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REVISÃO DO E-BOOK ANTERIOR
TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS DE ESTUDOS

A aprendizagem surge da capacidade humana de armazenar informações
decorrentes da experiência que vivemos ou recebemos. Quando aprendemos
algo novo, podem ocorrer alterações em nosso cérebro. As estratégias de
aprendizagem potencializam a aquisição, o armazenamento e o uso da
informação em nosso cérebro. Foram apresentadas 3 técnicas de estudos:
imersão orquestrada, estado de alerta relaxado e processamento ativo.

Conteúdo disponível em Podcast:
http://www.proae.ufu.br/acontece/
2020/04/divisao-de-promocao-de-

igualdades-e-apoio-educacional-
lanca-podcasts-e-e-books

Dica 1 - Repetição!
Dica 2 - Evocação Expandida!
Dica 3 - Redução de Pistas!
Dica 4 - Estratégias internas de memória
Dica 5 - Associações semânticas (agrupamentos associativos)
Dica 6 - Imagens visuais 
Dica 7 - Auxílios externos
Dica 8 - Método PQRST
Dica 9 - Mapas Mentais

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/04/divisao-de-promocao-de-igualdades-e-apoio-educacional-lanca-podcasts-e-e-books


VOCÊ VAI APRENDER NESTA EDIÇÃO
ATENÇÃO, MEMÓRIA,

EMOÇÕES E
APRENDIZAGEM

 
PRINCIPAIS

DÚVIDAS E DICAS
SOBRE

APRENDIZAGEM
ACADÊMICA

Verificar as principais dúvidas levantadas

pelos estudantes universitários sobre a

aprendizagem e respostas respectivas;

Levantar as principais dicas dadas nos E-

Books e Podcasts anteriores (Atenção,

Memória, Emoções e Aprendizagem)

compiladas em um único E-Book e Podcast.

 



Você que acompanha esta série de E-Books, viu nos últimos quatro
volumes como as nossas experiências e os sentidos que damos a elas
podem desenvolver nosso potencial cognitivo. Nosso cérebro está em
constante mudança e adaptação ao longo de toda a vida e são
justamente as atividades que nos propomos a fazer que podem
melhorar e preservar a integridade de nossas capacidades cognitivas
enquanto envelhecemos.
 

Você pode exercitar suas habilidades cognitivas como a
atenção e a memória, pois a mente responde ao exercício

assim como a um músculo.



No E-Book Vol. 1 – Memória e Aprendizagem - vimos que o planejamento de uma rotina de
estudos e até mesmo a adaptação de alguns hábitos podem melhorar a memória.
 
No E-Book Vol. 2 –  Atenção e Aprendizagem - foram abordadas estratégias de
administração do tempo e controle de pensamentos intrusos que podem ajudar a aumentar
sua concentração. 
 
No E-Book Vol. 3 – Emoções e Aprendizagem - verificamos como algumas tendências de
personalidade como o otimismo, a perseverança, a fé, a mágoa e o medo podem apoiar ou
prejudicar a aprendizagem. Saber sobre como nossas emoções se interpõem ao aprendizado
é libertador porque capacita você a superar ou buscar ajuda profissional, se necessário.
 

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books
http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books
http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books


 
 
 
 
No E-Book Vol. 4 – Técnicas e Estratégias de Estudo - você conheceu estratégias que
aprimoram seu potencial de estudo e o transportam a um nível profissional quando o assunto
é estudar e aprender. Talvez você esteja precisando dessas dicas, reveja!
 
Este E-Book Vol. 5 - Principais Dúvidas e Dicas Sobre Aprendizagem Acadêmica - é
dedicado a responder algumas lacunas que possam ter surgido nos E-Books anteriores e
responder às principais dúvidas que os estudantes costumam ter no cotidiano, pois talvez
algumas delas possam ser suas também.

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books


Em todos os volumes da série, você encontrou dicas para
aperfeiçoar suas habilidades cognitivas e melhorar seus
resultados acadêmicos. Mas não se engane: 
 
 

Apenas aqueles que se empenharem na aplicação das dicas
verão os resultados. Mãos à obra!



Existe uma variabilidade individual  relacionada à disposição para estudar.
No dia-a-dia,  isso é observado por quase todos os estudantes:  enquanto
alguns preferem estudar de manhã ou de tarde,  há quem prefira o período
noturno.

 
 Há muito tempo pensava-se que apenas o ciclo circadiano – período de 24 horas
aproximadas em que se baseiam os ritmos fisiológicos do organismo humano, o qual
influencia o sono/vigília, a produção endócrina, a expressão gênica e a regulação da
temperatura corporal – pudessem se relacionar à sua predisposição para estudar. É
certo que o ciclo circadiano interfere na amplitude do sinal global do cérebro ao longo
das horas do dia. Os estados de vigília e sono estão associados respectivamente ao
aumento e diminuição do controle homeostático (equilíbrio orgânico) das forças
sinápticas (comunicação entre neurônios).

