
Técnicas e 
métodos 
de estudo



Algumas premissas



Uma afirmação absurda?!

Tudo que aqui vamos ver só vai servir 
para quem quer, de fato, progredir no 

conhecimento aprendendo como 
estudar mais e com mais qualidade, o 

que depois pode impactar 
positivamente nas notas



Os frutos dos estudos e seus atores

Família

Estudante

Colégio



O insucesso nos estudo pode acontecer 
por questões internas:

Falta de persistência
Desinteresse e 

motivação

Baixa auto estima e/ou 
baixas expectativas em 
relação à aprendizagem

Falta de planejamento 
do estudo

Tempo insuficiente do 
estudo

Estudar só nas vésperas
Falta de concentração e 

atenção
Dificuldade em 

memorizar

Falta de hábito e/ou 
método de estudo

Não retirar as dúvidas
O uso irrazoável do 

celular, computador e 
tablet

Não gosto do professor 
ou da matéria por isso 

não estudo



Necessidade de um diagnóstico pessoal

É importante 
descobrir onde 
estão as minhas 
dificuldades para 

poder dar o 
remédio devido: 

Prestar atenção na aula

Entender a explicação do professor

Ter tempo de estudo em casa

Dificuldade com a disciplina e organização pessoal

Quais matérias nas quais tenho mais facilidade e dificuldade 

Outra(s)



Um elemento crucial: a motivação

Somos motivados 
por aquilo que 
reconhecemos 
como um valor

Então, qual seria a 
motivação para 

estudar ou por que 
estudar é um 

valor?



Muitas respostas mais uma só é correta

Motivações para estudar:

Tirar nota

Passar no vestibular

Obter sucesso no 
mercado de trabalho

Cumprir a exigência dos 
pais

Como tudo depende do estudo, precisamos encontrar 
motivo para estudar, em si mesmo, ou não vamos nem 
estudar e nem alcançar o que queremos com o estudo



A resposta de Aristóteles

O que é próprio de cada um por natureza é também o mais excelente e o mais 
agradável

Como “animal racional”, a plenitude da vida humana é a vida conforme a razão

A vida feliz (eudaimonia) está na contemplação do bem e da verdade, objeto da 
razão humana

Bem e verdade devem ser absolutos, pois somente assim podem levar o 
conhecimento à sua plenitude



Estudar é um valor: 

Porque somos seres 
racionais e a nossa 
plenitude está em 
viver nossa vida 
segundo a razão 

Para isto, precisamos 
desenvolver nossas 

capacidades racionais, 
particularmente a 

inteligência

Este desenvolvimento 
se dá: 

Pelo exercício dessas 
capacidades 

Pelo conhecimento da verdade 
sobre Deus, sobre nós e a 
realidade que nos cerca

+

Estudo



Uma radiografia pessoal sobre como 
estudo melhor

Cada um precisa, olhando para si mesmo, procurar responder a seguinte 
pergunta:

Como normalmente aprendo com maior facilidade? 

Lendo Escrevendo Fotografando Comparando
Resumindo 
para mim 
mesmo

Explicando 
para mim 
mesmo

Outro



Principais técnicas e 
métodos



Existe algo ideal?

Não existem técnicas ou métodos ideais 
para se estudar, cada aluno precisa 

descobrir qual é (são) a(s) melhor(es) 
técnica(s) e método(s) para si mesmo e 

para cada área do conhecimento



A oração
EM CONSISTE

Rezar sempre pedindo a Deus as 
luzes necessárias para 

compreender a verdade em cada 
ciência e a capacidade de 
expressar o conhecimento 

adquirido

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

Se poderia dedicar, diariamente, 
tempo de meditação da Sagrada 

Escritura, pois Deus nos dá 
sempre muitas luzes para 

compreender a V(v)erdade e 
poder expressá-la



Técnica Pomodoro
EM CONSISTE

Baseado na combinação de trabalho e 
relaxamento, o método define que períodos 
de esforço devem ser recompensados com 

momentos de distração.

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

O tempo convencional é o formato 25/5, mas 
cada um define o seu

A marcação pode ser feita com um alarme – é 
daí que vem o nome da técnica

Os intervalos podem aumentar ou diminuir 
segundo a situação

A hora de relaxar pode ser preenchida como 
for mais adequada



Método Robinson (EPL2R)
EM CONSISTE

O método Robinson tem cinco passos 
fundamentais: explorar, perguntar, ler, 

rememorar e repassar

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

Explorar o material de estudo, com leitura 
superficial de tópicos, sumários e títulos. 

