
 Técnicas para um estudo eficiente



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

Sete Lagoas
2022



TÉCNICAS DE ESTUDO

Nas duas primeiras cartilhas da nossa
coletânea “Organização e Produtividade
nos Estudos”, abordamos a rotina e o
ambiente de estudos, apresentando
orientações e estratégias valiosas sobre o
QUANDO e ONDE estudar. O conteúdo da
terceira e última cartilha não é menos
importante, pelo contrário, traz orientações
sobre um dos maiores questionamentos de
boa parte dos alunos: o COMO estudar
melhor e mais assertivamente. Pensando
nisso e considerando que as 3 cartilhas se
complementam, fechamos nossa coletânea
com uma seleção de técnicas de estudo que
podem te ajudar no momento de aprender. 

 

Antes de prosseguir, vale ressaltar que cada
pessoa possui uma forma distinta de
aprender, uma vez que cada sujeito possui sua
própria forma de ser no mundo, com sua
personalidade, gostos e interesses específicos
vindos de suas experiências e relações
construídas ao longo da vida. Sendo assim,
talvez a técnica “X” funcione perfeitamente
para João, mas seja menos efetiva à Maria,
pois eles podem possuir perfis de
aprendizagem diferentes. Dessa forma, leia
atentamente as técnicas descritas, teste cada
uma delas e veja qual se aplica ao seu modo
de estudar. No mais, bons estudos!



  

     Mapa Mental
O mapa mental é uma técnica de estudo muito indicada para
aquelas pessoas que tendem a aprender mais com recursos
visuais. Isso por que essa estratégia engloba um diagrama
(representação gráfica) em que o tema é disposto no centro da
página e alguns pontos importantes sobre ele são
desenhados/escritos em seu entorno. Há pessoas que adicionam
cores, traços, e pequenas figuras para reforçar o caráter visual,
ajudando o cérebro a realizar associações sobre o conteúdo
estudado

     
       Role-Play
Essa é para quem gosta de aprender fazendo! O Role Play é
uma técnica de encenação em que o aluno assume determinado
papel frente a uma situação pré-determinada, aplicando da
forma mais real possível os conceitos do tema que se deseja
estudar, de forma a desenvolver capacidades que serão de fato
aplicadas no contexto real.

           

       Metáforas e Analogias
Quem nunca associou o mapa de Minas Gerais a uma pessoa
com um nariz enorme? Metáforas e analogias facilitam a
retenção de informações por associação de novos
conhecimentos com outros já existentes. 



       Método Cornell
Consiste em sintetizar o tema estudado em 3 passos. Inicie
colocando o tema no alto da folha, isso irá mostrar qual será
o assunto. Os 3 passos seguintes são: Criar uma coluna no
canto esquerdo da folha com dimensão menor que a sua
metade e não alcançando o seu final no canto inferior da
página (neste espaço serão registrados palavras-chaves e
pequenos comentários sobre o tema). O passo dois é criar
outra coluna que deve ocupar o restante da página (neste
espaço maior serão registradas anotações maiores como
datas, conceitos e explicações) e por fim o espaço que
sobrou no canto inferior deve ser ocupado por um retângulo
contendo um breve resumo com suas próprias palavras.

       Foco no erro
Isso mesmo, foco no erro! Ao corrigir seus testes e
identificar um erro encontre a resposta correta e explique
por que a opção anterior (a errada) não era a opção
verdadeira, registre essa explicação que pode ajudar em
futuros testes de verdadeiro ou falso. Esse exercício ajuda a
criar novas conexões sobre o tema. 

       Interrogação Elaborativa
Nessa técnica você estuda a partir de questionamentos,
usando o PORQUE em detrimento do O QUÊ. Ao se questionar
e buscar por uma resposta como argumento ou justificativa o
cérebro se esforça mais buscando causas, motivos e origens
que expliquem o fato.



       Comprometa-se
A maior e mais eficaz técnica de estudo é o seu
comprometimento próprio com seus objetivos, metas e
sonhos de vida. De nada valerá uma ótima rotina, um
ambiente adequado e várias técnicas de estudo se
não houver motivação interna e autoresponsabilidade
para manter os estudos. E para se motivar é preciso
crer em você mesmo, por isso assuma o seu papel
como aluno protagonista, invista na pessoa que pode
te fazer alcançar o sucesso que tanto almeja: Você!

     Técnica Pomodoro
Esse é um recurso de gerenciamento do tempo, em que dividindo
as tarefas em blocos predeterminados, a atenção e concentração
são estimuladas, tornando o estudo mais produtivo. São necessários
um checklist com o que irá ser feito e um cronômetro para marcar
o tempo. Ao iniciar permaneça por 25 minutos concentado em
realizar a 1º tarefa do checklist (este período de tempo é
chamado pomodoro), após este tempo realize um intervalo de 5
minutos fazendo outras tarefas que não sejam estudar como tomar
um café por exemplo, depois deste tempo reinicie por mais 25
minutos e ao fim de um ciclo com 4 pomodoros faça um intervalo
maior de 30 minutos. Algumas pessoas gostam de inserir pequenas
recompensas entre os pomodoros no tempo de intervalo, como
consumir um chocolate ou ver algo no celular, essa estratégia pode
ser útil, mas com certo cuidado para não sofrer condicionamentos. 

       Estudo distribuído
Sabemos que é tentador deixar o estudo para a última hora antes da
prova, mas é muito mais eficiente dividir o conteúdo em pequenas
porções e atribuir a cada momento de estudo uma forma diferente
de apresentar o que se deseja estudar. Por exemplo, primeiro faça
uma leitura tradicional em texto corrido, na próxima vez que for
estudar ouça um podcast seguido por uma produção de resumo, no
terceiro bloco de estudo veja um vídeo e crie uma analogia sobre o
tema. Assim, o seu cérebro entrará em contato com o tema mais
vezes e de formas diferentes, o que aumenta muito a possibilidade de
consolidação do conhecimento.
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