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Introdução

Atualmente, com o advento da internet, a produção e divulgação de conhecimentos em

diversas  áreas  do  saber  têm  aumentado  progressivamente.  Devido  a  grande  quantidade  de

informações disponíveis muitas pessoas se queixam da falta de tempo, pois se perde tempo com

tudo e os minutos perdidos são irreparáveis. 

É  bem  certo  que  algumas  pessoas  possuem  mais  habilidades  para  o  aprendizado  de

determinados conteúdos e, por isso, despendem menos tempo e energia para estudar. Outras

pessoas, em contra partida, necessitam de muito esforço para obterem resultados similares. A

pouca eficiência no estudo é um dos grandes problemas enfrentados pelos estudantes, e a grande

causa  do  fracasso  escolar  é  a  falta  de  conhecimento  e  utilização  dos  métodos  de  estudos.

Mesmo os alunos possuindo conhecimentos prévios sobre algumas matérias, acabam utilizando

métodos ineficientes de estudos, frutos da falta de orientação para essa atividade nos ensinos

fundamental e médio.

A maioria dos estudantes, mesmo os de nível superior, precisam aprender a aprender.

Não são poucos os que ingressam na faculdade com os mesmos vícios e a mesma mentalidade do

ensino médio.  Em muitos casos, a percepção da mudança de nível educacional e suas novas

exigências, infelizmente só começam a serem percebidas pelos alunos depois de algum tempo,

geralmente próximos às primeiras provas finais, acarretando em várias reprovações.

O objetivo dessa apostila é auxiliar aquele que deseja obter resultados satisfatórios nos

estudos e na vida. Para isso foram selecionadas algumas sugestões que podem ajudar o estudante

a encontrar o caminho de uma nova jornada nos estudos e que podem levá-lo ao sucesso!

‘O homem, como qualquer outro animal, é por natureza indolente. Se nada o estimula, mal

se dedica a pensar e se comporta guiado apenas pelo hábito, como um autômato. ’

Albert Einstein
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Primeira Dica – Motivação Sem Protelação

A primeira  atitude  para  que  um estudante  seja  bem sucedido  é  a  motivação.  Uma

pessoa  motivada  é  mais  feliz  e  produtiva.  Motivação  é  a  disposição  para  agir,  podendo ser

entendida simplesmente como motivos para agir.

“Não deixe para depois o que você pode fazer agora.” – essa frase é a base para o

sucesso. Deixar para depois coisas importantes traz uma sensação de angústia ou culpa por não

conseguir fazer tudo o que deseja ou precisa fazer. Saiba que ‘Protelar’ – ato de deixar para

depois ou adiar as coisas – pode causar estresse, doenças e baixa autoestima. Além do mais,

impede que você atinja suas metas e realize seus objetivos.

                                                   

Para vencer a protelação o primeiro passo é entender que você não terá que gastar um

dia completo ou o fim de semana, mas algumas horas dele para a realização de um trabalho. O

passo seguinte é colocar um relógio para tocar em 60 minutos e dedicar uma hora ininterrupta a

sua tarefa, sem intervalo sequer para um cafezinho. Caso precise atender ao telefone, diga que

não pode falar no momento, mas que retornará mais tarde.

Se você conseguir realizar esses passos simples, uma das três coisas ocorrerá:

1. Você terminará o trabalho e ficará surpreso de ver que foi tudo muito rápido. No

futuro, se tiver medo de começar uma tarefa semelhante, lembre-se de que levou

muito pouco tempo para completá-la.

2. Descobrirá que se trata de um projeto tão grande que levará muitas horas para ser

terminado, mas que foi iniciado. Decida quando irá tirar outra hora para continuar a
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tarefa. Use o relógio uma ou mais vezes por dia. O importante é que agora você tem

um plano e já conseguiu iniciar alguma coisa. Não ficará mais refém do medo.

3. Uma hora de trabalho duro e você e ainda não terminou a tarefa, mas vê a luz no

final  do túnel.  Isso é,  provavelmente,  o que ocorrerá.  Depois de dar  o  impulso

inicial, não terá vontade de parar.

Independente de sua produtividade, você aprenderá uma das lições mais importantes

para superar a vontade de transferir a tarefa para o outro dia: o que você mais receia não é gastar

tempo e energia no trabalho, mas simplesmente começá-lo.