Perguntar é fazer perguntas sobre temas que 
chamam a atenção na leitura e que fazem 

surgir dúvidas

Ler profundamente para encontrar a solução 
para as perguntas

Rememorar e repassar o conteúdo através de 
outro método como mapa mental, explicar 

para sim mesmo



Explicar o conteúdo para si mesmo
EM CONSISTE

Trata-se de explicar como as novas 
informações se relacionam a conteúdos já 
aprendidos ou explicar o passo a passo da 

lição. Pode ser uma explicação mental, em voz 
alta ou diante de um espelho

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

Não é apenas falar em voz alta o texto fazendo 
uma paráfrase, ou seja, trocando algumas 

palavras

É sim explicar para si mesmo, com as próprias 
palavras o assunto, o que exige entender o 

conteúdo que está aprendendo

Ajuda muito pois quem ensina aprende 
ensinando e compreende as debilidades



Esquemas e mapas mentais
EM CONSISTE

Os mapas mentais são ideais para 
pessoas de mentes mais visuais, 
exatamente por investirem em 

imagens, setas e cores

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

O mapa mental organiza matérias em 
um diagrama, elegendo um tema 
central, e, em seguida, é preciso 
conectar esse assunto principal a 

tópicos paralelos. 

Com o mapa finalizado, fica mais fácil 
de revisitar o conteúdo meses depois e 
lembrar rapidamente da conexão entre 

os assuntos. 



Exemplo



Resumo
EM CONSISTE

Reescrever um texto, colocando apenas o 
essencial e o que é mais importante sobre o 

conteúdo

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

1° Passo: Ler o texto inteiro procurando 
responder à seguinte pergunta: De que se 

trata o texto? 

2º Passo: Assinale a ideia básica de cada 
parágrafo e não tudo

3º Passo: Redijir o resumo com suas palavras, 
procurando condensar as ideias principais 

respeitando os segmentos do texto e 
estabelecendo relações entre eles



Associação mnemónica
EM CONSISTE

Ele usa, basicamente, de palavras 
ou frases para formar imagens 
mentais, que ajudam a associar 

algo específico

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

Criar frases cujas iniciais ajudem 
a lembrar algo, como por 

exemplo, os nomes dos planetas 
(Minha Vó Tem Muitas Jóias; Só 
Usa No Pescoço) ou as fórmulas 

de física (Sorvete = S=So+Vt) 



Fazer testes práticos
EM CONSISTE

Responder a questões sobre um 
assunto, como forma de testar 
seus conhecimentos sobre as 

matérias estudadas

COMO COLOCAR EM PRÁTICA

A melhor maneira é fazer as listas 
de exercício depois do estudo 

prévio do conteúdo, etapa 
imprescindível, sem recorrer as 

resultados previamente e 
refazendo os errados



Lembretes importantes



Em relação à sala de aulas

Não conversar durante 
as aulas

Estar atento ao que 
está sendo explicado

Tirar as dúvidas, por 
menor que sejam

Empenhar-se em todas 
as matérias, mesmo 

que ela ou o professor 
não me agradem 

Acompanhar o 
conteúdo e anotar 
somente o que for 

cetral



Em relação ao tempo em casa

Construir um horário 
de estudo semanal e 

ser fiel a ele

Estudar todos os dias 
as aulas do dia : “Aula 
dada, aula estudada 

hoje”

Distribuir as matérias 
por grau de dificuldade 
e de necessidade, sem 

deixar de lada nada

Ter tempo para a 
oração, vida em família 

e o descanso

Dormir cedo e evitar o 
uso de computador, 

celular e tablet à note

Rever constantemente 
a proposta e corrigir 



Exemplo 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

06:00 Acordar Acordar Acordar Acordar Acordar

Leitu
ra e p

esq
u

isas extras + tem
p

o
 p

ara
a o

rãção
, a fam

ília e o
s am

igo
s  

+ lazer

O
ração

 e vid
a religio

sa + tem
p

o
 p

ara a o
ração

, a fam
ília e o

s 

am
igo

s  + lazer

07:20 Aulas Aulas Aulas Aulas Aulas

13:30 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

14:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

14:30 Estudo Estudo ou aula Estudo Estudo ou aula Estudo

18:00 Leituras e pesquisas extras + tempo para a família e os amigos + lazer

21:00 Oração Oração Oração Oração Oração

22:00 Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir



Em relação aos estudos em casa

Usar preferencialmente 
os livros e não um 

material que dá 
respostas prontas

Criar hábito e disciplina 
de estudo -

Mesmo horário, 
mesmo lugar, todos os 

dias

Estudar em um 
ambiente apropriado

Equipar sua área de 
estudo com tudo que 

você precisa

Fazer uso de 
"Flash Cards“, 

sobretudo para 
fórmulas e vocabulário

Fazer boas anotações e 
mantê-las guardadas 

Reestudar o material, 
pois isso melhora a 
compreensão e a 

memorização

Revisões frequentes



Sobre as avaliações



Necessidade de um diagnóstico pessoal

É importante 
descobrir onde 
estão as minhas 

dificuldades para 
poder dar o 

remédio devido: 

Estudo e por isso domino o conteúdo

Fico nervoso

Perco tempo só em uma questão difícil

Desprezo as avaliações



Alguns conselhos

Estudar para dominar o conteúdo

Se ficar nervoso, feche os olhos, reze, respire fundo algumas vezes e 
concentre-se no que vai fazer

Começar resolvendo as questões que domino mais e passar depois para as 
mais difíceis

Empenhar-se em todas as avaliações


