
GUIA DO ESTUDO PERFEITO
8 passos infalíveis para alcançar a aprovação \o/ 
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Terças e Quintas

21h às 22h 
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A sua rotina já mudou e procrastinar 
nunca mais, não é isso? :D
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Mude seu jeito de encarar os estudos!



“A mudança é inevitável. O crescimento é opcional!”



“Isso cai na prova do Enem?”

“Não sei estudar!”

“Matemática não entra na minha cabeça!”
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Você não vai pensar que não 
consegue aprender algo!

Você pode aprender qualquer 
coisa!!!

Bote isso na sua cabeça: tem 
alguma coisa que eu deveria ter 

estudado e não fiz?

Vai lá e faz!
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GROWTH– Crescimento

MINDSET – Modelo de pensamento

Você está acostumado com um modelo de 
ensino errado!

Ah! Existem os bons e os maus alunos!

Ah! Eu não sei e não vou conseguir entender 
Química!

Ah! Por que não nasci inteligente?

Você está acostumado com um modelo que 
está ultrapassado!



1) Velocidade
(“Ai, eu preciso acabar isso logo!”)

2) Perfeição
(Sou vou parar isso aqui quando 

acertar tudo!”)
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Não existe inteligência fixa!!!

Você não precisa querer se tonar o Michael Jordan da Biologia!

Mas você, tranquilamente, vai aprender o que quiser! 

1) Compromisso
(Mas o quanto você está “fechado” 

com você mesmo?)

2) Esforço
(Mas o quanto você está 

“preparado”?)

É PRECISO NÃO É PRECISO



Como os modelos mentais trabalham
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MENTALIDADE 
FIXA

MENTALIDADE EM 
CRESCIMENTO

#1 Olhar inteligente a todo custo.

#2 Esforço é ruim. Trabalho forte é burrice!

#3 Nos contratempos, desiste fácil e se entrega.

#4 Depois da vitória, pensa apenas em repetir o 
que já fez!

#1 Aprender a todo custo.

#2 Esforço é bom! Trabalho forte faz aprender mais.

#3 Nos contratempos, mostra resiliência.

#4 Depois da vitória, procura se aprimorar mais 
ainda!



“Não é a meta que faz o aluno passar, mas a 
repetição de processos!”
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“Ah! Minha meta é passar no final do ano.”
OK. Isso é lindo, mas basta?

O que importa é ter processo! 

(Too Heavy / TI x RP / OKRs / Autocontrole / 
Growth Mindset)

Preste atenção no esquema abaixo:

OTIMISTA                 SUCESSO

“Isso vai dar errado, a não ser que...”

Nível de otimismo muito alto diminui a 
probabilidade de sucesso!



“Embora seja tentadora a possibilidade de ‘escolher’ 
entre o aparente excesso  de opções que o mundo 

atual nos oferece, o problema é que a maioria delas 
leva a lugares distantes da raiz dos nossos conflitos e 

medos, impedindo que os enfrentemos”

Zygmunt Bauman



GUIA DO ESTUDO PERFEITO

Um dos grandes inimigos da realização de objetivos está em uma forma primitiva de raciocínio:
algo que fazemos ou apenas queremos tem a capacidade de interferir no mundo concreto, numa
relação de causa e efeito.

O psiquiatra Derek Bolton definiu esse funcionamento como expressão de fenômenos
reais por causas irreais.

Quando criança, pensamos assim: “alguma coisa externa vai trazer a realização de uma meta,
sem que tenhamos de fazer algo específico para a sua concretização”.

Cuidado com a lógica do imediatismo! Nada é fácil. Você vai se frustrar algumas vezes!

Lembre-se sempre de exercitar o autocontrole com a prática!

O processo de aumentar a força de vontade é igual ao do exercitar o músculo.

Você vai alcançar, aos poucos, níveis maiores de desempenho!



Definindo os processos
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- Definir os seus limites

 Redes Sociais
 Família
 Amigos
 Namorado

- Foco

 Estudo passivo x Estudo ativo
 Top Heavy
 Todo List
 OKRs

APRENDA A ESTUDAR! :D



7 atitudes úteis para alcançar objetivos e evitar 
a procrastinação
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Ter em mente 
que as tarefas 

não se esgotam 
em si. Ainda que 

sejam difíceis, 
oferecem a 

oportunidade do 
aprendizado

Entenda a 
persistência como 

uma escolha, e 
não como um 

traço de 
personalidade 
com o qual só 

alguns sortudos 
são agraciados

Não se torture; 
assumir 

responsabilidade é 
importante, mas 

culpar a si mesmo e 
se sentir com pouco 
valor pode impedir a 
descoberta do que 
mudar da próxima 

vez
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Retrocessos são 
inevitáveis, fazem 
parte de qualquer 

processo; não 
significam a 

comprovação da 
inablidade

Erre, mas erre 
diferente; permita-
se examinar suas 

ações para 
detectar encontrar 

o que pode ser 
feito de forma 

diferente

Ainda que já tenha 
tentado e não 

conseguido chegar 
a um objetivo, 

refaça seu 
compromisso. 

Encare a chance de 
tentar mais uma 
vez como algo 

positivo

Use a frustração a 
seu favor; encare 

essa sensação 
como um sinal 

saudável de 
preocupação em 

alcançar os 
objetivos



Já pensou em você mesmo ser seu treinador? ;)
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Já aprendemos sobre Prática Deliberada -

sucesso depende mais da prática que do 
talento

Mas é preciso reconhecer quando não se 
encontra a evolução. 

“Não tem problema errar! 
O problema é insistir no erro!”

Ter Disciplina é 
mais importante do 

que ter QI



“Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e 
esperar resultados diferentes”

Einstein



Ferramenta Roda da Vida



GUIA DO ESTUDO PERFEITO

Antes de definir o seu objetivo ou o sonho
que deseja realizar, é necessário ter uma
visão clara sobre como está hoje o seu
grau de satisfação com as várias áreas de
sua vida.

Faça você mesmo a sua análise. Procure
investir um pouco mais de tempo e
atenção nas áreas menos pontuadas.

PROCESSO DE AUTOCOACHING



- DWECK, Carol. Mindset – The New Psychology of Sucess.
Editora Ballantine Books. 2008

- BATUTA. Leo. The Power of Less. Editora Hyperion. 2009

- McGONIGAL, Kelly. Desafios à força de vontade. Editora
Fontanar. 2013.



Fica um para a próxima semana:

Vamos voltar a criar bons hábitos?
Se você quer estudar pela manhã, na noite anterior, você deve 

arrumar todo o seu material necessário e já deixar sobre a mesa 
em que estuda e por onde você passa, antes de tomar o seu 

café-da-manhã. 
É a famosa pista visual. 

Assim, será muito mais fácil você criar a sua rotina! \o/



Até a próxima aula! 
#EstudanteDescomplica

https://plus.google.com/+descomplica
https://plus.google.com/+descomplica
https://twitter.com/descomplica
https://twitter.com/descomplica
https://www.youtube.com/user/sitedescomplica
https://www.youtube.com/user/sitedescomplica
http://instagram.com/descomplica
http://instagram.com/descomplica
http://www.pinterest.com/descomplica/
http://www.pinterest.com/descomplica/
http://blog.descomplica.com.br/
http://blog.descomplica.com.br/
https://www.facebook.com/descomplica.videoaulas
https://www.facebook.com/descomplica.videoaulas

