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REVISÃO DO EBOOK ANTERIOR
ATENÇÃO E APRENDIZAGEM (Vol. II)

A atenção nos auxilia a selecionar os estímulos mais importantes do
ambiente. Ela se relaciona com outros processos cognitivos (ex.: memória) e
seu desempenho melhora quando estamos motivados e sentimentos prazer ao
realizar determinada tarefa. Existem diferentes tipos de atenção: seletiva,
alternada, sustentada e dividida. A atenção influencia a aprendizagem e a
solução de problemas.

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 - Pomodoro - Foco e Concentração!
Dica 2 - Check-List e Caderno de
Pensamentos!
Dica 3 - Descanse do uso do celular!
Dica 4 - Jogos Online - Treino da Atenção!

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 EMOÇÕES E
APRENDIZAGEM

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

Reconhecer que emoção permeia seu processo de

aprendizagem;

Tornar-se consciente dos mecanismos ou modos de

agir e sentir que prejudicam seu crescimento pessoal e

acadêmico;

Identificar e traçar objetivos para o desenvolvimento

de seu capital psicológico;

Estratégias e técnicas que beneficiarão o controle de

suas emoções.

 

 

 

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


O que você sente enquanto estuda?
Pegue seu 

AnsiedadePrazerTédio
Decepção

 

Mix de
emoções

 



Emoções 
são fortes preditoras da

motivação e do
envolvimento com o

conteúdo e aprendizagem.
 

Estudos sugerem que os sentimentos estão associados a mudanças nas
estratégias de aprendizado, ou seja, o que você faz pra aprender.



EM OUTRAS PALAVRAS. . .

O que se sente sobre o conteúdo estudado ou até mesmo o curso que você faz
irá influenciar seus comportamentos de autogestão e motivação para os estudos,
podendo fazer com que você aja com esforço, controle e resiliência caso julgue
o estudo positivo; ou com desistência, desinteresse e procrastinação, caso você
avalie o conteúdo como negativo.
 
Portanto, aprender envolve muito mais que o domínio do próprio conteúdo, mas
depende também do desenvolvimento/aprimoramento de características
pessoais que possibilitam regularmos nossas emoções e comportamentos, que é
o que chamamos de capital psicológico.



É o potencial cognitivo, ou recursos pessoais de um indivíduo que o leva à
autorrealização e ao desenvolvimento.

 
 
 

 Componentes como a capacidade de concentração, motivação intrínseca, resistência à
fadiga, otimismo, perseverança e engajamento no trabalho/estudo são exemplos do que
compõe o capital psicológico de uma pessoa e, segundo pesquisas, é uma fonte inestimável
de aumento do desempenho acadêmico, além de reduzir o estresse acadêmico percebido.
 
 Esse potencial recebe forte influência de nossas emoções: quando interpretamos as
circunstâncias e situações como positivas, temos uma resposta sistêmica em nossa mente
que nos predispõe ao aumento de nossos recursos pessoais.

Capital Psicológico



EM OUTRAS PALAVRAS.. .

Experimentando emoções positivas, as pessoas vão melhorar seus recursos pessoais, que por
sua vez, podem levar a um resultado positivo e a sensação de bem-estar mais duradoura.
Estudos comprovam que o componente do capital psicológico que mais prediz o sucesso
acadêmico é a esperança.
 

Os alunos com alta esperança são mais sintonizados com seus próprios
objetivos, e controlam melhor como eles os perseguirão, e isso os mantém

motivados.
 

Por outro lado, traumas, ansiedade e emoções negativas diminuem o capital mental, pois produzem
um fenômeno chamado de visão em túnel, em que nossa percepção e atenção para as  informações
são reduzidas e tendemos a não conseguir analisar bem a situação. A ansiedade e o medo também
podem levar a comportamentos de autossabotagem, conforme refletiremos no próximo tópico.

 



é a tendência que o indivíduo tem de se colocar
em situações de desvantagem: não estudar para o teste, ter comportamentos de

risco como usar drogas, procrastinar os estudos, dentre outros.
 
 

Representa uma redução ou retirada de esforço em relação a uma determinada tarefa, o
que leva a menor desempenho na atividade. 
 
