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RESUMO

Uma vez que o tempo tem se tornado mais escasso nos dias atuais o presente artigo procura 

compreender em que lugar o tempo de estudos está inserido na vida das alunas-professoras do 

PEAD de  Três  Cachoeiras.  Foi  utilizado  os  diários  de  usos  do  tempo  como  método  de 

pesquisa. Para a tabulação dos dados usou-se o SPSS, onde os eventos e suas durações foram 

registrados.   Nesse  estudo  além do  tempo  de  estudos  analisaremos  também  o  tempo  de 

cuidados pessoais, de trabalho remunerado e de cuidados com a casa e família. A maioria das 

participantes trabalha 8 h diárias e dedica ainda outras 2h aos cuidados domésticos e grupo 

familiar.  Obtivemos como tempo médio diário de estudo 2h30min, além disso verificamos 

que a maior parte do dia é dedicada aos cuidados pessoais.

Palavras-chaves: Educação a Distância; Usos do tempo; Tempo de estudo 
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Introdução

Esse artigo analisa o uso do tempo de estudos das alunas-professoras do Polo de Três 

Cachoeiras.  Essa escolha foi feita,  pois esse foi o Polo com maior adesão à pesquisa1, 54 

alunas – professoras responderam ao diário.

A Educação a Distância (EaD) vem crescendo muito nos últimos anos, abrindo assim 

uma nova possibilidade para quem deseja realizar um curso superior. Inúmeras universidades 

estão avançando e criando novos cursos em EaD, sejam eles para suprir uma exigência do 

mercado ou ainda exigências legais, como é o caso de muitos cursos de Pedagogia.

Em muitos países a EaD é uma modalidade onde o aluno escolhe se prefere o ensino 

presencial ou a distância. Aqui no Brasil, no entanto, a EaD está muito mais relacionada a 

uma necessidade do que a uma escolha. Os alunos que optam pela EaD muitas vezes estão no 

interior dos estados onde grandes universidades só chegam através dos cursos a distância. 

Outros procuram por pensar que, por ser a distância, o curso não exige muito tempo e nem 

tanta dedicação. Estão enganados, pois os cursos preocupados com a qualidade exigem tempo 

e disciplina, porque há prazos a cumprir e atividades a realizar para mostrar a “presença” no 

curso.

O curso  de  Pedagogia  a  Distância  da  UFRGS –  o  PEAD foi  criado  para  formar 

professores já em exercício  em escolas  estaduais e  municipais.  Por serem professoras em 

atividade e trabalharem, na maioria dos casos, por pelo menos 20 horas semanais, o curso 

teria que entrar na rotina delas, sendo necessário reorganizar o seu dia-a-dia para suprir as 

demandas geradas pelo próprio curso.

O PEAD e suas peculiaridades

O PEAD foi criado por um consórcio entre a Faculdade de Educação da Universidade 

Federal  do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) e o Centro de Ciências da Educação da 

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (CCE/UFSC)  para  graduar,  em  nível  superior, 

professores em exercício de escolas públicas estaduais e municipais do Estado do Rio Grande 

do  Sul.  Para  isso o  curso conta  com um total  de  3.225 horas,  o  que  corresponde a  215 

créditos, distribuídos ao longo de 9 semestres. Os alunos estão divididos em 5 Polos – São 

Leopoldo, Alvorada, Gravataí, Sapiranga e Três Cachoeiras. 

1 Pesquisa de usos do tempo realizada nos 5 Polos ( Três Cachoeiras,  Sapiranga,  Gravataí,  São Leopoldo e 
Alvorada) em que o curso de Pedagogia a Distância da UFGRS é oferecido.
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A proposta do curso é romper com a organização disciplinar e criar interdisciplinas 

que  se  relacionem ao  longo do  semestre  trazendo  conhecimentos  específicos, articulando 

sempre teoria e prática. Para auxiliar essa comunicação, o Seminário Integrador acompanha 

os alunos durante todo o curso suprindo demandas e dificuldades encontradas ao longo da 

trajetória desses alunos.

