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Introdução 

Estudar em casa é um desafio, sobretudo num mundo onde entretenimento, redes sociais 

e tecnologias num geral roubam muito de nossa atenção e tempo. Não ter um acordo 

inicial com familiares, não criar uma rotina, ou até mesmo não utilizar certas metodologias 

para maximizar seu rendimento no estudo, irá gerar uma avalanche de problemas difíceis 

de se resolver. Talvez você esteja hoje soterrado nessa avalanche, não é mesmo? 

Pode parecer difícil ou até mesmo impossível sair dessa, por isso listarei nesse pequeno 

livro, algumas dicas para que você, estudante, consiga ter sucesso além da sala de aula e 

possa conquistar seus objetivos. 

Como professor vejo essas dificuldades em meus alunos e lembro-me que passei pelos 

mesmos problemas. Na verdade, até hoje luto para me manter eficiente em minhas rotinas, 

seja nos colégios e cursos que leciono, ou no home Office. 

Nas próximas páginas, você terá de forma objetiva e simples, dicas para que seu estudo 

caseiro seja tão produtivo quanto seu estudo num ambiente presencial. 

O intuito deste livro não é sobrepor o estudo EAD ao presencial, mas colocá-lo como um 

aliado. Muitos desistem de estudar em cursos presenciais com a desculpa de que em casa 

eles têm tudo o que precisam para aprender. Cuidado! Essa mentalidade faz muito 

concurseiro se frustrar. O ensino presencial irá oferecer a você, ferramentas 

(motivacionais, emocionais, sociais) que no EAD talvez fique em déficit.  

Permita-se imergir nos ensinamentos aqui presentes e com certeza irá experimentar de um 

estudo com mais propósitos. Seu sucesso virá! 
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“Eu não tenho tempo para nada!” 

Do final do século XX, ao decorrer do século XXI, vemos as pessoas com suas vidas cada 

vez mais corridas. O excesso de tarefas, tecnologias e até mesmo entretenimento, fazem 

com que o dilema da maioria seja o referido no título acima. 

Sem rodeios, posso afirmar, como professor de física que o dia continua tendo 24 horas! 

Então o que mudou? Por que parece que temos cada vez menos tempo livre para 

fazermos coisas novas, descansar ou até mesmo estudar? A resposta é dura, porém 

necessária: Nós desperdiçamos a maior parte do nosso tempo que poderia ser produtivo. 

Gerir o tempo é uma ciência, tem cursos que ensinam sobre, mas a grande verdade é que 

gestão de tempo deveria ser um estilo de vida. 

Quanto tempo de vida lhe resta hoje? Parece uma pergunta louca, mas se pararmos para 

pensar, se hoje fosse o dia de você virar a “curva da aleluia”, você teria aproveitado seu 

tempo? Teria feito o que gostaria de ter feito, realizado sonhos, cumprido objetivos? 

É esquisito pensar nesse tipo de coisa né? Entretanto, a possibilidade de termos 

nossos planos de vida interrompidos, nos desperta a preocupação de aproveitarmos 

melhor nosso tempo. 

Faça a seguinte dinâmica: 

• Anote num papel todos os seus afazeres semanais. Coloque listado também, seus 

afazeres em termos de relacionamento, tais como dar atenção ao parceiro (a), 

amigos e família.  

• Tente estipular o quanto de tempo você deseja atribuir a cada afazer.  

• Coloque em prática 
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Talvez você diga que ao fazer a dinâmica, ficou faltando hora para conseguir cumprir tudo. 

Isso será corrigido com um balanceamento do tempo, através de prioridades. 

As prioridades estarão conjugadas ao objetivo que você tem. 

Exemplo: Se quero passar num concurso, sair com meus amigos nunca deverá 

estar na frente dos meus estudos. 

Todas as coisas que você listou são importantes para você, mas talvez não o sejam para 

seu objetivo geral. Daí a importância de conhecer o quadrante do tempo de Dwight 

Eisenhower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Gerir o tempo? Tem como? 