NÃO PROTELE EM LER ESTA APOSTILA!!!
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Segunda Dica – Cuide-se Por Inteiro

Se a saúde não estiver em dia, você dificilmente terá energia suficiente para estudar de

forma  eficiente.  Procure,  então,  estar  sempre  em  harmonia  com  sua  saúde.  Para  isso,  é

imprescindível  adquirir  hábitos  alimentares  saudáveis,  assim como praticar  exercícios  físicos

regularmente. Tenha sempre em mente: você é o agente do processo de sua aprendizagem! Sua

preparação, seu êxito na universidade, depende de sua escolha (qual o curso, realmente, deseja

fazer), de suas competências, de suas habilidades, de seu aprendizado e de seus aspectos físicos,

sociais e emocionais. Por isso, é necessário cuidar de suas condições físicas, conservar as boas

condições  de saúde,  cuidar bem da sua visão e audição.  Precisa,  também,  alimentar-se bem,

ingerir alimentos saudáveis, de fácil digestão, em intervalos regulares e hidratar-se bastante.

Tão importante quanto à alimentação, o sono também deve ser considerado. Não deixe

de repousar. Intercale também seus estudos com momentos de lazer para evitar o excesso de

cansaço. A fadiga não é boa companheira para o aprendizado. Faça algum exercício físico e/ou

de relaxamento, reserve um tempo para sua vida social.

               

Cuidado com a exigência em demasia e o perfeccionismo!

Não deixe o medo de fracassar paralisar você. Envolva-se no estudo, prepare-se com

antecedência, evite o atropelo, o acúmu-lo, a tensão de começar a estudar na véspera da prova.
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Terceira Dica – Crie o Hábito de Estudo

A arte de estudar começa com a forma como você se organiza. Formar hábito de estudo

e ter  organização e método são fundamentais  para a eficiência  nos estudos. Um dos agentes

facilitadores  do  processo  de  aprendizagem  é  o  aproveitamento  das  aulas.  A  presença  do

professor, o programa por ele desenvolvido, seu método de orientar, organizar o raciocínio e tirar

dúvidas são aspectos que favorecem a ampliação e a compreensão de conhecimentos.

O melhor aproveitamento da aula começa antes de seu início. Preparar-se para a aula é

fundamental. De posse do programa e do material (livros, apostilas e anotações individuais), é

importante que você faça uma rápida leitura, marque os pontos mais difíceis e aqueles que geram

dúvida. A vantagem disso é poder acompanhar melhor a explicação do professor e esclarecer

suas dúvidas. A leitura antecipada ajuda também nas anotações feitas em sala de aula para que

estas sejam mais objetivas de modo que você não copie o que já tem no texto da apostila e/ou

livro. Anotações devem servir para esclarecer as dúvidas!
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Não se contente em ler! Escreva! 

É importante estudar escrevendo, e não só lendo. Quem só lê perde a concentração.

Quem escreve consegue entender o assunto e mantê-lo na mente.

Escreva à mão em vez de digitar. Alunos que fazem isso aprendem mais do que quem

só digita. Você tem movimentos totalmente distintos para escrever cada letra a mão, mas isso

não existe quando você está digitando.  Tal comportamento faz com que mais redes neurais

sejam ativadas no processo da escrita.

                             

Outro ponto importante  para a eficiência  dos estudos e maior  produtividade é ter  a

atenção voltada para a aula. Libere seu pensamento, sua atenção diminui se o pensamento está

ocupado com a festa do fim de semana ou com discussões familiares. Evite sair da sala durante

as aulas,  preferencialmente  mantenha o celular  desligado ou no silencioso.  Cada uma destas

interrupções além de interromper seu raciocínio,  atrapalha você e seus colegas, pois desvia a

atenção.  Abstrair-se  dos  acontecimentos  externos  à  sala  de  aula  ajuda  a  aumentar  sua

concentração.