Conforme o guia acadêmico do curso, o Seminário Integrador apresenta:

“(...)  dinâmica  própria:  (1)  momento  inicial  presencial  com  seminários  para 

apresentação, desenvolvimento e discussão das atividades integradoras e realização 

de oficinas de apropriação tecnológica facilitadoras do uso da tecnologia oferecida 

no  curso;  (2)  atividades  desenvolvidas  a  distância,  via  ambiente  virtual  e 

videoconferências,  em  continuidade  às  proposições  do  momento  presencial;  (3) 

momento presencial ao final de cada semestre, para o “fechamento” das atividades 

do  eixo,  incluindo  a  avaliação  e  a  discussão  do  webfólio  educacional.  (...)” 

(CARVALHO, NEVADO e BORBAS, 2006, p.22)

A interdisciplina Seminário Integrador trabalha desde o primeiro até o último semestre 

com a  organização  do  tempo  dessas  alunas-professoras  com o  objetivo  de  auxiliar  nessa 

tarefa. Isso porque seria necessário que ele fosse reorganizado para que elas pudessem ter o 

tempo necessário para realizar o que era proposto durante o semestre.  Uma das primeiras 

atividades (Figura 1) que tratou desse tema foi a organização do tempo – eleger prioridades, 

para que as alunas-professoras percebessem a importância de se organizar. 

Figura 1

Fonte: Carvalho, Nevado e Borba, 2006, p.66
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O poder do tempo

Um dia tem 24, uma semana tem 168, um ano quase 8.800 horas. De dia a 

dia, de semana a semana, de ano a ano, esse montante de tempo é igualmente 

concedido a pobres e ricos, a jovens e velhos, a homens e mulheres – a cada 

pessoa  neste  nosso  planeta,  sem  distinção  de  nacionalidade,  língua,  cor, 

crença política ou religiosa e posição social. Isso posto, é necessário aduzir a 

afirmação melancólica de que o tempo físico é provavelmente a única coisa 

igualitariamente distribuída entre  os seres  humanos,  a única coisa  a qual 

todos recebem a mesma quantidade e da qual todos podem gastar o mesmo 

montante: 24 horas por dia, nem mais, nem menos. 

(SOUZA, 1972 apud SZALAI, 1966) 

Talvez  uma  das  maiores  invenções  da  humanidade  foi  a  determinação  do  tempo. 

Criaram-se os calendários, inventou-se o relógio. E com isso o homem foi organizando-se, 

iludindo-se com a possibilidade do controle do tempo.

Uma das maiores civilizações que contribuíram para o desenvolvimento humano, os 

gregos, tinham duas palavras para denominar o tempo: chronos, tempo que pode ser medido, 

tempo cronológico e kairos, relacionado a um momento, a um instante. Essa diferenciação 

que o grego faz vem ao encontro dessa dificuldade de definirmos o tempo.

Na  história  moderna,  com  a  industrialização,  com  pensamento  sociológico  fomos 

mudando a nossa forma de se relacionar  e pensar  o tempo.  Com o avanço da tecnologia 

atividades que antes levavam dias para serem realizadas, hoje levam minutos. Vivemos em 

uma época que facilidade está vinculada a menos tempo. A dúvida que resta é: para onde foi 

esse tempo que sobrou?

Chegamos a um ponto que estamos tão “escravizados” pelo tempo que voltamos a 

pensar sobre ele e sua importância. Um exemplo é o movimento slow food2 que nasceu como 

oposição ao  fast  food.  Essa filosofia  prega o dedica-se ao que te  dá prazer,  nesse caso a 

comida. O que importa é dar o tempo que for preciso.

As atividades organizadas pelo tempo tornaram-se algo tão importante na vida dos 

seres humanos que o relógio é uma das únicas máquinas que o homem leva sempre consigo. 