 “O que é importante raramente é urgente e o que é urgente raramente é importante” 

– Dwight Eisenhower, 34º presidente norte-americano 

Os quadrantes também citados por Stephen Covey (um dos maiores escritores na área de 

gestão do tempo e produtividade) são simplesmente uma matriz, um modelo composto de 

quatro seções. Cada uma delas representa uma determinada categoria de prioridade nas 

tarefas. Ao mesmo tempo, cada quadrante inclui um conjunto de atividades que devem ser 

gerenciadas de maneira diferente. 

 

Em qual dos quadrantes estamos passando a maior parte da vida? 

Resultados de passar muito tempo nos quadrantes "ruins": 

Q1: estresse e ansiedade, desgaste emocional, desempenho ruim (por ser viciado em 

urgência ou produzir sob pressão) 
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Q3: reputação de ser um "agradador", falta de disciplina, sentir-se como um capacho para 

os outros limparem os pés (por se esforçar tanto para agradar os outros que geralmente 

termina não agradando ninguém, nem ele mesmo) 

Q4: falta de responsabilidade, culpa, excentricidade (por ser um adepto profissional da 

vadiagem) 

Resultados de passar muito tempo no Q2, o quadrante da Excelência (essa palavra é 

familiar, não?): controle de sua vida, equilíbrio, alta performance (não é uma pessoa 

perfeita, mas consegue basicamente ser eficiente. Planeja com antecedência e resiste à 

pressão do grupo). A chave é tentar se manter ao máximo possível no Q2, evitando o Q1 

adiando menos, dizendo "não" às atividades do Q3 e reduzindo as atividades 

descompromissadas do Q4. Além disso, é importante fazer uma agenda, planejando suas 

atividades semanalmente e resolvendo primeiro suas coisas mais importantes (suas 

"pedras grandes").  

Observe quais quadrantes tem sido mais recorrente na sua vida. Atente-se ao quadrante 4. 

Ele é um dos culpados por termos a sensação de que nos falta tempo. Não estou aqui 

dizendo que você terá que parar de usar seu celular, jogar um FIFA com os amigos, ou até 

mesmo ter um tempo ocioso para descansar, mas o quarto quadrante fala de demasia. É 

sobre o camarada que não consegue assistir a apenas dois episódios de uma série do 

Netflix, mas que quer “maratonar” a temporada. É sobre ficar horas rolando o feed de 

notícias de uma rede social, sem nenhum propósito. Atitudes dessa natureza, roubam 

nossa produtividade e trazem à tona a grande mentira do não se ter tempo para nada. A 

autodisciplina é fundamental nesse momento. Você deverá mudar seus hábitos.  

Fazemos algumas coisas sem pensar, no piloto automático. São ações que viraram 

hábitos que te limitam, que fazem seu dia ter um teto de produtividade. Vencer isso é um 



 
 

desafio, que com o tempo você vencerá, mas deverá permanecer forçando a barra para 

que se torne um novo hábito. 

Observe que nada aqui dito é uma tarefa fácil. Tomar um novo rumo nos estudos irá exigir 

uma mudança no estilo de vida. Tive que lutar contra meus hábitos ruins de desperdiçar 

tempo depois de quebrar a cara muitas vezes. Reprovei em concursos, perdi prazos no 

trabalho, tive problemas de relacionamento... Tudo isso por não conseguir gerir minha vida! 

Lembro-me de quase perder um emprego por conta disso. Eu achava que era focado, 

achava que estudava o bastante, achava que era organizado. Achar não é um verbo 

presente na vida de quem tem objetivo! 

Se quer colocar em prática está boa gestão do tempo e não desperdiçar mais um segundo 

que seja, compre uma agenda, liste seu objetivo, trace metas de curto, médio, longo prazo 

e trabalhe com o quadrante. No começo parecerá robótico, mas com o tempo fará parte de 

você, ou seja, você terá um novo hábito, um bom hábito. 

