
O principal objetivo do estudo é entender quais

são os hábitos de estudos e estratégias de

aprendizagem dos estudantes universitários da

ESPM-SP. Os hábitos de estudos contribuem de

forma significativa para o processo de construção

do conhecimento do estudante e, ademais, é

essencial para as instituições de ensino entender

e auxiliar seus estudantes no processo de

entendimento dos seus próprios hábitos, bem

como conhecer quais são as principais

dimensões de estudos que podem contribuir de

forma positiva na educação, independente do

nível de ensino que for.

Para uma melhor avaliação e entendimento dos

hábitos e estratégias de estudo dos estudantes, foi

elaborado um questionário online utilizando escala

Likert para a frequência atribuída a cada item

avaliado. No instrumento, encontravam-se 50

declarações referentes a diferentes dimensões de

hábitos e estratégias de estudo, em que os

respondentes devem assinalar os as opções de

frequência, sendo (1) nunca, (2) às vezes, (3)

frequentemente e (4) sempre.

A amostra do pré-teste foi constituída por

estudantes do curso de graduação de

Administração da ESPM SP, com faixa etária de 18

a 20 anos e contou com 53 respondentes

Além de se observar a compreensão dos

estudantes sobre cada um dos itens, as

mensurações das respostas ao questionário de

pré-teste foram feitas de modo a soma das

opções “frequentemente (3)” e “sempre (4)”

indique hábitos de estudos e estratégias de

aprendizagem mais frequentes entre os

estudantes. A partir desses resultados, será

possível avaliar possíveis sobreposições e excluir

ou alterar itens que não discriminam os hábitos e

estratégias de estudo dos estudantes. Com a

realização do pré-teste e a realização de

alterações necessárias, a versão final do

questionário deve ser disponibilizada para

aplicação no segundo semestre de 2019.
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O conceito de hábito de estudo pode ser

entendido, no contexto desta pesquisa, como a

forma com que os estudantes desenvolvem, por

meio de estratégias, competências básicas de

estudos e que vão, consequentemente, melhorar

o seu rendimento no processo de aprendizagem

(NIP, 2018). Trata-se, assim, de uma das

dimensões do processo de autorregulação do

estudante, no qual, segundo Zimmerman e

Schunk (2011), ele cria condições para

estruturar, monitorar e avaliar a sua própria

aprendizagem.