Depois da aula, REVISÃO GERAL!! Releia o que anotou. Reserve obrigatoriamente

um período de seu dia para isso. A repetição ajuda na fixação dos conteúdos. Faça exercícios,

tente encontrar respostas claras e objetivas para suas dúvidas. Volte ao tópico que não acertou,

leia uma segunda vez as anotações de sala de aula e o texto da apostila e/ou livro. Tente resolver

novamente a questão. Caso não consiga, aí sim recorra ao professor para ajudá-lo, mas lembre-se

de que na hora da prova o professor vai orientar você e não fazer para você!
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O tempo é o recurso mais escasso e o mais valioso que existe. O instante no qual você

leu a frase anterior já passou e não tem dinheiro no mundo que possa comprar este minuto de

volta. Aprender a administrar o  tempo é uma das ações mais importantes que qualquer pessoa

pode fazer para melhorar  suas chances de sucesso nos negócios e na vida.  Como sempre,  a

importância do planejamento não pode ser descartada. Planejar o tempo significa saber o que se

quer fazer e ordenar as ações para a realização da maior quantidade de atividades no menor

prazo para se atingir seus objetivos.

É importante sempre planejar seu estudo para que você nunca fique sobrecarregado. No

estudo, a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Por isso, estudar muitas matérias

no mesmo dia ou na mesma hora pode confundir e diminuir o aproveitamento. Dividir o estudo

das matérias – uma para cada dia da semana, por exemplo – é sempre uma boa estratégia. Se

você preferir estudar diferentes matérias no mesmo dia uma alternativa é estabelecer um tempo

determinado (1 hora, por exemplo) para cada matéria. Entre uma matéria e outra, é indispensável

fazer um intervalo. Aproveite para descansar a mente, tomar água ou alimentar-se.

 Organize seu tempo, estude primeiro o que requer mais atenção ou o que você tem

maior  dificuldade.  A prática correta é estudar um determinado tempo todos os dias.  Estudar

exige disciplina,  faça um plano de estudo. Distribua as matérias pelas horas que vai estudar.

Organize seu quadro de horários. Inclua nele seus momentos de descanso, lazer e trabalho, assim

você não deixará que nenhum dos itens fique fora de seu dia-a-dia.

Cuidado para não estudar muitas horas consecutivas por dia: depois de um determinado

tempo de estudo, seu cérebro já não consegue mais assimilar as matérias com eficiência. O ideal,

em muitos casos, é um estudo diário de 4 horas (não se esqueça dos intervalos) sem contar com o
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tempo das aulas. O lazer e o convívio com as pessoas que ama são também fundamentais para

um bom rendimento.

O local de estudo deve ser limpo, quieto, bem iluminado, arejado e confortável: deve

ser um local em que você se sinta bem. A cadeira e a mesa devem ser adequadas ao seu peso e

tamanho. Organize seu local de estudo, limpe sua mente para poder concentrar-se no que se

deseja  fazer.  Fique  em  posição  confortável,  relaxe  os  músculos,  feche  os  olhos  e  respire

profundamente  para obter  um alto  grau de concentração.  Limpe sua mesa  e  deixe  sobre ela

somente o material indispensável para a realização da tarefa imediata. O excesso de cadernos

provoca distração e desânimo, além de dificultar a localização daquilo que é necessário para a

conclusão  da  atividade  de  estudo.  Escolha  um  lugar  para  guardar  os  materiais  que  serão

utilizados em seus estudos, mantendo tudo sempre organizado. Use-os na medida da necessidade

e em seguida recoloque-os no devido lugar. Faça uma coisa de cada vez. A preocupação com

várias tarefas simultâneas divide a atenção, gera erros e confusões, ocasionando perda de tempo

e deficiência no aprendizado, que podem ser decisivas na hora das provas.

Ambiente Adequado para estudos
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Quarta Dica – Compreensão de Conteúdos

A  compreensão  dos  conteúdos  discutidos  em  sala  de  aula  é  fundamental  para  a

formação  do  estudante.  Para  isso  você  precisa:  registrar,  ampliar  e  internalizar  seu

conhecimento;  de  forma  que  na  hora  dos  exames  e  avaliações  você  consiga  lembrar  o  que

estudou e demonstrar o que aprendeu.

Fique atento aos fatores que favorecem a compreensão de conhecimento para que você,

desde  o  inicio  de  seus  estudos,  retenha  as  informações  que  precisa  para  passar  com  bom

aproveitamento:

• A semelhança entre a situação de aprendizagem e a prova - É fundamental fazer

exercícios e provas anteriores.

• O grau de domínio da matéria - quanto mais você lê e revê o conteúdo, mais

você aprende as informações.