Ou seja, é através dessa organização da temporalidade que o homem vive o seu dia-a-dia e vai 

se  tornando cada  vez  mais  dependente  dessa ferramenta.  Segundo Elias  (1998)  o  relógio 

exerce  sobre  a  sociedade  a  mesma  função  de  fenômenos  naturais,  eles  atuam  como 

orientadores.

2 Mais informações sobre o movimento no site: http://www.slowfoodbrasil.com/
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O tempo é uma construção social, uma convenção que regula nossos dias, meses e 

anos. É através dessa convenção que as atividades são organizadas: o ano letivo, as férias, o 

final de semana. As pessoas vivem suas vidas por convenções culturais, sociais e econômicas 

e o uso do tempo depende desses fatores também.

Se observarmos  o  nosso  dia-a-dia  vamos  ver  que  há  atividades  que não  podemos 

escolher se queremos realizar ou não, isso nos toma um tempo inevitável. Por outro lado há 

outras atividades onde a escolha é possível, bem como o tempo que vamos dedicar a elas. 

Portanto há eventos que são engessados e outros não.

Esse engessamento do tempo, esses eventos que tomam um tempo que é obrigatório 

fazem a gente se organizar e qualquer mudança, qualquer quebra nessa rotina faz tudo parecer 

uma desordem. Embora pareça uma fragilidade que temos, isso mostra a nossa necessidade 

constante de organização do tempo.

Ao estudarmos o tempo podemos observar como as pessoas organizam seu dia-a-dia, o 

que priorizam, a atividade que ocupa o maior número de horas, bem como o seu estilo de 

vida.

As Pesquisas de Uso do Tempo são consideradas um importante instrumento para 

revelar aspectos do cotidiano das pessoas. É pelo exame dos denominados ‘diários 

de emprego do tempo ou diários de atividades’,  utilizados pelas mesmas, que se 

consegue  identificar  e  quantificar  o  tempo  gasto  na  dedicação  a  tantas  outras 

atividades,  e  não  somente  as  atividades  econômicas  de  produção  e  consumo,  já 

normalmente aferidas nas pesquisas sobre trabalho. (SOARES E SABÓIA, 2007, p. 

7)

Metodologia

Para a coleta de dados foi utilizado o Diário de Usos do Tempo, para registro das 

atividades, desde o acordar até o deitar-se3. Para classificar as atividades diárias utilizou-se a 

classificação do Livro de Códigos da Pesquisa de Usos do Tempo – Belo Horizonte.

O Diário de Usos do Tempo é um tipo de diário com campos para preenchimento que 

é  deixado  com o  participante  para  que  ele  anote  tudo  o  que  fez  durante  o  dia,  desde  o 

3  Esses dados fazem parte do Projeto intitulado "Estudos sobre os usos do tempo de professoras do curso de 
Pedagogia na modalidade a distâncial" submetido ao CNPQ no Ed 032008 HUM/SOC/AP - Apoio a Projetos de 
Pesquisa  /  Edital  MCT/CNPq  03/2008  -  Ciências  Humanas,  Sociais  e  Sociais  Aplicadas –  Processo  no. 
400218/2008-9 com resultado deferido e liberação de recursos.
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momento que acorda até o momento em que vai dormir,  registrando essas atividades num 

intervalo de dez minutos. O diário aplicado inicia às 00:00 e vai até as 24:00. O instrumento 

apresenta cinco campos com as seguintes perguntas: O que você está fazendo? (atividade mais 

importante), O que mais você está fazendo? (a segunda atividade mais importante), Com que 

você está? (contexto social) e Onde você está? (contexto físico). Além dessas informações o 

participante ainda responde a algumas perguntas de identificação pessoal (nome, cidade onde 

reside,  e-mail  para  contato,  sexo  e  data  de  nascimento),  sobre  a  ocupação  principal  e 

secundária (remunerada ou não e o local de trabalho), com quantas pessoas coabita, se tem 

computador em casa, se possui conexão a internet e que tipo de conexão.  

