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 ( S K I N N E R ,  1 9 7 2  p .  4 )

ENSINAR
é arranjar contingências ambientais

para facilitar a aprendizagem e acelerar
o aparecimento de comportamentos
que, de outro modo,surgiriam muito

lentamente ou nem surgiriam.

ESTUDAR

Criar condições que favoreçam a 
aprendizagem de novas habilidades. 

Estabelecer novas relações. 

Contudo, antes de iniciar a nossa conversa, é importante 
falar sobre duas coisas: o APRENDER e o ENSINAR... 

APRENDER engloba desenvolver novas habilidades e 
melhorar habilidades existentes. Para aprender é 
necessário ser um indivíduo ativo, ou seja, precisa agir 
sobre o seu ambiente, para produzir as consequências 
finais desejadas, ou seja, o próprio aprender. 

Enquanto isso, o ensinar pode ser compreendido 
conforme o esquema abaixo e a partir de uma proposta 
também comportamentalista, na qual a interação do 
indivíduo com o ambiente também se faz presente e 
essencial: 

Agora que ambos os conceitos, “aprender” e “ensinar” já 
fazem parte do seu repertório, é possível retornarmos à 
discussão e ao detalhamento das ações que envolvem o 
estudar, propriamente dito.   

      Parece algo tão simples e natural 
que talvez você nunca tenha, de 
fato, parado para definir ou refletir 
sobre o comportamento de estudar.  
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Dessa forma, deixar o ambiente adequado, com uma mesa 
confortável e com uma boa iluminação, pode favorecer o momento 
do estudo. É recomendado que estude sentado, já que dessa 
maneira poderá fazer anotações e grifos, o que possivelmente 
seriam obstáculos frente a uma posição deitada. 

      ANTES de começar o estudo, 
é muito importante organizar 
o ambiente que irá estudar, 
uma vez que esse ambiente 
afeta a qualidadedo estudar. DO AMBIENTE DE ESTUDO

 PREPARAÇÃO 

ERRADO CERTO
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Quando for estabelecer um lugar para se dedicar às suas tarefas, 
avalie quais são os estímulos presentes. Esses estímulos podem 
ser visuais (TV, computador), auditivos (som da TV, aparelho de 
som, barulho de carros) e sociais (pessoas passando no ambiente). 
Avalie, pois, se são estímulos que podem competir com o estudar, 
uma vez que podem desfavorecer o seu engajamento nessa tarefa. 
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Dessa maneira, antes de iniciar as atividades é importante deixar 
sobre a mesa somente o material necessário para estudar o que 
pode englobar lápis, caneta, borracha, marcadores de texto, além dos 
livros e anotações da disciplina ou conteúdo a ser estudado. É válido 
lembrar que, apesar de estarmos o tempo todo conectados (pelo 
celular, computador), 

algumas atitudes precisam ser tomadas: celular desligado,  no 
silencioso ou simplesmente fora do seu alcance pode contribuir com 
o foco nos seus estudos. Além disso, caso utilize o computador para 
estudar, atenha-se a entrar somente em sites que possam favorecer 
o esclarecimento e compreensão de conteúdos.  

 ORGANIZAÇÃO 
DOS MATERIAIS
       Objetos que podem ser possíveis distratores. 
Materiais não acadêmicos podem concorrer com 
o estudar. Além disso, a falta ou desorganização 
do material pode postergar o momento do estudo. 

PLANEJAMENTO
Diversas vezes o estudante tem dificuldade em lidar com inúmeras atividades a ele atribuídas, devido a:

Assim, um procedimento que pode auxiliar no planejamento do estudo, é o manejo do tempo (MICHELATO & KIENEN, 2018). 