Por  isso  estude,  reveja  o  conteúdo  das  aulas  ou  volte  ao  assunto  quando  estudar

sozinho. Falando de outra forma, faça revisões constantes e durante essas:

• Tenha intenção de compreender o que está aprendendo - faça associações do

que vai ser fixado ao tempo, ao espaço, à frequência que ocorreu e ao modo

como foi percebido.

• Faça  associações  não  verbais  entre  o  que  vai  ser  memorizado  e  sons,

sentimentos e também palavras, músicas, acrósticos, etc.
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• Leia  e  grife  as  noções  importantes;  faça  resumos,  anotações  e  marcações

relevantes no texto.

• Destaque o que você está com mais dificuldade de entender. Ler em voz alta

quando se estuda sozinho ajuda você a organizar melhor seu pensamento e a

prestar mais atenção ao que está lendo e/ou escrevendo.

• Evite  decorar,  pois  você  acaba  esquecendo!  Quando  você  raciocina,  faz

associações e recorda mais facilmente.

Tenha sempre em mente que uma das principais explicações para o esquecimento é a

falta de uso, por isso a importância de fazer exercícios, rever a parte teórica da matéria, voltar

aos exercícios e assim sucessivamente. Faça provas anteriores e exercícios especiais, mas aja

como deverá agir no dia da prova. Marque o tempo de inicio e fim do exercício, leia com atenção

todas as questões e resolva primeiro aqueles que você tiver maior domínio. 

Preste bastante atenção nos termos: certo, errado, exceto.
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Quinta Dica – Crie grupos de estudos

O estudo e discussão  dos  conhecimentos  vistos  em sala  de aula  em grupos podem

auxiliar no melhor compreendimento dos temas estudados e na solução de dúvidas em comum.

Organize  grupos  específicos  para  cada  uma das  disciplinas  que  cursar.  Em geral  os  grupos

podem ter de dois a cinco integrantes. Caso exista alguém que desarmonize ou tire atenção do

grupo nos momentos de estudo, deve haver uma conversa entre os integrantes com intuito de

estabilizar  essa  situação.  O  grupo  deve  escolher  um  horário  fixo  e  comum  para  todos  os

integrantes, de modo que ninguém se atrase. Cada integrante deve ler e estudar antecipadamente

o  assunto,  de  modo  a  participar  das  discussões  e  ouvir  os  colegas,  para  que  no  final  seja

elaborado um relatório contendo as principais ideias e conclusões tiradas pelo grupo.

 As salas reservadas da biblioteca são um bom ambiente para esse tipo de atividade.

Evite locais muito movimentados e barulhentos,  pois podem facilmente tirar  a atenção do

grupo.  
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Sexta Dica – Use a internet de maneira inteligente

Utilize a rede mundial  de computadores  como aliada para sua formação.  A internet

oferece  milhões  de recursos  e  atividades  que nos  encantam,  porém é fundamental  sabermos

selecionar o que iremos utilizar. Realize suas pesquisas de estudos sempre em sites confiáveis,

de preferência de instituições de ensino e institutos de pesquisa. Acesse as revistas eletrônicas

voltadas  para  a  sua  área  de  estudo  e  leia  artigos  de  seu  interesse.  Seguem  alguns  links

interessantes:

                   

http://www.periodicos.capes.gov.br

http://www.cnpq.br

http://www.scielo.br

http://  www.  mec  .gov.br  

http://  www.  ufrj  .br  

http://www5.  usp  .b  

http://  www.  unicamp  .br  

http://  www.  unesp  .br  

http://  https://www.  ufmg  .br  

http://  www.  ufsm  .br  

http://  http://ufsc.br  

http://  www.  uerj  .br  

http://  www.coursera.org  
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Tome cuidado para não despender muito tempo em sites que não se relacionam aos seus

interesses de estudo e pesquisa. A participação excessiva em redes sociais, sites de jogos e de

vídeos pode consumir um valioso período do seu dia, que poderia ter sido empregado em suas

atividades  acadêmicas.  Na hora  de  estudar,  desligue  todos  os  aparelhos  eletrônicos nada  de

deixar o celular por perto avisando você de cada notificação no e-mail. E nem caia na tentação

de abrir o e-mail só por "dois minutinhos". Esses dois minutinhos sempre se estendem e acabam

com toda a sua concentração. 

