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Guia do Estudo Perfeito 
 

Como lidar com essa época de ansiedade e angústia? 

 

Resumo 

 

Finalmente o Enem passou. Para muitos, o cansaço da preparação para a prova acaba por aqui. Para 

outros, esse esforço ainda continua, pois temos outros vestibulares e provas específicas. De qualquer 

maneira, muitos começam a pensar um pouco mais nas suas opções de curso e isso começa a gerar uma 

preocupação. A ansiedade e a angústia são deslocadas da prova para a nota e para a opção de curso. Na aula 

passada, discutimos sobre propósito, carreira, emprego. Essas emoções estão diretamente relacionadas a 

isso. Para resolvermos esse problema, a primeira opção é o autoconhecimento. 

 

Autoconhecimento 

É importante que você tenha seus objetivos alinhados às suas expectativas. Por isso, pense nos 

seguintes aspectos: 

• O que você gosta de fazer? 

• Seu gosto é compatível com a rotina da sua profissão? 

 

Essa segunda pergunta é naturalmente um pouco mais difícil, pois exige investigação. Então, busque 

perguntar para profissionais e estudantes da área como são suas rotinas. 

• Como são as matérias do curso? 

• Com é a rotina desse profissional? 

• Como é o mercado de trabalho ao final do curso? 

 

O objetivo dessas perguntas é conhecer o seu curso a partir da ótica de um estudante e de um 

profissional. A partir disso, você poderá avaliar a compatibilidade da sua personalidade com o seu curso. Isso 

ajuda a desviar a ansiedade e a angústia, uma vez que essa pesquisa lhe propiciará algo tangível para pensar. 

Quer saber um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento? Confira a apresentação abaixo, 

do historiador brasileiro Leandro Karnal, sobre autoconhecimento. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LRBYmsuyFYI
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Leituras para as “férias” 

 

Garra. O Poder da Paixão e da Perseverança 

Nesse livro, obrigatório para todos que desejam alcançar o sucesso, 

a psicóloga Angela Duckworth demonstra para pais, estudantes, educadores, 

atletas e empreendedores que o segredo para realizações incríveis não é o 

talento, mas uma mistura de paixão e perseverança, que ela chama de “garra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sutil Arte de Ligar o F*da-se 

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. 

Chega de se torturar para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. 

Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de estar no fundo do poço. 

Mark Manson usa toda a sua sagacidade de escritor e seu olhar crítico para 

propor um novo caminho rumo a uma vida melhor, mais coerente com a 

realidade e consciente dos nossos limites. E ele faz isso da melhor maneira. 

Como um verdadeiro amigo, Mark senta-se ao seu lado e diz, olhando nos seus 

olhos: você não é tão especial. Ele conta umas piadas aqui, dá uns exemplos 

inusitados ali, joga umas verdades na sua cara e pronto, você já se sente muito 

mais alerta e capaz de enfrentar o mundo. 

 

 

 

O Jeito Harvard de Ser Feliz 

Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para 

ter sucesso. A sabedoria popular diz que, se nos empenharmos, teremos 

sucesso, e se tivermos sucesso, então, poderemos ser felizes. Se pudéssemos 

encontrar aquele emprego dos sonhos, ter mais uma promoção, perder aqueles 

três quilos, a felicidade viria. Mas descobertas recentes no campo da psicologia 

positiva têm demonstrado que essa fórmula funciona, na verdade, de maneira 

inversa: é a felicidade que impulsiona o sucesso, e não o contrário. Quando 

somos positivos, o nosso cérebro se envolve mais, se torna mais criativo, 

motivado, energizado e produtivo no trabalho. 
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Descanso e lazer 

Ninguém é uma máquina de estudar, nem é para ser. Se você já não tem mais provas, vá descansar!! 

Procure fazer programas ao ar livre, visitar um museu, ir à praia, conhecer um novo lugar. Acumule 

experiências!! Aproveite também esse momento para aprender algo novo, não com o intuito de obrigação, 

mas sobre o que você gosta. Seguindo a lógica de recomendações de livro, que tal aprender sobre dinheiro? 

Certamente, isso será importante no seu futuro. Então, já é bom começar a aprender sobre isso a partir de 

agora!! 

 

Me Poupe!: 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso 

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando 

pouco? Quais são os melhores (e os piores) investimentos? Como 

poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do 

presente? 

Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu 

dinheiro. Sei também que muita gente simplesmente não faz nada com 

ele – a não ser pagar contas e juntar moedinhas para chegar até o fim 

do mês. 

 

 

 

 

 

 

 