Organização das tarefas x cumprimento do que foi planejado;

Realização das atividades em cima da hora;

Desequilíbrio entre a vida profissional, acadêmica e pessoal



Para que a observação do seu próprio comportamento seja efetiva nesse campo 
acadêmico, você pode e deve:
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AUTOMONITORAR

Faça um registro de suas atividades diárias (pessoais, profissionais 
e acadêmicas, incluindo uso de redes sociais, horas de sono, entre 
outras atividades). Faça isso considerando as atividades que você 
realiza durante a semana e o tempo que gasta em cada uma delas e 
dessa maneira será possível identificar, planejar e alterar as 
atividades, favorecendo aquilo que se quer fazer e que por vezes se 
torna difícil: estudar.     
A partir do registro das atividades e o tempo gasto em cada 

uma, é possível estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. 
Planeje as atividades de acordo com os objetivos estabelecidos, 
tempo disponível, e utilize critérios, como proximidade de provas, 
dificuldade no conteúdo, notas, entre outros. 
Com o registro das atividades, você tem a possibilidade de se auto 
observar e elencar possíveis obstáculos ao seu estudo. Esse é o 
próximo passo a ser analisado. 

UMA DICA

Avaliar as atividades executadas e comparar com o que foi planejado;

Analisar as atividades que não foram possíveis de serem executas, que precisou remover ou que acrescentou 
durante a semana, ponderando os motivos que o levaram a fazer essas alterações;

Faça cronogramas semanais das atividades a serem executadas e revise-os sempre quando necessário.
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TARDE
  

 
 

NOITE
  

 
 

 

 DOMINGOSÁBADO
ATIVIDADES / TEMPO GASTO

SEXTAQUINTAQUARTATERÇASEGUNDA



Caso não tenha o hábito de estudar, comece pela disciplina que 
julga “mais fácil” ou preferida, que tenha um custo menor de 
respostas (ou seja, que exija menos esforço da sua parte), para 
desenvolver hábitos de estudo novos e adequados. 

De maneira geral, é importante, inicialmente, quebrar as atividades 
em unidades mínimas, de acordo com o nível de dificuldade, de 
maneira a diminuir a probabilidade de erro durante a tarefa, o que 
pode gerar frustrações e desistência. 

O primeiro passo para iniciar os 
estudos de forma prática é, mesmo 
que seja para si mesmo, descrever 
seus objetivos com a tarefa que você 
está se propondo a fazer. Esta dica é 
uma maneira de promover 
autoconhecimento em relação aos 
estudos. Saber e compreender o que 
te motiva pode se tornar uma 
experiência interessante e valiosa 
para se engajar nas atividades do 
cotidiano.

“Vou estudar este material porque precisarei discuti-lo com meus colegas. Poderá ser bacana 
se puder ajudá-los e, eventualmente, receber elogios”;

“Estudar este texto vai ser importante para que eu seja aprovado nesta 

“Se eu fizer esta atividade, vou ter uma noção muito maior de como agir quando chegar o 
momento de colocar em prática minha profissão, seja nos estágios, seja depois de formado”;

“Tenho muita dificuldade com esta matéria e sei que tenho dificuldades em pedir ajuda. Talvez, 
estudando este conteúdo e destacando aquilo que não compreendo, terei mais coragem de 
perguntar a algum colega ou ao professor da disciplina”;

“Foi muito bom da última vez que tirei uma boa nota na prova. Vou estudar este texto para tentar 
sentir a mesma coisa!”

O aumento das unidades tem que ser progressivo, dessa maneira 
fortalece a persistência e a tolerância a frustração. É importante 
que você faça algumas pausas, entre um estudo e outro, para que 
o estudo não fique muito cansativo, pois isso pode tornar essa 
atividade menos prazerosa. Comece devagar, por exemplo 30 
minutos. O tempo que você investe estudando tem que ser efetivo, 
não precisa ser muito longo para não te desgastar.
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Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos lá! 

DE ESTUDO
PROCEDIMENTOS

O MOMENTO DO ESTUDO:



Veja que podem ser quaisquer objetivos (e pode ser mais 
de um). Neste momento não importa tanto o que os 
outros acharão dele. É você que dirá o quanto este 
objetivo é valido para você.

