
5 passos para progredir nos 
estudos e evoluir o aprendizado

Diariamente nos sentimos exaustos por concentrar esforços 
desordenadamente em determinadas disciplinas e campos de estudos
visando atingir nossos respectivos objetivos de maneira mais sucinta e
dinâmica, sem perceber que, na verdade, estamos minando cada vez 
mais nossa capacidade de aprendizagem e de absorção de tal 
conteúdo.

Sem sombra de dúvidas você não é o único a passar por isso ou algo 
semelhante, mas a boa notícia é que com alguns hábitos você pode 
pôr em prática um novo modelo de aprendizado que auxilie na sua 
evolução nos estudos. 

E iremos listar cinco deles para que você alcance um melhor 
desempenho a partir de hoje, e consiga de uma vez por todas 
progredir nos estudos.

1 - Estude menos
Pode até parecer contraditório em um primeiro momento, mas você 
vai entender a estratégia por trás desse ponto.



Diversos estudantes buscam melhorar seu rendimento, de maneira 
intuitiva, através do aumento considerável de horas dedicadas aos 
estudos. E não há nenhum erro nisso, desde que seu cronograma seja
adequado de maneira inteligente para encaixar esse acréscimo de 
horas na sua rotina.

A partir do momento em que esse aumento de horas começa a 
conflitar com as demais tarefas do seu cotidiano, se torna inviável a 
continuidade desse método, uma vez que essa desorganização não 
só prejudica seu rendimento, como impulsiona problemas como stress
e ansiedade.

Resumindo, não exija de si mesmo mais do que você pode fazer, 
visando preservar o aspecto qualitativo de seus estudos. Lembre-se 
sempre de ter moderação em todos seus hábitos.

Uma analogia interessante é pensar que, assim como na academia, 
onde se precisa oferecer descanso para seus músculos depois do 
treino, para que eles possam hipertrofiar, nos estudos o mecanismo é 
parecido.

Muitos estudantes são adeptos do princípio 80-20 (ou princípio de 
Pareto), o qual explana que 80% dos efeitos advém de 20% das 
causas. Ou seja, use seu tempo de maneira sucinta a fim de conseguir
o máximo de resultados possível.

Não tenha medo de possuir uma vida social ativa e um tempo livre 
para acalmar a sua mente, visto que os atos de espairecer e relaxar 
são essenciais para ter progresso nos estudos, ao contrário do que 
muitos pensam.

2 – Organize os seus tópicos de 
estudo de maneira lógica



Complementando o passo anterior, posto que você deva encaixar 
suas obrigações na sua rotina de maneira fundamentada, seja 
organizado em relação aos temas que você se dedica, criando um 
cronograma diário ou ao menos evite estudar de maneira aleatória, a 
fim de não causar uma confusão a respeito dos tópicos que você 
aborda, e lembre-se de dar pelo menos um dia de descanso dos 
estudos (porém, descanse ativamente, fazendo a leitura de um bom 
livro, por exemplo). 

Use sua inteligência para dividir o seu tempo para cada disciplina.

Exemplificamos abaixo um modelo básico para estruturação simples 
de um cronograma qualquer, e indicaremos a seguir estratégias de 
organização:

Defina um ou dois temas principais que você 
deva focar mais

A fim de equilibrar e melhorar suas atividades, é interessante que você
mantenha uma frequência um pouco superior de estudos em 
determinada matéria. Seja por motivos de dificuldade ou alguma outra 
necessidade. 

No caso do cronograma acima, por exemplo, o foco seria 
programação, uma vez que o tema é abordado três vezes na semana. 



Esse costume irá transformá-lo num estudante completo que domina 
boa parte dos conteúdos.

Estude temas que se assemelham no mesmo dia

No exemplo acima, é mostrado um arranjo lógico entre as matérias e 
seus respectivos dias. Observe que todos os dias, são abordados 
temas que se correlacionam e são parecidos de alguma maneira, 
facilitando a assimilação e singularizando o processo de aprendizado 
de um determinado dia.