Lembre-se, ninguém nasce gostando de estudar, ninguém nasce gostando de controlar/ 

organizar seu tempo. Na verdade, o ser humano é naturalmente tendencioso à desordem e 

letargia. Parece até extintivo. Por isso ao organizar suas tarefas, automaticamente você 

fugirá dos maus hábitos naturais. E isso no começo dóiii... Mudar a cultura mental é algo 

radical, mas imprescindível para alcançar o sucesso.  

 

 

 

 



 
 

 

“Tem horários em que rendo mais que outros!” 

Talvez você seja uma pessoa com muito tempo disponível. Alunos que estudam só pela 

manhã, pessoas que trabalham meio período, ou simplesmente que tirou o ano só para 

estudar em casa, terão uma percepção: não rendemos de forma semelhante em 

momentos distintos. Alguns conseguem estudar bem de madrugada, outros só o 

conseguem pela manhã. O que desejo que você entenda é que nada aqui é receita de 

bolo! Você precisa se conhecer, testando em quais horários você reteve mais conteúdos. 

Alguns acharão melhor começar o dia com conteúdos mais complexos, pois acham que 

estão descansados para isso. Já outros, irão optar por esquentar o motor, começando por 

conteúdos mais fáceis e ir progredindo durante o dia. “Quem está certo, afinal?” 

O erro estará em aplicar uma metodologia de estudo, sem analisar seu desempenho. Se 

você utiliza uma técnica de estudos só porque deu certo com seu amigo, ou com algum 

concurseiro, você correrá o risco de estar usando um sapato bem maior, ou menor que seu 

pé. O ritmo de estudo é tão pessoal quanto a velocidade de aprendizado. Tem muitos 

charlatões na internet, vendendo a farsa de que descobriram a fórmula para se estudar 

com 100% de eficiência, sendo que não existe fórmula, mas sim métodos que se adéquam 

a cada realidade, a cada indivíduo. 

Liste os momentos onde seu progresso é maior e tente gerar soluções para que os 

momentos onde não rende tanto, sejam mais produtivos. 

A Curva de Aprendizagem, proposto por Hermann Ebbinghaus em 1885, nos mostra como 

o tempo que passamos focados numa mesma tarefa é inversamente proporcional à 

assimilação. 
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Normalmente, o aumento na retenção de informações é mais agudo após as tentativas 

iniciais, e então gradualmente se equilibra, o que significa que cada vez menos informação 

nova é retida após cada repetição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

“Show, show! Mas qual método posso utilizar para aprender mais?” 

Qual a importância de nos preocuparmos com os horários de maior ou menor rendimento? 

A resposta é, metodologia! Qual método você irá utilizar para aproveitar mais dos seus 

estudos é um questionamento fundamental. Irei apresentar para você uma técnica de 

estudos muito eficiente que evita a redução de aprendizagem mesmo com o passar do 

tempo estudado. 

Mesmo com metas e tempo disponível bem definidos, nem sempre é fácil manter-se 

produtivo, por isso, a dica é buscar métodos que garantam a produtividade. Uma das 

técnicas mais conhecidas é a Pomodoro. 

Criada pelo italiano Francesco Cirillo, ela divide cada 1 hora em 25 minutos. Neste 

intervalo, deve-se realizar as tarefas sem qualquer interrupção. Depois desse período, 

pode ocorrer um descanso de 5 minutos. 

Conforme o livro de Cirillo “The Pomodoro Technique”, a técnica foi criada para utilizar o 

tempo como um valioso aliado e realizar o que queremos fazer e do jeito que queremos 

fazê-lo. Além disso, capacita-nos continuamente para melhorar nossos processos. 

Ao usar esse método, é possível saber não só a quantidade de atividades que são feitas, 

como também a qualidade. Além disso, pode-se medir o que está atrapalhando a 

realização das tarefas. 