Dúvida 1:   Existe horário melhor pra estudar?



 
Pesquisas recentes que se pautaram em exames de ressonância magnética cerebral
identificaram flutuações do sinal global do cérebro a partir do final da manhã até à
noite. Tal variabilidade é acompanhada de diminuição da conectividade funcional
geral entre as regiões cerebrais e mudanças na capacidade de organização cognitiva,
dependendo da hora do dia. Isso pode explicar aquela sua percepção de que em
alguns momentos você não está hábil para a atividade mental.
 
 

Dúvida 1:   Existe horário melhor pra estudar?

Perceber essa predisposição de não estar apto à aprendizagem naquele momento,
pode ajudá-lo a decidir mudar a atividade. Quem sabe nesses momentos você possa
fazer uma pausa, fazer uma atividade física, organizar seu ambiente, ou se distrair
um pouco.

Dica 1



As atividades físicas têm fundamental papel na prevenção de atrofias
cognitivas e demências à medida que envelhecemos. As atividades aeróbicas
melhoram as conexões entre neurônios e favorecem a ativação cognitiva, o
que repercute na melhora da atenção, memória e aprendizagem.

Nos E-Books anter iores você v iu como at iv idades s imples como a higiene do

sono,  o lazer e o descanso são imprescindíveis  para que você tenha todo seu

potencial  à sua disposição quando precisar .  

Jogos computadorizados, aprender novas habil idades, participar de grupos de

discussão e estudo são algumas das atividades sempre lembradas que auxi l iam a

melhora do seu desempenho cognit ivo. Neste tópico, gostaríamos de destacar não

somente as atividades intelectuais,  mas também as atividades f ís icas.

 
 

Dúvida 2:   Posso fazer algo para melhorar meu
potencial cognitivo geral?

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books


 
Além disso, a atividade física tem importante papel na regulação emocional, pois

promove a produção de hormônios que levam ao bem-estar e à redução da ansiedade

e do estresse. A Organização Mundial de Saúde orienta que é necessário fazer no

mínimo 150 minutos semanais de atividade aeróbica para proporcionar saúde mental.

Isso equivale a cinco sessões de 30 minutos ou três sessões de 50 minutos por semana.

Dúvida 2:   Posso fazer algo para melhorar meu potencial
cognitivo geral?

 
Mexa-se! Você pode dançar, correr, caminhar, nadar, pular

corda, enfim, não faltam opções pra você fazer atividades

físicas.

Dica 2



Quem nunca ouviu o lema: “Juntos somos mais
fortes!?" Os grupos sociais têm importante papel
na construção de nossa percepção de capacidade

pessoal.
 

Dúvida 3: Não me sinto aceito(a) ou integrado(a) pelos meus
colegas/professores. Isso interfere na aprendizagem?

Culturas e comunidades que criam estereótipos negativos a determinados grupos de

alunos (repetentes, mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência, estrangeiros,

cotistas) têm o potencial de propagar a dúvida, a vergonha e o constrangimento

social, predispondo que o indivíduo experimente sentimentos de desconforto com a

sala de aula e a aprendizagem, o que pode até mesmo reduzir as crenças de auto

eficácia do sujeito. 



 
Em níveis mais intensos, o desconforto e a dúvida podem levar ao medo do

desempenho e à ansiedade. Algumas vezes, a percepção de diferença é

apenas subjetiva e pode ser modificada se a turma, o professor ou você

próprio incentivar a criação de atividades em grupo.

 

Dúvida 3: Não me sinto aceito(a) ou integrado(a) pelos
meus colegas/professores. Isso interfere na aprendizagem?

Organize junto a seus professores e colegas grupos de reflexão conjunta,
debate de ideias e discussões sobre os conteúdos estudados, mas também
sobre métodos de estudo e aprendizagem utilizados por cada pessoa. Isso
pode apoiar aqueles que têm autoconceito negativo ou a quem falta
estratégias de estudos a se sentirem mais confiantes para aprender.

Dica 3



Não podemos afirmar que há uma única forma correta de estudar que

sirva de modelo para todas as pessoas. Mas é possível afirmar que há

formas erradas de estudar:

·       Estudar na véspera da prova;

·      Deixar de dormir para estudar;

·      Utilizar como material de estudo apenas resumos 

        ou slides do professor.

Dúvida 4: Existe um jeito certo de estudar?