Para tabular (classificar)  todas as atividades mencionadas no diário, adotou-se uma 

classificação4, constituída, em geral, por dez grupos principais de atividades ou que, juntos, 

englobam todos os aspectos da atividade humana:  0 - cuidados pessoais;  1- trabalho com 

rendimentos ; 2 - estudo; 3 – cuidados com o domicílio e a família; 4 – trabalho voluntário e 

reuniões;  5  –vida  social  e  lazer;  6  –  esportes  e  atividades  ao  ar  livre;  7  –  hobbies  ou 

passatempos e jogos; 8 – meios de comunicação de massa; 9 – viagem e uso não especificado 

do tempo. Cada um desses grupos engloba uma série de atividades relacionadas, porém mais 

detalhadas.  Essa variedade é importante  pois contempla diferenças culturais  e permite  um 

maior detalhamento da atividade preenchida pelo participante. 

Os diários foram aplicados em dois dias: em um dia da semana (segunda a sábado) e 

um dia no final de semana (domingo). Foi utilizado apenas o domingo como final de semana 

uma vez que ele caracteriza melhor o final de semana, tendo em vista que muitas das alunas-

professoras trabalham no sábado. Cabe salientar ainda que os diários foram preenchidos no 

final do mês de novembro, início do de dezembro, período esse que se caracteriza como final 

do ano letivo nas escolas5.

  Para esse estudo foram utilizados apenas os diários de dia de semana6.  Escolhemos 

apenas algumas dessas categorias ou sub-categorias. São elas7:

• Cuidados  Pessoais:  nessa  categoria  estão  englobados  os  eventos  de  sono, 

higiene pessoal e atividades relacionadas à alimentação.

• Trabalho  com Rendimento:  envolve  todo o tempo ocupado com o trabalho 

(ocupação principal e remunerada). Nesta categoria está toda a jornada de trabalho, 

4 Classificação utilizada pela ONU e também adotada pelo grupo de estudos de usos do tempo da UFMG
5 O final do ano letivo nas escolas significa um aumento de trabalho dos professores  no que diz respeito a 
correção de atividades e avaliações, bem como um maior número de reuniões pedagógicas e administrativas.
6 Na análise dos dados e cruzamento dos mesmos foi utilizado o software SPSS (Statistical  Package for the 
Social Sciences) – software de análise estatística 
7 Descrição das categorias retirada do livro Código da UFMG
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incluindo os  tempos  com intervalos  durante  o período de trabalho  (para refeições, 

conversas,  entre  outros).  No  caso  de  o  sujeito  realizar  atividades  de  trabalho 

remunerado em locais e turnos diferentes (por exemplo, dar aula em uma escola pela 

manhã  e  outra  à  tarde),  faz-se  a  separação  dos  eventos  de  trabalho  (passando  a 

contabilizar dois eventos) e inclui-se o deslocamento entre eles. 

• Trabalho sem rendimento mas vinculado ao trabalho principal: nessa categoria 

entram atividades como planejar aulas, corrigir trabalhos e fazer avaliações de alunos.

• Estudo:  envolvem aulas e atividades em casa, leitura de artigos, produção de 

trabalhos acadêmicos, e todas as atividades que envolvem diretamente o estudo.

• Cuidados com a casa: todas as atividades de trabalho doméstico: varrer, lavar 

louça,  lavar  roupa,  arrumar a cama,  passar  roupa,  organizar  a casa,  limpar  a casa. 

Também  incluem  arrumações  diversas,  consertos  e  manutenções  do  domicílio 

executados  pelo  próprio  respondente  (pendurou  uma  cortina,  pregou  quadros  na 

parede, etc.). Jardinagem e cuidado de animais também fazem parte dos cuidados com 

a casa.

• Cuidado  de  crianças:  incluem  atividades  de  alimentar  e  supervisionar 

crianças/filhos,  em casa ou em espaços  públicos.  Exemplos:  dar  banho,  alimentar, 

levar para a pracinha, ajudar no tema de casa, ler para a criança, jogar com a criança, 

levar ao médico, conversar com a criança.

