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RESUMO

O avanço das novas tecnologias e a facilidade de acesso à internet, hoje alcançável por uma grande parcela da população brasileira, alijada desse 
direito até algum tempo atrás, trouxe novos desafios para os processos de ensino-aprendizagem, especialmente pelo crescente contingente de 
alunos que hoje ocupam as carteiras escolares munidos das mais recentes novidades no campo das redes sociais. Nesse contexto, a prática de 
‘estudar em casa’, como tradicionalmente concebida, não pode mais ser vista como uma regra entre os universitários, por diversos fatores. As 
tecnologias, em especial as redes sociais, vistas por muitos como vilãs da aprendizagem, especialmente em um tempo onde adolescentes e jovens 
permanecem constantemente conectados, trazem desafios à Psicologia Escolar, dadas as diversas maneiras, inclusive positivas, pelas quais as 
novidades são incorporadas à rotina de estudos. Identificar o impacto dessas tecnologias nos hábitos de estudar em casa é o objetivo dessa 
pesquisa, realizada no mês de abril de 2016 no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A partir de uma amostra de 135 alunos (dividida entre os 
cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Psicologia), a 
pesquisa, essencialmente quantitativa, desenvolvida através de questionário estruturado, visa identificar se os alunos tem o hábito de estudar em 
casa, a quantidade de horas estudadas fora da faculdade e como fatores ambientais influenciam positiva ou negativamente nesta atividade, 
especialmente os dispositivos tecnológicos. Do total de entrevistados, 43% são do sexo masculino e 57% do sexo feminino; a maioria (46%) possui 
entre 21 a 24 anos e 84% não possuem filhos. De toda a amostra, 53% dos alunos entrevistados não possuem o hábito de estudar em casa 
diariamente, mas um número considerável (60%) informaram estudar mais de duas horas semanalmente. Sobre o ambiente de estudo, a pesquisa 
apontou dados relevantes: 27% dos alunos não possuem um ambiente próprio para estudos e 54% entrevistados possuem de 2 ou mais aparelhos 
eletrônicos no seu local destinado a estudar. Além disso, 40% consideram que estes aparelhos atrapalham seus estudos em casa, contra 43% que 
se sentem pouco incomodados e 17% para os quais os aparelhos são indiferentes. Quanto ao perfil de uso da internet, 80% dos entrevistados 
fazem uso de mais de duas redes sociais, sendo que 13% faz uso de 5 a 6 redes diferentes. A maioria (59%) afirmou ainda que utiliza aplicativos 
para auxiliar nos estudos e 56% também se disseram “muito focados” estudando em casa. Ainda, 36% dos alunos responderam que 
compreendem facilmente cerca de 4 a 6 disciplinas e 50% compreende de 1 a 3 disciplinas quando estudam em casa.  Isso se reflete no nível de 
satisfação com o desempenho acadêmico, já que 67% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com os resultados obtidos por estudar em casa 
e 64% considera que tem se dedicado “muito” aos estudos. Através da pesquisa, conclui-se que estudar em casa pode representar um desafio 
para cerca de 40% dos estudantes. Em contrapartida, para aqueles que possuem esse hábito, os dispositivos eletrônicos e as redes sociais não se 
configuram como um empecilho ao bom rendimento, na contramão de diversos estudos que apontam esses recursos como distrações ao bom 
andamento dos processos de ensino-aprendizagem.  Soma-se a essa constatação o fato de que aqueles que estudam em casa apresentarem 
maiores níveis de satisfação pessoal com seu desempenho e melhores resultados em sua vida acadêmica.
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