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7 dicas de ouro para estudar com eficiência e aprender qualquer coisa

Introdução

v

Se a gente fosse comparar a preparação
para a prova do CFP com algo ligado aos
esportes, uma imagem apropriada seria a de
uma corrida de longa distância. Não chega
a ser uma maratona, como estudar para o
CFA, mas também não é um tiro de 100m.
Talvez uma prova de 15 km. Na subida. Com
obstáculos.
O conteúdo é enorme, cheio de detalhes
que não podem ser esquecidos na hora do
“vamo vê”. Fora que todo candidato encontra ao menos uma pedra no sapato. Ou são
os módulos 1 e 2, cheios de contas (Estatística, Matemática Financeira, o tal do
Markowitz...), ou são aqueles assuntos dos quais a gente quase nunca ouve falar
(os planejamentos tributário, sucessório e de aposentadoria).
Não bastassem essas dificuldades, a cereja do bolo é que a nota para a aprovação
é alta – ou se acerta mais de 70% da prova, ou nada feito. Diante disso tudo, é fácil
concluir que, quanto antes os estudos começarem, melhor.
Pensando nisso, preparei para você esse guia sobre como aproveitar ao máximo,
da forma mais eficiente, seu período de estudos. Direto ao ponto, sem enrolação,
vou listar aqui 7 dicas que vão lhe ajudar a estudar e aprender melhor. Todas elas
foram extraídas de cursos e artigos científicos, e eu mesmo as coloquei em prática.
Pode acreditar, funcionam.

Vamos a elas?
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Faça sessoes curtas
e intervaladas de
estudo
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7 dicas de ouro para estudar com eficiência e aprender qualquer coisa
1 - Faça sessões curtas e intervaladas de estudo
Você já deve ter ouvido falar na manjadíssima “técnica Pomodoro” de estudo, certo? Se não, vou tentar resumir abaixo. Consiste em fazer períodos
curtos, mas intensos de estudo, com
pequenos intervalos entre uma sessão e outra.
Para colocar essa técnica em prática,
você vai precisar de um timer (pode
ser um cronômetro, um aplicativo, ou
mesmo o seu relógio) e de um lugar
tranquilo. Inclusive, o nome da técnica, “Pomodoro”, tem a ver com o cronômetro. Nos anos 1980, quando ela
foi desenvolvida, os pesquisadores
usaram um cronômetro muito popular nas cozinhas americanas, que servia para marcar os tempos de preparo
dos alimentos, e que tinha o formato
de um tomate (em italiano, pomodoro... sacou?).
Ajuste o cronômetro para marcar um
intervalo curto de tempo, algo entre

25 e 35 minutos, dependendo da sua capacidade de concetração. Durante esse
tempo, você vai focar em uma tarefa específica do seu plano de estudos. Pode
ser resolver um ou mais exercícios difíceis, ou assistir a uma videoaula e resolver os exercícios que vêm na sequência,
e por aí vai.
Durante essa etapa, é extremamente
importante eliminar todas as distrações
possíveis. Feche as janelas do navegador, silencie os grupos de Whatsapp,
saia do Netflix. Para serem eficientes, as
sessões de estudo têm de ser feitas com
foco total.
Como ninguém aguenta muito tempo
com esse nível de concentração, faça
um intervalo de 5 minutos a cada sessão
de estudos. Quando acumular 3 a 4 sessões, faça um intervalo maior, de 15 a 20
minutos. Durante esse tempo, faça algo
completamente diferente, de que você
goste, e que faça sua mente descansar.
Depois, volte às sessões de estudo.
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Melhor um pouco por
dia do que tudo num
dia só
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7 dicas de ouro para estudar com eficiência e aprender qualquer coisa

2 - Melhor um pouco por dia do que tudo num dia só
Quando estudamos, nosso cérebro se comporta como alguém que constrói uma parede. Camadas de tijolo e
cimento vão se sucedendo de tal forma que, aos poucos, uma parede equilibrada, firme e segura vai surgindo.
Porém, sessões muito longas de estudo e com vários dias de intervalo entre si fazem com que os “blocos” do
conteúdo sejam empilhados de maneira desordenada. No fim, você até terá uma parede erguida, mas não há
garantias da estabilidade dela quando você mais precisar. Segundo pesquisas em neurociências, você extrai
o melhor de seus estudos se fizer sessões mais curtas e frequentes. Ou seja, é muito melhor estudar 1,5h por
dia, todos os dias (ou dia sim, dia não) do que passar 8 horas estudando no sábado, mas só voltar a estudar
uma semana depois.

“

Você extrai o melhor de
seus estudos se fizer
sessões mais curtas e
frequentes

”
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Siga o cronograma de
estudos
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3 - Siga o cronograma de estudos
Dadas essas características do nosso cérebro,
planeje-se com antecedência. Nós, do Mundo
Financeiro, disponibilizamos para você uma
planilha com um cronograma ideal de estudos. Nela você insere a data em que pretende começar a estudar e, automaticamente, a
planilha traça objetivos de datas até as quais
você já tem que ter estudado cada módulo.
Quanto antes você começar, melhor será o
planejamento e menor a sobrecarga cognitiva enquanto você estiver estudando.
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Veja o quadro todo
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4 - Veja o quadro todo
Já montou um quebra-cabeça de
muitas peças? Por mais empenhado que você esteja em montar pequenas seções da figura, é praticamente impossível concluir a obra
sem olhar para a imagem de referência, que está na tampa da caixa.
Olhar para o quadro todo ajuda seu
cérebro a organizar melhor as co-

nexões entre as seções menores do
quebra-cabeça.
Com os estudos também funciona
assim. Normalmente, numa preparação para provas como a do CFP,
o aluno tende a estudar na sequência, tópico por tópico, seguindo o
programa. Acredite, é a coisa certa
a se fazer, principalmente se nenhuma parte do conteúdo for familiar a
você.