Essa categorias  foram escolhidas  pois acreditamos  que sejam nelas  que as  alunas-

professoras dedicam mais tempo ao longo do seu dia nos mostrando assim como o tempo de 

estudos é distribuído entre as outras atividades.

Os tempos das alunas

Segundo  dados8 disponíveis  no  portal  do  MEC (Ministério  da  Educação  e 

Cultura)  temos  a  seguinte  situação  no  que  se  refere  à  escolaridade  dos  professores  da 

educação  básica:  1.288.688  docentes  com  nível  superior  completo,  que  correspondem  a 

68,4% do total. Os que possuem curso Normal ou Magistério representam 479.950 docentes 

(25,2%). Os professores que ainda necessitam completar a formação mínima para exercer a 

docência  na  educação  básica,  os  denominados  “professores  leigos”,  são  aqueles  que 

concluíram o  ensino  fundamental  ou  o  ensino  médio,  mas  não  têm a  habilitação  para  o 

8  Dados  retirados  do  Censo  Escolar  da  Educação  Básica  2007  disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/estudoprofessor.pdf>
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exercício  do  magistério.  Eles  formam  um  contingente  de  119.323  docentes  (6,3%), 

distribuídos em todo o País, tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais, atendendo a alunos de 

todas as redes de ensino. 

Como podemos observar o número de professores com nível superior é grande, mas há 

ainda  uma  grande  parcela  de  professores  que  necessitam  de  uma  formação  superior 

471.823(31,5%).  

A pesquisa realizada nos mostra que nossas alunas-professoras, que fazem parte desse 

grupo, optou pela EaD para realizar sua formação superior.

São muitas as atividades que as alunas-professoras desenvolvem ao longo de um dia. 

Analisamos9 algumas delas e suas respectivas durações. 

Observa-se que a maioria das alunas-professoras se situa na faixa de idade que vai dos 

20 aos 28 anos o que representa 42,6% do total (tabela 1). Cabe lembrar que esse dado remete 

apenas a um dos polos do curso, nos outros temos uma média maior de idade. Salienta-se que 

o Polo que estamos tratando é o de Três Cachoeiras, distante 175 km de Porto Alegre, onde se 

situa a UFRGS, unidade pública de ensino superior mais próxima para esses estudantes, o que 

configura uma oportunidade de realizar seu curso superior em uma universidade pública o que 

interessa a diversas faixas etárias. 

Se trouxermos os dados do censo de 2007 sobre o professor brasileiro, veremos que a 

média de idade do professor de educação básica (etapa da educação que atuam as nossas 

alunas-professoras) é de 38 anos e a idade mais frequente é de 30 anos.  10

Tabela 1 – Nascimento

Data de Nascim ento por Décadas

4 7,4 7,4 7,4

12 22,2 22,2 29,6

15 27,8 27,8 57,4

23 42,6 42,6 100,0

54 100,0 100,0

1950 - 1960

1961 - 1970

1971- 1980

1981 - 1989

T otal

Frequência Percentual  %
Percentual

Vál ido
Percentual
Acum ulado

Observamos que o tempo médio de trabalho remunerado é de 7 h30min diárias (tabela 

2). Temos ainda um total de 7 pessoas que não trabalharam no dia da aplicação do diário. 

Nessa  categoria  de  trabalho  remunerado  são  incluídas  também  as  horas  destinadas  ao 

planejamento, correção de provas e outras atividades relacionadas ao trabalho principal.

9 O grupo de pesquisa de usos do tempo encontra-se quinzenalmente para análises e discussões.
10 Dados  retirados  do  Censo  Escolar  da  Educação  Básica  2007  disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/estudoprofessor.pdf>
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Quando olhamos a tabela 3 percebe-se que 48,9% das alunas-professoras trabalham de 

6h30min  a  8h40min  o que representa  uma jornada  de no mínimo 33 horas  semanais.  Se 

somarmos esse percentual com as que trabalham mais de 8h40min obtemos 68%.  