Pomodoro significa tomate em italiano. A fruta faz alusão ao tempo durante o qual você 

pode fazer determinada tarefa. Cada pomodoro é dividido em quatro pomodoris, e cada um 

destes equivale a 30 minutos. 
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Para usar essa técnica você precisará de: 

• Um timer ou despertador (pode ser do celular) 

• Papel ou bloco de notas no computador/celular para escrever as atividades a 

serem realizadas 

O método Pomodoro é simples e dura duas horas. Primeiro, você realiza uma atividade 

durante 25 minutos. Quando acabar o tempo, descansa 5 minutos. Assim sucessivamente 

até que complete as duas horas. Como recompensa, você descansa mais 30 minutos. 

Cuidado! Quando falamos em descanso, não é para você fazer nada que exija muito do 

seu cérebro. Às vezes um jogo de videogame exigirá muito de seu cérebro, logo não é 

indicado jogar entre intervalos de descanso no método Pomodoro. Ouvir música, assistir 

um episódio de um seriado bem “arroizinho” (nada de tramas complexas), meditar, falar 

com alguém, são boas pedidas. Assim como falamos antes, aplicar um novo hábito, requer 

perseverança uma vez que não é uma tarefa fácil.  

Outra coisa importante é que você marque as interrupções que possam ocorrer durante o 

método. Alguém te chamando, uma emergência, idas ao banheiro, tudo deve ser 

registrado no seu controle. 

Caso siga o conselho de Cirillo de anotar todo tipo de interrupção, você poderá medir 

quantas e em quais situações realmente é necessário parar uma atividade. Você também 

poderá descobrir o que tira sua concentração e foco. 



 
 

 

Talvez pareça muita informação para sua mente, mas ao refazer o ciclo, verá o quanto ele 

é eficiente. 

Lembra do filme “Sem limites”? O personagem Eddie, vivido pelo ator Bradley Cooper, 

descobre uma pílula misteriosa que lhe permite usar 100% do seu cérebro. Imagine que 

incrível. Porém a realidade é dura... Para termos mais rendimento, temos que nos adaptar 

a técnicas e muito, muito treino. 

Eu não estou te vendendo a fórmula da produtividade máxima, mas sim uma oportunidade 

de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a pegada dos 

métodos de aprendizagem! Eles não te transformam instantaneamente num exemplo de 

estudante, mas te desenvolvem, respeitando o seu tempo de evolução. 

Tendo isso em vista, não se compare a alguém. Pode ser que seu amigo use os mesmos 

métodos e rapidamente obtenha resultados. Cada um tem um tempo e todos são 

capazes. 



 
 

Pode-se somar aos seus estudos alguns detalhes que o enriqueçam, o tornem mais 

“prazeroso”. Além de bloquear ruídos do ambiente, ouvir música pode ajudar a trazer 

relaxamento e concentração. Segundo especialistas, é melhor ouvir um repertório que 

você já conheça. Isso porque o seu cérebro pode se distrair tentando avaliar uma música 

totalmente nova para ele. Antes de montar a sua playlist também vale outro cuidado: não 

escolha nada que você adore - ou deteste. Pesquisadores de Taiwan descobriram que 

sentimentos excessivamente positivos ou negativos pela "trilha sonora" tiram o foco do 

trabalho. O melhor a fazer é escolher músicas às quais você seja um tanto indiferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Ninguém coopera aqui em casa!” 

Um dilema de muitos estudantes caseiros é este: “minha casa é muito barulhenta!” 

Sim, estudar com interrupções, barulhos e gente atrapalhando a nova rotina, é um porre! 

Naquele momento onde o conteúdo começa a fazer sentido, chega sua mãe brigando por 

você ter esquecido de pôr o lixo para fora. Parece cômico, mas é trágico! 

Sabe aquele ditado “o combinado não sai caro”? Então, é justamente isso que você vai 

fazer, combinar. Sente-se com as pessoas que convivem com você e abra o jogo! Mostre a 

eles a importância de cooperarem com esse momento. Nada de chegar na defensiva! 