Ou seja, é uma desvantagem imposta pelo próprio indivíduo a si mesmo e pode estar
relacionada a fracas habilidades de enfrentamento de dificuldades e frustrações, além de
pouca capacidade de organização e solução de problemas.
 
 

Autossabotagem



A autossabotagem também pode ser motivada para evitar uma “ameaça”. Essa “ameaça”
pode ser uma dificuldade percebida ou até mesmo a memória de um acontecimento
negativo.
 

O estudante passa a se defender de ter que 
enfrentar o conteúdo e aprendê-lo, porque o percebe como desagradável ou até

mesmo aterrorizante... é como um medo paralisante.
 

 
Quanto maior o comportamento de autodefesa, maior a procrastinação e menor a
dedicação aos estudos. O resultado nestes casos só poderia ser a redução do desempenho
acadêmico, não é mesmo? E isso tem um forte impacto na autoestima e na percepção de
autoeficácia, funcionando como um ciclo vicioso.
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .
 



 

FRACASSO
 

Ansiedade

Evitação da 
Dificuldade

Medo

Desempenho
Ruim

Ciclo vicioso
do fracasso
acadêmico

Sinto-me
mal



A crença na própria capacidade,  ou seja, a percepção de autoeficácia,é outro

importante recurso do capital psicológico que é boa preditora de emoções positivas e

sucesso acadêmico.

Quanto maior a percepção de autoeficácia, menor o índice de emoções negativas
relacionadas a exames/testes, e menor será o risco de o estudante se autossabotar. Quanto
melhor a autoestima e a confiança em si mesmo, maiores são os recursos e as estratégias de
aprendizagem utilizados pela pessoa.
 
 

Autoestima e Crença na Capacidade
Pessoal

O BAIXO SENSO DE EFICÁCIA PESSOAL PARA OS ESTUDOS FAZ
COM QUE A PESSOA ANTECIPE O

FRACASSO EM SUA MENTE,  CRIANDO “TEMPESTADES EM COPO
D’ÁGUA”.



Se a aprendizagem é vista como ameaçadora, o estudante pode desenvolver ansiedade e
comportamentos de autossabotagem como já visto. Por isso, o senso de autoeficácia elevado
fortalece o controle por meio de crenças de que resultados positivos são alcançáveis.
 
É importante não confundir percepção de autoeficácia com excesso de confiança. Alguns
estudantes, especialmente nos primeiros períodos da universidade, por estarem pouco acostumados
aos métodos acadêmicos, podem subdimensionar o empenho que devem dispensar ao estudo
universitário, e investir pouco esforço em aprendizagem profunda e autônoma. Isso pode acarretar
fracassos logo no início do curso e enfraquecer a autoestima e a crença na capacidade pessoal.
 

Então, vamos ser otimistas e realistas e dedicar bastante! A capacidade de
estudo independente/autônomo é o melhor preditor de boas emoções e sucesso

acadêmico.
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .



 
Os afetos que sentimos são influenciadas pelas

avaliações que fazemos sobre nosso controle de determinada atividade.
 
 
 
Quando o indivíduo acredita em seu potencial, ele desenvolve um senso de controle pessoal
porque acredita que resultados positivos são alcançáveis e, assim, ao invés de se sentir
ameaçada, a pessoa se sente desafiada e aberta a sentimentos positivos, como o prazer.
Se por outro lado, fazemos julgamentos apressados com base em experiências negativas ou
no medo, podemos acreditar que temos pouca eficácia e controle para aquela tarefa. Nesses
casos, tendemos a experimentar mal-estar, tristeza e ansiedade e isso faz com que o
estudante recorra muitas vezes a estratégias superficiais de aprendizagem, como os estudos
de véspera de prova, ou até mesmo não investir na superação de suas dificuldades.
 

Avaliação e Percepção de Controle



 
Emoções positivas levam à organização cognitiva e à capacidade de
solução de problemas melhoradas. Enquanto as emoções negativas levam
a métodos superficiais de aprendizagem ou até mesmo a bloqueios e
dificuldades de processamento de informações.
 