 

O  que a ciência nos comprova é que variar os métodos de

estudo para o mesmo conteúdo é a melhor pedida se você quer

ter segurança de seus conhecimentos e armazenar melhor as

informações na sua memória.

Dúvida 4: Existe um jeito certo de estudar?

Fazer resumos; elaborar e responder perguntas sobre o conteúdo; associá-lo a

outros conhecimentos; gravar sua síntese em áudio e utilizá-lo ao fazer atividades

físicas ou arrumar a casa, enfim, essa e outras dicas que você encontra no E-Book

Vol. 4 - Técnicas e Estratégias de Estudos.

Dica 4

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books


Existe uma ansiedade que é patológica e deve ser acompanhada por profissionais de

saúde quando ela impede a pessoa de realizar suas atividades. Nesse caso, a

sensação de pânico e ansiedade levam à ocorrência de muitos sintomas fisiológicos

que causam mal estar, como taquicardia, confusão mental, sensação de dor e pressão

no peito.
 

Outro tipo de ansiedade pode ser traço de personalidade, ou seja, faz parte do modo

como a pessoa reage aos desafios desde pequeno e também explica um padrão de

comportamento mais preocupado e inseguro, porém sem grandes prejuízos ao

funcionamento pessoal e social da pessoa.

Dúvida 5: Como posso controlar minha ansiedade?



 

A fisiologia da ansiedade está relacionada a um padrão de
hiperventilação, ou seja, a pessoa faz respirações curtas e rápidas que

levam à aceleração dos batimentos cardíacos. Por isso, aprender a
respirar corretamente é o primeiro passo para controlar a ansiedade.

 
 

Se você prestar atenção na forma como está respirando e procurar inspirar

profundamente até sentir seu abdômen crescer, segurar o ar nos pulmões por pelo

menos três segundos e expirá-lo por completo lenta e sucessivamente, irá

perceber que seus batimentos cardíacos também começarão a diminuir o ritmo e

você terá a sensação provável de que está assumindo o controle da situação.

Dúvida 5: Como posso controlar minha ansiedade?

Dicas 5



 

 
 

Leia alguns textos sobre como melhorar a sua respiração e pratique:

 

 

Dúvida 5: Como posso controlar minha ansiedade?

Dicas 5

https://boaforma.abril.com.br/estilo-de-vida/aprenda-a-respirar-corretamente-e-melhore-sua-saude
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/aprenda-cinco-tecnicas-de-respiracao-para-viver-melhor


Está mais que comprovado pela ciência que aprender a meditar é uma forma de

evoluir não só para o controle da ansiedade como também para melhorar sua

capacidade de atenção.

Algumas pessoas acreditam que para meditar é necessário ficar parado por muito

tempo, esvaziar a cabeça e não pensar em nada ou até mesmo ficar sentado em

posição de lótus ouvindo mantras. Nada disso!

 

Dúvida 6: Eu não consigo ficar parado(a) meditando.
Como posso desenvolver os benefícios de meditar?

No E-Book Vol. 3 - Emoções e Aprendizagem, nós mencionamos a técnica de
rastreamento corporal, muito útil em momentos que você sente que está

perdendo o controle da situação. É uma forma de meditação. 
Reveja lá!

http://www.proae.ufu.br/acontece/2020/05/confira-o-quarto-volume-do-projeto-de-podcasts-e-e-books


 
Você também pode ler, buscar cursos e praticar a meditação mindfulness, ou atenção
plena, que tem demonstrado benefícios cientificamente comprovados tanto para a
melhora do humor e ansiedade como para o aumento da capacidade de atenção e
controle do comportamento.
 

Dúvida 6: Eu não consigo ficar parado(a) meditando.
Como posso desenvolver os benefícios de meditar?

Dicas 6

“O que é Atenção Plena?”
https://www.youtube.com/watch?v=PZ11v2qQMtc&t=83s

Utilize aplicativos de celular que lhe
auxiliem a desenvolver as técnicas
meditativas.
Sugestão aplicativo lojong, disponível
em https://www.lojongapp.com, ou em
lojas de aplicativos para celular.

https://www.youtube.com/watch?v=PZ11v2qQMtc&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=PZ11v2qQMtc&t=83s
https://www.lojongapp.com/


 

 
 

Medita UFU online: quartas-feiras às 18h. 

Dúvida 6: Eu não consigo ficar parado meditando.
Como posso desenvolver os benefícios de meditar?

Dicas 6

 

Sugestão de um livro que

utilizamos no ultimo grupo

de estimulação cognitiva:

“Caderno de Exercícios

de Atenção Plena” do

autor Llios Kotsou. Editora

Vozes, 2015.

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/MeditaUFU
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