Tabela 1 – Média Trabalho Remunerado

T em po de T rabalho Rem unerado

47

7

7h30m in

7h50m in

8h

T rabalharam

Não T rabalharam

M édia

M ediana

M oda

Tabela 2 – Tempo Trabalho Remunerado

Faixas de Trabalho Rem unerado

4 7,4 8,5 8,5

11 20,4 23,4 31,9

23 42,6 48,9 80,9

8 14,8 17,0 97,9

1 1,9 2,1 100,0

47 87,0 100,0

7 13,0

54 100,0

1h30 m in a 3h50 m in

4h a 6h20 m in

6h30 m in a 8h40 m in

8h50 m in a 11h10 m in

11h20 m in ou m ais

T otal

Não T rabalharam

T otal

Frequência
Percentual

%
Percentual

Vá l ido
Percentual
Acum ulado

Nos cuidados com a casa observamos que a maioria dos que preencheram os diários 

têm 2h50min de cuidado com a casa e a família (tabela 4). Esse cuidado com a casa e a 

família nos mostra que a jornada de trabalho continua em casa.  Temos 8 alunas-professoras 

que realizam mais de 5 horas nessa atividade (tabela 5). 

Tabela 3 – Média Cuidados com a Casa e a Família

T em po de Cuidados com  a Casa e a Fam íl ia

52

2

2h50m in

2h

2h

Sim

Não

M édia

M ediana

M oda
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Tabela 4 – Tempo Cuidados com a Casa e a Família

Faixas de Cuidados com  a Casa e a Família

29 53,7 55,8 55,8

15 27,8 28,8 84,6

6 11,1 11,5 96,2

2 3,7 3,8 100,0

52 96,3 100,0

2 3,7

54 100,0

10m in a 2h30m in

2h40m in a 5h

5h10m in a 7h30m in

7h40m in a 10h

T otal

Não houve cuidado

T otal

Frequência Percentual  % Percentual  Vál ido
Percentua l
Acum ulado

Ao juntar as médias de horas de trabalho remunerado com as de cuidados com a casa e 

a família temos 11 h50min. O que corresponde a um total de quase 50% do total de horas do 

dia. 
O trabalho remunerado  é oficialmente  reconhecido  porque gera  valor  monetário, 
contribuindo explicitamente para a contabilização do crescimento econômico. As 
estatísticas de emprego são regularmente publicadas, nos países industrializados, e 
permitem aceder  a  informação  detalhada  sobre  aspectos  da  realidade  laboral  no 
mercado  de  trabalho  formal.  No  entanto,  o  trabalho  não  remunerado, 
particularmente  o  trabalho  doméstico,  não  ganha  esta  visibilidade  apesar  da  sua 
indiscutível  contribuição  para  o  desenvolvimento  das  sociedades.  O  trabalho 
doméstico é,  sistematicamente,  ignorado  pelas  estatísticas  oficiais,  apesar  da  sua 
inegável importância como fenômeno delineador das características fundamentais, 
das  particularidades  e  do  próprio  funcionamento  do  mercado  de  trabalho 
remunerado. (PERISTA, MAXIMIAMO E FREITAS, 2000, p.3)

A  maioria  das  nossas  alunas-professoras  ainda  é  responsável  pela  conservação, 

limpeza e cuidados com o lar e a família. Cabe a elas, em meio a outras tantas atividades 

desenvolvidas ao longo do seu dia realizar as responsabilidades privadas.

Vemos que a dedicação diária (tabela 6) com cuidados pessoais é de aproximadamente 

9 horas e meia.  Esse número elevado deve-se ao fato das horas de sono também estarem 

incluídas nessa categoria. Observando a tabela 7 notamos que há uma grande amplitude entre 

o horário mínimo e o máximo de tempo dedicado aos cuidados pessoais.