O segundo passo seria o “como” estudar. Agora você 
poderá definir as estratégias de estudo que utilizará para 
conseguir atingir seus objetivos. Para isso, você poderá 
admitir que nem sempre um procedimento de estudo 
será o melhor para você compreender um material. Isto 
significa que você poderá experimentar diferentes 
estratégias, ou até mesmo mais de uma estratégia para 
estudar o mesmo conteúdo – e verificar quais serão as 
mais adequadas. Dificuldades sempre surgem; logo, 
sinta-se bastante à vontade para diversificar a maneira 
como você estuda até que você esteja mais adaptado às 
suas necessidades, está bem?

Quer dizer, você provavelmente necessitará de diferentes 
procedimentos para se certificar de que está 
compreendendo bem o que estuda, ou mesmo se está 
aprendendo aquilo que é mais importante.

      O próximo passo será você avaliar o quanto está aprendendo. 

Em síntese, você 
poderá seguir estes 
quatro passos: 

Definir seus 
objetivos

(Por que estudar?)
 

Escolher algumas 
estratégias de 

estudo
(como estudar?)

Se houver 
dificuldades, 
experimentar 
estratégias 

diferentes de 
estudo.

Avaliar o 
quanto está 
aprendendo 

e se está 
aprendendo

o que é 
importante.
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DE ESTUDO
PROCEDIMENTOS



É, isto acontece. E acontece principalmente porque as habilidades 
de escuta ativa (que usamos para compreender o que um professor 
comunica) e de leitura são diferentes das habilidades de fala, escrita 
e resolução de problemas. Inclusive, é por isso que hoje as 
discussões sobre metodologias ativas estão tão presentes no 
ensino básico e superior: a ideia é de que o aluno se desenvolve 
muito mais quando “aprende fazendo” ou quando, enfim, “coloca a 
mão na massa”. Portanto, tente dar preferência por definir o que 
você precisa saber sobre o conteúdo que você está estudando.

Se a resposta for “sim” para algumas dessas alternativas, talvez você precise 
treinar essas habilidades individualmente. De todo modo, siga sempre as 

orientações do seu professor sobre o que você precisará saber. Assim, você 
poderá avaliar se realmente já sabe o que realmente importa. 

Muito provavelmente você ou 
algum colega mais próximo já 

passou por isso: 
“Poxa, achei que estava entendendo 
tudo, mas na hora de fazer exercícios 

(ou a prova) e passar para o papel, 
não consegui fazer quase nada!”.

É necessário que você saiba definir conceitos com suas próprias palavras?

Você precisará identificar os conceitos estudados a partir de situações 
específicas?

Será importante você aprender a resolver problemas específicos usando 
o conteúdo estudado?

Você necessitará elaborar uma interpretação de uma situação usando 
os conceitos que aprendeu?

Será preciso elaborar exemplos de situações que digam respeito aos 
conceitos ou procedimentos que aprendeu?

a)

b)

c)

d)

e)
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DE ESTUDO
PROCEDIMENTOS

POR EXEMPLO:



Antes de começar a ler um material, 
busque fazer uma espécie de 
sobrevoo, um reconhecimento geral 
sobre ele: verifique os títulos, 
subtítulos, palavras em destaque, 
fórmulas, figuras, tabelas, quadros, 
diagramas etc.. Este procedimento 
pode auxiliá-lo a compreender a 
direção do texto e para quê ele vai 
servir. Neste momento, não precisa 
se preocupar se estes elementos já 
fazem sentido para você – este é um 
processo que virá somente quando 
você enfim fizer a leitura do conteúdo.

Enquanto estiver lendo, procure ser 
ativo. Busque fazer destaques 
(grifando, sublinhando ou circulando 
informações) que lhe parecerem 
importantes; tente puxar setas e 
anotar reflexões próprias, ou mesmo 
destaque aquelas que você não 
compreendeu. São maneiras de já 
treinar uma reflexão crítica sobre o 
material, ou de já aplicar os 
conteúdos para situações do 
cotidiano. Lembre-se que aprender 
significa estabelecer novas relações 
entre os eventos dispostos no seu 
mundo. 