Mas, de tempos em tempos, ao longo do período de estudos, é bom
dar uma olhada em tópicos mais
avançados, mesmo que ainda faltem lacunas de conhecimento. Por
exemplo: tente entender, olhando
aulas mais avançadas de Finanças,
como os conceitos básicos de Matemática Financeira se encaixam.
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Revise os conteúdos
periodicamente
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5 - Revise os conteúdos perio- caminho se torna mais intenso, mais bem traçado, mais fácil
dicamente
de ser encontrado pelo cérebro
O aprendizado tem tudo a ver quando houver a necessidade de
com a memória. Nos primeiros recuperar as informações armacontatos com um conteúdo novo, zenadas ali.
nosso cérebro usa principalmen- Portanto, ao concluir o conteúdo
te a região responsável pela me- de um módulo do preparatório
mória de curto prazo. Como ela para o CFP, deixe passar alguns
é limitada, lidando apenas com dias, talvez uma semana, e exalgumas poucas informações si- perimente voltar àqueles conhemultâneas, é preciso algum es- cimentos, rever alguns vídeos e
forço e algum tempo para que o refazer alguns exercícios.
que você aprendeu seja armazenado na memória de longo prazo. Essa transição é parte crucial
do processo de aprendizado.
Para que o conteúdo novo seja
armazenado, nosso cérebro precisa criar circuitos neurais. E é aí
que a revisão entra. Quando revemos, periodicamente, algo que
aprendemos, nosso cérebro “refaz o caminho” do circuito neural
formado no início do processo. E
cada vez que isso acontece, esse
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Faça os exercícios
“em voo solo”
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7 dicas de ouro para estudar com eficiência e aprender qualquer coisa
6 - Faça os exercícios “em voo solo”
Além das videoaulas de nosso curso, há ainda outros vídeos em que os professores comentam alguns exercícios resolvidos. Eles são ótimos para tirar dúvidas, mas não são suficientes. Se você ficar apenas neles e não
resolver sozinho algumas listas de exercícios, vai acabar caindo em uma armadilha que seu próprio cérebro
preparará para você: a chamada “ilusão de competência”.

Quando olhamos para exercícios resolvidos e entendemos como o professor chegou àquela conclusão, geralmente temos aquela sensação de “ah, ok, entendi o processo e agora sei de tudo o que é preciso nesse
tópico”.
Mas existe uma chance razoável de isso não ser verdade. Pode ser que, guiados pelo raciocínio do professor,
tenhamos deixado de reparar em etapas cruciais para a resolução do problema. Só descobriremos isso ao
tentar resolver exercícios por nossa conta, sem a ajuda nem o comentário de um professor (e, claro, sem dar
aquela olhada marota, acidental, no gabarito antes de concluir a questão).
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Durma bem
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7 - Durma bem
Sempre que menciono essa regra,
logo se manifestam dois tipos de
pessoas: as que ficam contentes por
uma das dicas estimular o soninho,
e as que se preocupam porque há
muito tempo não conseguem colocar o descanso em dia.
Durante a preparação para uma
prova, é essencial ter uma boa noite de sono, com duração em torno de 7 a 8 horas. Isso porque, ao
longo do dia, enquanto executamos milhões de atividades neurais
a todo vapor, a movimentação no
nosso cérebro é comparável à de
uma feira de rua. Muita informação
rolando ao mesmo tempo, um barulho danado, atividades intensas.
E muito lixo acumulado no fim.
No caso da feira, quando as atividades terminam, geralmente um caminhão de limpeza passa pela rua
e, usando uma mangueira enorme,
dispara um jato de água potente

que limpa toda a sujeira deixada.
Em nosso cérebro, a coisa funciona
de forma parecida.
Alguns dos subprodutos das reações químicas que acontecem no
cérebro são tóxicos. Durante uma
boa noite de sono, com duração
adequada, nosso organismo faz
uma “faxina”, praticamente um “jatão de água nas ruas” do nosso cérebro, levando embora as toxinas
e deixando tudo em ordem para a
correria do dia seguinte.
Noites mal dormidas fazem parte
da vida de qualquer profissional,
mas não podem ser regra. Quando
passamos longos períodos dormindo mal, nosso organismo começa
a sofrer prejuízos cognitivos, com
direito a perda de memória e redução da capacidade de aprendizado.
Portanto, ao longo do seu preparo, lembre-se de que a cama segue
sendo uma boa amiga.
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É isso aí. Agora que você já aprendeu um pouco sobre
como a neurociência pode lhe ajudar a estudar com mais
eficiência, chegou a hora de colocar as dicas em prática.

Mãos a‘
bons

obra

e

estudos!
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