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O sistema educacional brasileiro vem sendo modificado ao longo dos anos, este que apesar de ter 

alcançado notável expansão, ainda sim apresenta níveis educacionais baixos. Resultados de 

pesquisas de âmbito nacional reforçam o déficit na educação brasileira. Além disso, alguns 

fatores estão relacionados com a aprendizagem, destaca-se por exemplo, a motivação do aluno 

em sala de aula, a estrutura da escola, a qualificação dos professores e as práticas de rotinas de 

estudo. O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação das variáveis de rotinas e horas de estudos 

com o desempenho escolar de alunos do ensino fundamental e médio em uma escola particular do 

município de São José/SC. Também objetivou-se identificar o melhor ponto de corte para rotinas 

e horas de estudo como preditor de um bom desempenho escolar. A amostra deste estudo foi 

formada por 74 adolescentes (51,4% do sexo feminino) com idade entre 12 e 19. A média de 

idade dos alunos foi 14,85(1,16), matriculados regularmente no ensino fundamental e médio, os 

alunos responderam também dados sociodemográficos (idade e sexo), número de horas de estudo 

e rotinas de estudo por meio da Escala de Rotinas de Estudo (ERE). Utilizou-se como referência 

para o desempenho escolar a média aritmética entre as disciplinas de português e matemática. A 

variável dependente do estudo foi o desempenho escolar. Os participantes apresentaram 

desempenho escolar médio de 6,65. Além disso, verificou-se que as rotinas de estudos 

explicaram 26,6% e as horas 16,6% da variação do desempenho escolar. Sendo assim, as rotinas 

de estudo apresentaram maior poder de explicação quando comparadas apenas com as horas de 

estudo. O que sugere que a utilização de diferentes estratégias utilizadas de forma sistemática, 

podem ter um resultado mais significativo do que apenas considerar as horas por si só. Dentre as 

estratégias de aprendizagem a “realização de deveres para casa” apresentou maior correlação com 

o desempenho escolar (rho=0,517). Isso mostra que a medida em que os alunos realizam mais 

tarefas, maior é o seu rendimento escolar. Além disso, os deveres para a casa também foi a 

estratégia com maior pontuação na escala de rotinas de estudo, evidenciando que trata-se de um 

recurso utilizado para o reforço escolar. Alunos que realizavam estratégias de aprendizagem com 

maior frequência, e, se dedicavam mais de 3 horas semanais de estudo, apresentaram 

desempenho escolar igual ou acima da média. Alunos com pontuação superior a 28 pontos na 

ERE possuíram maior probabilidade de apresentarem notas iguais ou acima da média. 

Considerou-se como limitações do estudo, o número reduzido da amostra, seleção da amostra por 

conveniência, corte transversal, amostra de alunos de uma escola particular. Com a análise dos 
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pontos de corte no presente estudo foi possível identificar que os alunos precisam além de estudar 

mais horas, sistematizar seus estudos, simplificá-los, com vistas a tornar as horas de estudo mais 

produtivas. Os fatores que influenciam o desempenho escolar são múltiplos e complexos, 

contemplando dinâmicas que atuam em diferentes níveis, desde o mais elementar, das 

características socioeconômicas e culturais dos indivíduos e de suas famílias, até as dinâmicas 

que ocorrem nas salas de aula, entre professores e alunos, e as características estruturais da 

escola. 