Reserve um tempinho do seu dia só para as redes sociais e faça isso virar rotina

para que se acostume a checá-la apenas nesse tempo específico.
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Sétima Dica – Utilize e frequente as monitorias

Boa parcela das disciplinas do seu curso de graduação possuem monitores, os quais são

estudantes  selecionados  que  já  cursaram  a  disciplina  em  questão  e  que  possuem  um  bom

coeficiente de rendimento.

Em geral,  os  monitores  possuem horários  fixos  de  atendimento  semanal  para  sanar

dúvidas sobre assuntos relacionados aos conteúdos de uma determinada disciplina. O trabalho de

cada monitor é supervisionado por um professor da área pertinente à disciplina.

A  atividade  de  monitoria  pode  promover  o  enriquecimento  da  vida  acadêmica  do

estudante por meio da relação de cooperação existente entre os envolvidos no processo. Além

disso, auxilia no aprimoramento da qualidade de ensino da disciplina, uma vez que pode auxiliar

na execução de atividades extraclasse.

Aproveite esse serviço oferecido pelos cursos e o utilize para complementação dos seus

estudos.  Frequente  periodicamente  as  monitorias  e  não  deixe  para  procurar  pelo  monitor  às

vésperas  da  prova,  pois  nessa  época  a  quantidade  de  atendimentos  realizados  pelo  monitor

aumenta bastante e passivelmente você não conseguirá sanar todas as suas dúvidas.
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Oitava dica: use e abuse da biblioteca universitária

As  bibliotecas  constituem  um  espaço  ideal  para  o  desenvolvimento  de  estudos

acadêmicos,  pois  possuem um acervo rico  e  diversificado,  contendo livros,  revistas,  jornais,

mapas, vídeos, e-books, etc.

Cabe salientar que, em geral, nas dependências das bibliotecas não é permitido comer,

beber, fumar, falar ao telefone e conversar em voz alta. Isso faz do ambiente um local tranquilo e

sem tumultos, bastante propício para leituras e estudos aprofundados.

Separe alguns horários fixos para você frequentar a biblioteca e realizar leituras sobre

temas de seu interesse, sejam esses acadêmicos ou não. 

Em um primeiro contato com a biblioteca,  converse com o bibliotecário e fique por

dentro de como funcionam os procedimentos para a utilização do local e dos materiais a ele

pertencentes.

Na biblioteca  você pode realizar  consultas,  pesquisar  na web,  emprestar  livros  para

estudar  em  casa  e,  além  disso,  conta  com  um  sistema  integrado  com  outras  bibliotecas

universitárias, fazendo com que você tenha mais facilidade de encontrar os conteúdos e obras de

seu interesse.
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Considerações Finais

Em um mundo no qual os processos de comunicação estão se desenvolvendo de forma

inesperada  e  surpreendente,  a  competição,  em diversos  setores,  tende  a  aumentar  e  as  lutas

ideológicas tendem a recrudescer.  O homem que pretendia conservar-se realmente livre, pelo

menos  em  pensamento,  tem  de  desenvolver  o  seu  espírito  crítico  para  não  ser  envolvido,

sufocado e dominado pelos processos de persuasão. A educação precisa ajudar o homem nessa

tarefa e a maneira mais eficiente de fazê-lo é desenvolver-lhe o espírito critico.

Fazer com que o homem seja livre para pensar e tenha possibilidades de livrar-se de

meras sugestões, para não ser levado a aceitar teses ou assumir atitudes que não sejam fruto de

sua própria resolução, é a imprescindível e árdua tarefa da educação. Este desiderato, no entanto,

só pode ser concretizado com o desenvolvimento do espírito crítico.

Espírito crítico para libertar o homem dos engodos e das ações propagandistas de toda

espécie. Formar o homem capaz de não ser levado de roldão em sua autonomia pela propaganda

político-ideológica  e  comercial,  principalmente.  Que  o  homem:  assuma  atitudes,  defenda

valores, se engaje em campanhas, se sacrifique mesmo, porém de forma consciente, autônoma e

responsável. 

SUCESSO!!!!!

‘A inteligência e o caráter das massas são incomparavelmente inferiores à inteligência e ao

caráter dos poucos que produzem algo de valor para a comunidade.’

Albert Einstein
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