Tabela 5 – Média Cuidados Pessoais

T em po de Cuidados Pessoais

54

9h20m in

9h20m in

9h20m in

T otal

M édia

M ediana

M oda
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Tabela 6 – Tempo de Cuidados Pessoais

Faixas de Cuidados Pessoais

4 7,4 7,4 7,4

19 35,2 35,2 42,6

24 44,4 44,4 87,0

7 13,0 13,0 100,0

54 100,0 100,0

5h50m in a 7h20m in

7h30m in a 9h

9h10m in a 10h40m in

10h50m in a 12h20m in

T otal

Frequência Percentual  % Percentual  Vál ido
Percentual
Acum ulado

Na tabela 8 que o tempo mediano de estudos é de 2 horas e meia. Observa-se ainda 

que no dia do preenchimento do diário, 6 pessoas não estudaram. 

Ao dividirmos o tempo de estudos por faixas notamos que não há uma diferença muito grande 

do  número  de  alunos  em  cada  faixa  de  tempo.  Observa-se  que  há  uma  distribuição 

homogênea  entre  as  faixas  com  exceção  da  faixa  central  com  um  total  de  15  alunas-

professoras o que corresponde a 27,8 %.

Temos 18 alunas-professoras que estudam menos de 2h20min por dia. Levando em 

consideração  que  esse  tempo  diz  respeito  apenas  ao  estudo nos  dias  de  semana  e  que  a 

pesquisa foi realizada no final do ano, quando há outras demandas de atividades, tanto no que 

diz  respeito  às  escolas,  quanto  aos  eventos  pessoais  (festas  de  confraternização,  amigos-

secretos, encerramento de cursos) esse número não pode ser considerado pouco.

Tabela 7 – Média Estudo

T em po de Estudo

48

6

2h40m in

2h30m in

2h

Estudaram

Não estudaram

M édia

M ediana

M oda
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Tabela 8 – Tempo de Estudos

Faixas de Estudo

9 16,7 18,8 18,8

9 16,7 18,8 37,5

15 27,8 31,3 68,8

7 13,0 14,6 83,3

8 14,8 16,7 100,0

48 88,9 100,0

6 11,1

54 100,0

20m in a 1h20m in

1h30m in a 2h10m in

2h20m in a 3h10m in

3h20m in a 4h10m in

4h20m in ou m ais

T otal

Não estudaram

T otal

Frequência Percentual  % Percentual  Vál ido
Percentua l
Acum ulado

Algumas considerações 

Considerando  que  a  grande  maioria  das  alunas  trabalha,  que  tem razoáveis  horas 

destinadas aos cuidados pessoais e que além disso dedicam ainda algum tempo aos cuidados 

com a casa e a família o tempo que é destinado aos estudos condiz com o ritmo e o estilo de 

vida levado por elas. De algum modo tiveram que encontrar no seu dia-a-dia um espaço para 

o estudo, deixando outras atividades que antes realizavam para introduzir esse novo tempo em 

suas vidas. Há atividades que não podemos diminuir seu tempo, como é o caso do trabalho 

então  as  alunas  provavelmente  diminuíram seu lazer  e  seu tempo  de sono para  poderem 

realizar as atividades solicitadas pelo curso.

Sabemos  que  na  Educação  Infantil  e  nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental,  o 

universo docente é predominantemente feminino (98%, 96% e 91%) e que por isso lidamos 

com um público que dedica seu tempo aos cuidados com a casa e com a família. Como já são 

professoras, têm uma carga de trabalho que avança nas horas livres com planejamentos e 

avaliações cabe a pergunta:  Se o perfil  das alunas-professoras é esse, qual seria o melhor 

currículo para elas?

De que maneira  os cursos poderiam ser estruturados para que esse perfil  de aluno 

conseguisse  tirar  o  melhor  proveito  da  sua  formação?  A  alunas-professoras  que  estão 

procurando a  EaD para  realizar  a  sua  formação  superior  fazem parte  desse  perfil,  o  que 

precisamos agora é pensar como os cursos de EaD estão organizando seus currículos e se eles 

privilegiam uma formação que alie a teoria e a prática desses sujeitos.
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