Também, a 

pesquisadora convida os participantes a pensarem em tudo o que foi abordado no encontro 

sobre a prática de estudo e colocar em prática a partir do início de 2019, considerando a 

finalização do ano de 2018. 

 

2ª Etapa  

 

1- Encontros individuais: Elaboração de estratégias de estudos individuais.  

*Apresentação de modelo de plano estudo, e organização dos momentos para se estudar. 

*Como utilizar técnicas de estudos, com o conteúdo que estão estudando.  

 

2- Filme: O menino que inventou o vento - O filme traz a motivação, força de vontade e 

vontade de aprender, como caminhos para superar suas barreiras na vida.  

 

Culminância da pesquisa 

 

3 – Oficina e Encontro de reflexão-Último encontro com os participantes da pesquisa e 

com a participação dos alunos que ingressaram no ano de 2019 no 1º ano. O objetivo é 

compartilhar as experiências e aprendizados da pesquisa e ensiná-los umas das técnicas 

apresentadas durante a pesquisa, a fim de construir junto com eles.  

Resultado esperado 

Produção do Caderno de estratégias de Estudos e Promover o estímulo para o hábito do 

estudo.  

Cronograma 

 

 2018 2019 

Atividades Mês  

09 10 11 12 02 03 04 

1.Submissão e aprovação Comitê de Ética e 

Pesquisa - CEP 

x       

2.Aprovação pelo DEPESP - IFRO Campus 

Colorado do Oeste. 

 x      

3.Encontros do grupo focal  x x     
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4.Intervenção - Grupo de estudos   x     

5.Acompanhar e realizar estratégias 

individuais para início do ano letivo. 

    x x x 

6.Culminancia do trabalho – Oficina       x 
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ANEXO A – FIGURA ORIGINAL DO SISTEMA DA ATIVIDADE DE ENGESTRÖM 

(1978) 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Yrjö Engeström, learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental 
research, (1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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