
 Dicas para estabelecer um ambiente
favorável ao estudo



Direção
Leonardo Marcos Rodrigues
Diretor Geral da Unidade

Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias
Diretora Acadêmica

 
 

NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NAD
 

Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias
Coordenadora 

Ana Paula Gonçalves
Analista Pedagógica

 
Sete Lagoas – MG

ORGANIZAÇÃO E
PRODUTIVIDADE NOS ESTUDOS



AMBIENTE

Após estabelecer uma boa rotina de estudo,
reflita sobre o ambiente que lhe é disponível
para colocar em prática todo o cronograma
construído. Este ambiente parece propício à
concentração? Possui os materiais
necessários? É fisicamente confortável? Um
ambiente desfavorável pode arruinar toda
uma rotina de estudos por melhor que ela
seja. Isso ocorre por que o nosso cérebro
está em uso da chamada Atenção Seletiva
quando estudamos. 

  Na primeira cartilha da nossa coletânea
“Organização e Produtividade nos Estudos”,
abordamos sobre um ponto crucial para quem
deseja aprimorar o hábito de estudar, o
estabelecimento da rotina! Mas, se planejar o
cronograma de estudos é algo fundamental
para sabermos de forma mais estratégica e
assertiva QUANDO estudar, outro ponto
também relevante se refere ao ONDE estudar.
Criar um ambiente favorável ao estudo,
promove maiores chances de que o momento
de aprendizagem seja mais efetivo e
agradável.



       Conforto
Manter-se confortável nos momentos de estudo é outro
fator importante que pode favorecer ou prejudicar o
seu momento de aprendizagem. Um ambiente
demasiadamente confortável pode levar a um alto
relaxamento gerando sono, da mesma forma que a
falta de conforto pode acarretar em dores e
desconforto atrapalhando a concentração. O
ambiente correto para o estudo precisa ser
confortável na medida certa. Procure por um assento
que promova uma boa postura com ombros e quadris
alinhados, mantendo a coluna reta para não
sobrecarregar o pescoço, pés no chão, punhas
repousados naturalmente sobre a mesa e cotovelos
apoiados no braço da cadeira.

     Privacidade
O lugar deve possuir certo nível de privacidade para que
durante os momentos de estudo, você não seja
interrompido constantemente pela presença de outras
pessoas. Encontre o lugar menos movimentado da casa e
caso seja necessário estabeleça combinados com os
demais moradores, para que em seus momentos de estudo
haja colaboração para reduzir o movimento de pessoas em
seu local escolhido.

A atenção seletiva permite que você mantenha o foco em determinada ação/informação
e ignore outros estímulos para concentrar-se. Quando o ambiente está desorganizado ou
sobrecarregado de informações, nosso cérebro se vê “obrigado” a trabalhar mais para
descriminar as informações realmente necessárias, gastando assim, mais tempo e energia
para realizar as tarefas. 

Para organizar um bom ambiente de estudo, inicie identificando o lugar mais apropriado
que você tem disponível. Para isso considere os seguintes pontos:



      Estímulos
Controlar os estímulos do ambiente de estudo talvez
seja o passo mais difícil da preparação deste local,
mas também um dos mais importantes, visto que são os
estímulos em demasia que “roubam” a atenção que
deveria estar focada no que se deseja estudar. Por isso
se atente aos diversos estímulos presentes no ambiente
escolhido e tente reduzir aqueles que você consegue
controlar.  Observe:

                              
Estímulos auditivos: Este é um pouco mais complicado para
gerenciar, mas caso não possa controlar os ruídos externos com
janelas fechadas ou fones, encontre o melhor horário em que os
barulhos do ambiente sejam mais baixos. 
Clima: O ambiente adequado deve ser arejado e com clima
agradável, nem muito quente nem frio. 
Lembre-se que embora o controle de estímulos do ambiente
seja de extrema relevância para sustentar a atenção e
concentração no momento do estudo, este local não pode se
tornar aversivo, apático ou indesejado. Procure atribuir algumas
características que promovam acolhimento e principalmente
que lhe remetam as consequências do ato de estudar, isso
servirá como motivação e reforço. Você pode por exemplo
colocar um porta retrato familiar ou imagem com o destino de
uma futura viagem. 

                              
 
Estímulos Visuais: Mantenha o seu espaço de estudo visualmente
“limpo”, evite decorações exageradas cheias de objetos e cores.
Um quadro de avisos é uma boa estratégia desde que ele não se
torne um depósito de lembretes infinitos que podem te distrair. O
ideal é manter apenas o material necessário para a hora do estudo
e demais objetos guardados em caixas fechadas ou gavetas. A
iluminação do ambiente também deve ser levada em
consideração. Procure por um local que seja claro e que favoreça o
seu estado ativo. Cuidado ao posicionar a mesa voltada para
áreas abertas ou janelas, observe se a paisagem externa está
“disputando” sua atenção com os estudos, caso isso ocorra, o
melhor é realocar o assento e mesa voltados para paredes lisas ou
com poucos estímulos visuais.



        Conveniência
O ambiente escolhido deve ser conveniente
ao estudo, possível de se manter organizado e
limpo. Se dentro do seu cronograma o
próximo estudo será sobre metodologia, utilize
caixas e gavetas para guardar os demais
materiais que não serão necessários neste
momento. Uma lixeira próxima e garrafa de
água evita o deslocamento desnecessário até
a cozinha por exemplo, fazendo com que o
tempo seja melhor aproveitado. Avaliar a
disposição de tomadas também é um ponto
importante para evitar a troca de ambiente
caso ocorra o desligamento de recursos
tecnológicos.

  

Assim como a rotina de estudo precisa de
comprometimento e disciplina para ser
seguida, o seu local escolhido para
estudar precisa da devida atenção para
funcionar a seu favor. Um ambiente
desorganizado, com pouco conforto pode
gerar sensações ruins que serão
associadas ao ato de estudar. Por isso se
encoraje a preparar seu ambiente de
estudo com cuidado e atribuindo a ele
significados que façam sentido a sua vida,
com foco em seus objetivos futuros e
sonhos mais desejados. 
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