Após a leitura e os destaques feitos 
no material, se for o caso, você pode 
fazer sínteses orais e/ou escritas 
sobre o que aprendeu. Para isso, 
busque observar apenas seus grifos, 
destaques e anotações. Isto lhe 
poupará tempo e valorizará seu 
método de estudo. No caso de fazer 
sínteses escritas, use sempre suas 
próprias palavras, mesmo que você 
precise de alguns segundos para 
elaborá-las – isto já pode servir como 
um treino de compreensão. Uma boa 
alternativa a um resumo escrito (que 
usualmente dão mais trabalho) são 
os mapas mentais – eles são uma 
espécie de diagrama com setas e 
informações visuais sobre aquilo que 
é mais relevante de um assunto.

As dificuldades sempre surgirão. 
Realmente há textos mais complexos 
do que outros. Quando isso 
acontecer, fique à vontade para 
respeitar seu tempo. Busque ter a 
mão um dicionário, outro materiais 
didáticos e a própria internet, além 
de procurar destacar as passagens 
que lhe parecerem mais difíceis. Não 
compreender bem alguns trechos faz 
parte da rotina de estudo, e os 
professores e colegas fazem parte do 
processo de aprendizagem para que 
você possa recorrer a eles, está bem? 
Além disso, dê uma olhada no 
próximo tópico.

(I) (II) (III) (IV)
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AÍ VÃO ALGUMAS DICAS

Conforme já mencionado anteriormente, 
estudar significa fazer várias coisas diferentes. 
Talvez uma das principais seja a leitura. 

DE LEITURA
HABILIDADES



      Registrar o conteúdo da dúvida – por 
exemplo:

- “O que o autor quis dizer nesta passagem?”
- “Qual o significado desta expressão 
presente no texto?”
- “Posso usar esta fórmula matemática para 
casos que não estão presentes no material 
que estou estudando?”
- “Posso utilizar este procedimento para 
situações práticas diferentes?”
- “Como aplico a perspectiva do autor a casos 
do cotidiano?”
- “Para que servem estas informações que a 
professora explicou?”

Você deve imaginar que, para cada dúvida, 
métodos diferentes de resolução serão 
exigidos. Para isso que serve o registro – você 
ter maior clareza do que fazer para resolvê-la. 
Assim, você pode passar para o próximo passo.

(a)

        Selecionar qual a melhor fonte de 
informação. É claro que para todos os casos 
seus professores poderão te ajudar; no 
entanto, antes de verificar com eles, você tem 
algumas 

alternativas que podem enriquecer suas 
habilidades individuais como aluno ou 
aprendiz. Lá vão algumas dessas alternativas:

1) Livros e materiais didáticos indicados ou 
recomendados pelos professores: sempre 
serão as fontes mais confiáveis. 
2) Páginas da internet: esta certamente, nos 
dias de hoje, é uma opção. Há páginas sobre os 
assuntos mais diversos na internet e elas 
podem conter a informação exata que você 
precisa. Ainda assim, tome alguns cuidados – 
escolha com critério as palavras-chave para 
sua busca, posto que se você não o fizer poderá 
não encontrar as informações que precisa, 
tendo a falsa impressão de que o que você 
procura não está na internet; dê preferência 
por páginas confiáveis e de boa procedência, 
haja vista que há diversas páginas com pouca 
(como a Wikipédia) ou nenhuma credibilidade.
3) Videoaulas: nem sempre existem materiais 
deste tipo para as informações que você 
precisa, mas vale a tentativa, caso as 
anteriores não tenham dado certo.
4) Testar você mesmo algumas hipóteses: se 
sua dúvida estiver relacionada sobre se um 
procedimento qualquer pode ser aplicado para 
uma situação nova, sendo seguro, você mesmo 

pode se debruçar a tentar descobrir testando 
ou experimentando essa aplicação – sem 
dúvida será uma boa maneira de exercitar suas 
habilidades de análise e interpretação do que 
você está aprendendo.

