
COMO PASSAR EM CONCURSOS

40

PARTE 2: 
ORGANIZAÇÃO

Agora que você entendeu a importância de assumir uma nova identidade, 
conheceu valores que maximizarão seus resultados nos estudos e aprendeu a 
aplicá-los, vamos à segunda parte do Método: a organização.

Organizar e se planejar é um processo contínuo e fundamental 
para atingir seus objetivos. Uma rotina desorganizada é o 

primeiro passo para o fracasso.
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Organização 
Pessoal

Quando falamos de organização, referimo-nos à idealmente três grandes 
blocos: 

1) A sua organização pesssoal: sua rotina de vida, seu período de des-
canso, suas atividades físicas, atividades de lazer, hobbies e momen-
tos de socialização.

2) O seu planejamento e estratégia de estudos: seu cronograma ou 
ciclo de estudos, os horários de estudar, a distribuição de sua carga 
horária para cada matéria, o seu planejamento diário.

3) O seu ambiente físico e virtual de estudos: o local no qual você estu-
da, o gerenciamento de arquivos, materiais e documentos.

Comecemos, então, pela primeira parte: a sua organização pessoal.

Antes de definir quais matérias estudar e quantas horas estudar por dia de cada 
matéria, você deverá organizar sua vida, sua rotina para que tire máximo pro-
veito de seu tempo livre.

Se você não possui uma rotina com horários e atividades, você não possui 
compromisso com nada. Isso faz com que você tenda a procrastinar, ou seja, 
deixar suas obrigações para depois. Além disso, você provavelmente gastará 
muito tempo entre uma atividade e outra, e no fim estará produzindo muito 
menos do que poderia se tivesse uma rotina organizada.

Para organizar sua rotina, sugerimos que antes de tudo você mapeie TODAS 
as suas atividades diárias e a duração de cada uma delas. Feito isso, busque 
maneiras de otimizar essas atividades para que lhe sobre mais tempo livre diário. 
Encurte suas atividades que não lhe trazem benefícios aos estudos, crie bastante 
tempo livre para estudar!
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Para iniciar esse mapeamento de sua rotina, sugerimos a seguinte ordem:

1. Estabeleça seus horários de descanso.
2. Estabeleça seus horários de atividades físicas diárias.
3. Estabeleça seus horários reservados às obrigações extraestudos.
4. Defina seus horários livres para estudos.

Descanso
O descanso é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. É durante 

o sono que a sinapses são criadas, formando assim as redes neurais. Ademais, 
é durante o sono que o cérebro transfere as memórias de curta duração do 
hipocampo para o córtex, a massa cinzenta, transformando-as em memórias 
de longa duração. 

MEMÓRIAS DE 
CURTA DURAÇÃO

MEMÓRIAS DE 
LONGA DURAÇÃO

SONO

À esquerda, em destaque (azul) o hipocampo, parte do cérebro responsável  
pelas memórias de curta duração. À direita, o córtex, responsável  

por armazenar memórias de longa duração.

Esse processo é similar a gravar um documento presente na memória RAM 
(memória de curto prazo) para o disco rígido do seu computador (que contém 
as memórias de longo prazo). Com um bom descanso, você gravará melhor o 
conteúdo estudado do dia. 

O aluno que não descansar da forma ideal poderá estudar o dia inteiro, mas 
não se lembrará de nada no dia seguinte. Portanto, descanso da forma correta é 
fundamental! E, para aproveitarmos melhor nosso descanso, devemos entender 
seu funcionamento.
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Ciclo de sono
Nosso sono é dividido em ciclos. Durante uma noite de descanso, passamos 

em média por 4 a 5 ciclos, tendo cada ciclo uma duração média de 90 minutos 
(que variam conforme a pessoa, a idade, entre outros fatores).

Cada um desses ciclos é composto de quatro fases (alguns autores dizem cinco):

 » Sono leve

 » Sono leve fase 2

 » Sono profundo

 » Sono REM

Sono
REM

Sono
Leve 1

Sono
Profundo

Sono
Leve Fase 2

CICLO
DE SONO

Fique ligado

REM, do inglês “Rapid Eye Movement” (Movimento Rápido dos 
Olhos) é, para nós, uma das principais fases do sono, pois é du-
rante essa fase que é feita a integração da atividade cotidiana, 
isto é, o momento em que o cérebro separa a informações “co-
muns” das “importantes”. É nessa fase que ocorre o fenômeno já 
mencionado da consolidação da Memorização.” 

Quando acordar?
O ideal, antes de tudo, é acordarmos sempre ao término de um ciclo. 

Acordar no meio de um ciclo (na fase de sono profundo, ou até mesmo na fase 
REM) afeta bastante o quanto estamos nos sentindo descansados ou não.
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Por exemplo: para uma pessoa que possui ciclos de sono de 1h30, é 
preferível dormir por sete horas e trinta minutos (completando exatamente 5 
ciclos de sono), do que o total de 8h30 (acordar com o despertador no meio de 
um sexto ciclo, na fase de sono profundo). Mesmo que em teoria essa pessoa 
tenha descansado mais ao dormir por mais uma hora, ela ainda assim acordará se 
sentindo muito mais indisposta. 

Naturalmente, tendemos a acordar no fim de um ciclo, no momento em 
que nosso corpo se sente descansado e quando a luminosidade externa indica 
que o dia se inicia. Portanto, caso você possa, evite o uso do despertador para 
impedir que seu sono profundo seja interrompido abruptamente. Use a luz natural 
do dia para acordar. Assim, você garantirá que acordará no momento certo, após 
o término de um ciclo. 

Caso tenha obrigação acordar em determinado horário, deverá descobrir a 
duração de seu ciclo de sono para definir a hora exata de dormir e ter seu desper-
tador tocado logo após o término de um ciclo.

Pratique: em seu dia de folga, desligue o despertador e deixe a janela do 
quarto semiaberta para que entre luz natural ao amanhecer. Marque o ho-
rário em que foi dormir e o horário em que despertou para descobrir a du-
ração de seu sono completo. Com base nisso, defina seus horários de ir para 
a cama e de despertar dos dias da semana.

Fique ligado

Dica: caso você se sinta muito cansado, você poderá utilizar-se 
de ajuda profissional, aplicativos ou até relógios que monitoram 
a qualidade de seu sono com base na sua respiração, batimentos 
cardíacos e outros fatores. 

Para estudantes que trabalham e estudam, recomendamos que façam qua-
tro ciclos de sono durante a semana (aproximadamente, 6 horas de sono), e aos 
finais de semana, cinco ciclos de sono (aproximadamente 7 horas e 30 minutos). 
No entanto, como o sono e o descanso não são ciências exatas, cabe a você en-
contrar o melhor equilíbrio entre tempo de sono e tempo de produtividade.