Aproveite um momento onde todos estão de boa e fale. Converse com seu (a) namorado 

(a), deixando bem claro que por mais que se amem, existe um objetivo que precisa ser 

alcançado. Deixe bem claro que seu sucesso também será o sucesso de todos eles.  

Esse conselho vale para amigos também. Diga a eles que nem sempre você estará 

disponível e que nem por isso vocês não continuem sendo amigos.  

Obviamente, buscar ficar num local mais sossegado, longe de distrações e ruídos, já 

ajudará muito. Procure deixar plaquinhas na porta do quarto, tipo aquelas: “não perturbe”, 

ou “estou estudando”. Como você já aprendeu aqui a gerir seu tempo, não se esqueça que 

relacionamentos é algo importante. Não se feche num mundo onde o estudo é tudo, tem 

que balancear as coisas. 

Como nem tudo são flores, haverá dias em que o atacante não vai acordar afim de marcar 

gol. Nesses dias em que você acordar com o pé esquerdo, tire um pouco mais de tempo 

para se relacionar. Questões de âmbito emocional são muuuuito importantes e você não 

pode deixar de estar atento nisso. 
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Sempre tenha um dia de relaxar, ou pelo menos um período. Nesse dia, ou período, você 

irá fazer coisas que mais gosta, comer sua comida favorita, assistir filmes e séries que 

curte. É o seu dia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 “Sou meio bagunceiro (a), e agora?” 

Se você passa muitas horas em algum local, ele precisa oferecer o melhor para garantir a 

sua organização ao longo do dia. 

Por isso, antes de começar os estudos, separe tudo o que você imagina que irá usar ao 

longo do dia: caderno, livros, e-reader, canetas, lápis, borracha, etc. 

Além disso, com tudo já organizado, ganha-se tempo, já que não é preciso levantar ao 

longo do dia para buscar esses itens. 

Outro benefício é que o espaço físico também interfere na concentração. Ou seja, menos 

bagunça é igual a mais foco! Não tem como render na bagunça. 

Vá até seu local de estudos e comece hoje a arrumar tudo de modo a ter um ambiente 

cleam, aprazível aos olhos e à mente.  

Uma outra dica bacana é comprar pastas, postit e arquivos de mesa para poder separar 

materiais. Um quadrinho de pilot também é legal, pois nele além de resolver exercícios, 

você poderá escrever coisas importantes, até mesmo o quadrante do tempo, visto 

anteriormente. 
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“É só isso? Era tão simples assim?” 

Sim, nunca houve mistérios. Estudar sem propósitos pode ser algo terrivelmente 

complicado, mas tenho certeza que você agora está preparado (a) para impulsionar seus 

estudos. 

Adote tudo visto aqui como um estilo de vida e torne seu lar num prolongamento de seu 

curso, colégio ou faculdade. Foi muito bom bater esse papo com você, caro leitor (a). Eu 

espero do fundo do meu coração, que cada ensinamento aqui abordado te faça crescer e 

que todos os seus objetivos sejam alcançados. 

Talvez você tenha adquirido este E-book querendo apenas melhorar um pouco sua forma 

de estudar, mas na verdade o que abordamos aqui, poderá ser usado na sua vida, em 

muitas áreas. 

Se você gostou deste material, passe ele adiante. Compartilhe com seus amigos. Coloque 

em suas redes sociais a hashtag #alemdasaladeaula, poste em suas redes sociais e entre 

em contato comigo deixando seu depoimento. Os contatos estão no final do livro. 

Caminhe em direção ao sucesso, lembrando sempre que você é capaz. Até mais! 
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Este E-book  é um material de 

distribição gratuita, sendo proibida 
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autorização do autor. 

Contatos do autor: 
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lucassardinhacorrea@yahoo.com.br 

Cel: (21) 980209610. 
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