5) Promover discussões com colegas: uma vez 
que suas dúvidas podem ser também as de 
seus colegas, uma discussão entre vocês pode 
ser muito interessante para novas 
aprendizagens. Ao discutir, além de treinar 
habilidades sociais relacionadas à escuta e 
expressão de ideias, além do fortalecimento do 
vínculo com eles, perspectivas inteiramente 
novas podem surgir, enriquecendo bastante a 
formação profissional dos envolvidos.

                  Avaliar se a dúvida foi resolvida e, se 
for o caso, comunicar o professor. Pode ser que 
nenhum método anteriormente descrito tenha 
resolvido. Se assim for, os professores 
também poderão ajudar. Neste caso, verifique 
se é o caso de perguntar durante as aulas, de 
modo que seus colegas também possam se 
beneficiar do que decorrer da sua pergunta. 

(b)

(c)
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DE DÚVIDAS
RESOLUÇÃO
PARA SOLUCIONAR DÚVIDAS, PODEMOS LANÇAR 
MÃO DE ALGUNS PASSOS, TAIS COMO:

      Dúvida é mais do que um “não 
saber”. Ela ocorre quando há uma 
espécie de lacuna entre aquilo 
que já aprendemos e o que 
devemos saber. 



Existe uma espécie de mito no senso 
comum de que, para que façamos 
nossas atividades, a motivação deve 
estar sempre dentro de cada um de 
nós. Isto não é correto. Na verdade, o 
que nos move está sempre na nossa 
relação com o mundo e com as 
condições que vivemos e que vamos 
construindo. Isto significa que o 
estudar precisa ter uma função para 
a pessoa que estuda. São diversas as 
pesquisas na Pedagogia, na 
Psicologia e nas Neurociências que 
atestam que a aprendizagem se 
consolida melhor quando recebemos 
consequências positivas ou 
recompensas por aqui que fazemos. 
Neste sentido, procure sempre 
programar recompensas para você 
mesmo quando você estudar o tanto 
que gostaria ou planejou. Mais uma 
vez, você é quem deverá avaliar se as 
recompensas lhes serão motivadoras 
ou não. Para oferecer-lhe 
recompensas, busque também 
definir metas realistas sobre o que 
você deve fazer para obtê-las. Caso 
você ainda não tenha uma rotina de 
estudo e não saiba o quanto 
consegue estudar algum conteúdo, 

você pode ir colocando metas 
pequenas e fáceis de atingir, até você 
ir se conhecendo melhor. É 
fundamental que, na maioria das 
vezes, você consiga cumprir suas 
metas, por menores que ela sejam.

O interessante de trabalhar com 
metas realistas e dar-se 
recompensas é que este 
procedimento também diminui a 
chance de procrastinação. 
Procrastinar basicamente significa 
adiar tarefas ou compromissos que, 
em tese, poderiam ser feitos agora. 
Sabe “aquela preguiça” de fazer as 
obrigações (estudar um texto grande, 
fazer uma pesquisa que exija mais 
esforço ou escrever o trabalho de 
conclusão de curso)? Geralmente 
elas ocorrem porque há mais 
motivação (recompensas imediatas) 
por fazermos qualquer outra coisa, 
do que cumprir com nossas 
atividades – as quais geralmente 
produzem recompensas mais no 
médio ou longo prazo.  Colocar a si 
mesmo metas factíveis seria, por 
exemplo, você dividir o que

precisa fazer em parcelas bem 
pequenas (ler um conjunto pequeno 
de páginas, ou escrever um certo 
número reduzido de parágrafos de 
um trabalho etc.) e dar-se 
recompensas por isso. 

Em suma, 
seriam esses passos:

Definir
metas

realistas

Dar a si 
recompensas 

por atingir suas 
metas
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E A PROCRASTINAÇÃO
CONSEQUÊNCIAS 



DEFINIR
METAS

ESTABELECER
RECOMPENSAS

Estudos sem distratores
(celular, pessoas, rádio, TV).