 

 
 

 
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .

Você pode melhorar suas emoções
assumindo o controle de seus estudos e

aprendizagem. 
 

Faça sua parte!



Você já fez ou estudou alguma coisa de que gostasse tanto a ponto de nem
sentir que fazia esforço e até perdeu a noção de tempo? Se sim, você conhece

o flow.
 

O flow ou fluxo é um estado ótimo de concentração, envolvimento e satisfação que o
indíviduo experimenta durante a realização de uma tarefa. É como estar absorvido pelo que
se está fazendo a ponto de perder a noção do tempo, espaço e até de si mesmo. Isso
acontece porque a própria atividade é gratificante para a pessoa. Pesquisas apontam que
este estado de alto desempenho é um ótimo preditor de sucesso acadêmico.
 

Entre no Flow



 
Pesquisadores relacionam a capacidade de entrar em fluxo como um importante
componente do capital psicológico/mental. Então, é possível fazer algo para melhorar essa
capacidade de alcançar o flow?
 

Pesquisas relacionam o estado de flow às necessidades subjetivas de autorrealização, à
motivação intrínseca e à percepção de aprendizagem. Por isso, o estado de flow depende
em parte da personalidade e em parte da capacidade de organização e de estratégias de
aprendizagem, porque se você aprimora suas habilidades terá mais oportunidade para
experimentar o estado de fluxo.
 

 

 
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .



Quando conectamos os conteúdos acadêmicos aos nossos objetivos pessoais, as tarefas de
aprendizagem produzem emoções positivas que levam a maior engajamento e

motivação, aumentando seu capital psicológico e até mesmo as chances de alcançar o 
flow.

 
Mas, se pelo contrário, você não consegue se conectar com o conteúdo, o mal-estar gerado
diminui seu capital psicológico fazendo com que você tenha a tendência de evitá-lo para
resguardar seu bem-estar.

Questão de Conexão



 
O afeto leva ao esforço e ao engajamento e o desafeto em relação ao conteúdo a ser
aprendido leva à perda de controle e a sentimentos de baixa eficácia que, por sua vez, pioram o
desempenho acadêmico.
 
No entanto, é necessário dosar nosso investimento até mesmo para tarefas de nosso interesse,
para não criarmos desequilíbrio e estresse, que também prejudicam o desempenho.
 

 
 

 
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .



Embora o aumento do tempo de estudo possa levar a melhores resultados, um efeito
colateral pode ser um aumento na experiência subjetiva de estresse que pode até

levar ao burnout: uma exaustão física e mental com grandes prejuízos à motivação e à
saúde mental.

 

Estresse e aprendizagem

Sabemos que há estudantes apaixonados pelos seus estudos e que fazem dessa
tarefa o foco de seu tempo e energia de uma maneira positiva e harmoniosa sem

que necessariamente o alto investimento pessoal leve ao esgotamento.



 
Uma sobrecarga que não foi criada pela necessidade pessoal, mas sim pelo ambiente e pelas
pressões externas, pode fazer com que o estudante perca o equilíbrio na organização de seu
tempo, o que o leva a priorizar o estudo em detrimento de outras demandas também
necessárias como o autocuidado, como o descanso e a vida familiar. Isso pode levar à
exaustão e ao esgotamento emocional.
 
É importante entender que nem só de trabalho árduo se constrói o sucesso, mas também de
momentos de lazer e descanso. Algumas pessoas excedem nas cobranças que se impõem e
passam a priorizar apenas os estudos, deixando de lado outros aspectos da vida de nosso
interesse, fazendo surgir desequilíbrio e estresse.
 
 

EM OUTRAS PALAVRAS.. .



 

ESTE E-BOOK CONTINUARÁ NA PARTE II.
FAÇA DOWNLOAD DA 2A PARTE AQUI:

 
 
 

 
 

 
 

ESTE E-BOOK CONTINUA.. .

Conteúdo disponível também em Podcast:
http://www.proae.ufu.br/acontece/2020
/04/divisao-de-promocao-de-igualdades-
e-apoio-educacional-lanca-podcasts-e-e-

books
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