Por exemplo, quando o aluno estuda programação, ele precisa de 
lógica para desenvolver seus códigos. Logo, no mesmo dia, seria 
plausível encaixar uma matéria como matemática, como forma de 
aproveitar o fato de que o seu foco já está ligado à disciplina de 
alguma maneira.

Dê pelo menos um dia de intervalo entre as 
disciplinas

Note que no cronograma, as matérias principais de estudo são 
distribuídas de maneira intercalada. Ou seja, a disciplina de 
programação é estudada segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira; 
enquanto redação é abordada terça e quinta.

Logo, quando não é o dia de uma, é o dia da outra. Isso estimula uma 
espécie de descanso ativo, evitando um acúmulo de informações de 
uma mesma área.

3 - Finja que está ensinando o 
conteúdo para alguém
Curiosamente, o momento onde absorvemos a maior quantidade 
possível de informações e realmente aprendemos algo é quando nós 



ensinamos. Pelo menos é o que aponta o psiquiatra William Glasser, 
que escreveu o livro “A Teoria da Escolha”.

De acordo com Glasser, há os processos de aprendizagem passiva e 
de aprendizagem ativa, que se diferenciam quanto à forma como o 
conteúdo é absorvido. Na aprendizagem passiva, estamos lendo, 
ouvindo e observando. Já a aprendizagem ativa engloba o ato de 
ensinar, que corresponde a 90% do nosso aprendizado e é sem 
dúvidas o método mais fácil para entender algo.

Com isso em mente, crie o hábito de estudar, revisar, e ensinar para 
alguém, ou então simule que esteja ensinando para alguém em voz 
alta mesmo que você esteja sozinho

4 - Estimule a prática da leitura
Essa sugestão pode parecer bem clichê, mas é extremamente 
benéfica. A leitura, de fato auxilia na interpretação e potencializa seu 
repertório, além de melhorar as conexões neurais, aprimorando o 
funcionamento do cérebro.

Todos esses proveitos através do ato de ler são iminentes para 
qualquer estudante de qualquer área que leia qualquer livro. Se você 
pensa que o aluno metódico de exatas perderá tempo ao ler um livro 
sobre filosofia, ou um aluno de história não possa se aventurar num 



livro sobre tecnologia, você está completamente enganado.

É fundamental para a mente ler sobre coisas diferentes, ter novas 
experiências e fazer algo surpreendente todos os dias. Por isso, 
separe pelo menos 1 hora do seu dia para leituras de obras sobre 
áreas semelhantes ou distintas da sua, por exemplo.

5 - Crie o hábito de fazer revisões 
periódicas
Um fator preponderante para o mau desempenho de alguns alunos é 
o fato de que eles não revisam o conteúdo estudado. Todo ser 
humano que apenas tente aprender algo de maneira superficial não irá
absorver as informações necessárias que precisa para seu 
desenvolvimento cognitivo.

Logo, se faz fundamental redigir anotações e revisões semanais e até 
diárias do conteúdo, sempre se lembrando de encaixar alguns minutos
no cronograma apenas para revisão.

Você nunca aprende algo de verdade se não continuar estudando 
continuamente. Esta é a única forma de valorizar o que você estudou 
e aperfeiçoar cada vez mais seu aprendizado.

Conclusão
Vale lembrar que as técnicas de melhoria de aprendizado são 
bastante individuais, e devem-se levar em conta os hábitos e o estilo 
de estudo de determinados alunos. Contudo, todos os passos listados 
servem como ponto de partida para o surgimento de novas práticas.

Por conseguinte, você pode adequar alguns desses pontos, 
personalizá-los de acordo com suas necessidades e adaptá-los à sua 
rotina. Lembre-se sempre de manter os bons hábitos, evitando a 
procrastinação e crie cada vez mais sede de aprendizado buscando 
como prioridade progredir nos estudos. 



Bons estudos e até a próxima!