Realize atividades prazeirosas, 
passe tempo com amigos e família.



Você provavelmente conhece pessoas que 
encontram prazer nos estudos, no trabalho 
e nas obrigações em geral; entretanto, esta 
não é a maioria dos casos. Na vida, 
costumamos batalhar para conseguir nosso 
sustento pessoal, familiar, social e 
emocional. Viver bem a rotina, com todas as 
atividades que advém dela, só é possível 
quando encontramos sentido nela – ou pelo 

Há diversos conceitos de autonomia 
dentro e fora das ciências. Ainda assim, é 
possível afirmar que a autonomia ocorre 
quando sentimos e sabemos que 
conseguimos resolver nossos problemas 
a partir de diferentes métodos. A 
autonomia em relação aos estudos, 
portanto, é desenvolvida quando 
construímos habilidades diversas que 
aumentam nossa capacidade de 
aprendizagem. Acessar fontes de 
consulta, lidar com textos, aulas, 
pesquisas, discussões, cálculos, teorias, 
diferentes perspectivas, persistir diante 
de dificuldades, variar de estratégias, 
avaliar o próprio desempenho, dar a si 
recompensas e momentos de lazer, lidar 
com elogios e críticas, pedir e aceitar 
ajuda... (ufa!) tudo isso são habilidades 
que aprendemos apenas com o tempo e 
com a prática. Ninguém nasce sabendo 
tudo (seria bom se fosse assim). A 
verdade é que autonomia é algo que a 
gente aprende.

menos quando, no meio dela, 
conseguimos construir momentos 
nos quais podemos nos divertir e 
sentir prazer pessoal em certas 
atividades. Com poucos momentos 
dedicados ao nosso bem-estar, a 
tendência é o cansaço emocional e todos os 
males que decorrem daí. É bem verdade 
que a rotina, independente se cheia de 
tarefas ou não, pode nos engolir e nos fazer 
esquecer de nós – por isso, procure se 
cuidar, certo?

Não deixe seus momentos de lazer de lado. 
Há muitos estudos na área da Psicologia 
que mostram que uma vida com poucas 
atividades dedicadas ao prazer pessoal 
interfere negativamente no desempenho 
geral em atividades, incluindo nos estudos. 
Você viu no tópico anterior o quanto que o 
dar a si recompensas é importante para a 
aprendizagem. Geralmente, é difícil mudar a 
cotidiano, mas quando temos motivos para 
encontrar prazeres na vida, aprendemos 
mais com ela. 14

LAZER
DESENVOLVENDO
AUTONOMIA

     Procure avaliar sua maneira 
de levar o cotidiano e encontrar 
espaços para você. 



NESTE PROCESSO 
CONTE COM O
NAPP UNINOVE.



MICHELATO, Shimeny; KIENEN, Nádia. Por que o “gerenciamento de tempo” no dia-a-dia é tão difícil?. 2018. Disponível em: < 

http://abpmc.org.br/arquivos/textos/15172383188c9d7ad93d19.pdf > Acesso em 16/10/2018

GUILHARDI, Hélio José. Procedimentos para instalar comportamento de estudar. 2012. Disponível em: < 

http://www.itcrcampinas.com.br/txt/procedimentos.pdf> Acesso em: 11/10/2018

HUBNER, Maria Martha; MARINOTTI, Miriam. Crianças com Dificuldades Escolares. In: SILVARES, Edwiges Ferreira de Mattos (ORG.). Estudos de caso em 

psicologia clínica comportamental infantil Vol. II. Campinas: Editora Papirus, 2000. p. 257-303.

PERGHER, Nicolau K. et al. DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS DE ESTUDO. Disponível em: 

<http://www.proestudo.com.br/files/habitos_de_estudo_cap_livro.pdf>. Acesso em: 11 out. 2018.

SKINNER, FREDERIC BURRUS. Tecnologia do ensino. Tradução de Rodolfo Azzi. São Paulo: Editora EPU. (Trabalho original publicado em 1968).

16

REFERÊNCIAS



2019
NAPP


