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Como melhorar o rendimento nos estudos ou trabalho? 
 

Uma das situações que mais tem afetado as pessoas durante este momento é a dificuldade em 
manter o ritmo das atividades que fazia antes da quarentena. Entre as principais atividades em 
que podemos perceber isso estão os estudos, para os estudantes, e o trabalho, no caso dos 
servidores. 

No IFMG, a maior parte dos campi estão com os calendários acadêmicos suspensos, o que faz 
com que os alunos não tenham o mesmo ritmo e cronograma de estudos. Para os servidores, 
uma grande parte se encontra em trabalho remoto. 

Diante dessa situação é muito comum que surjam diferentes dificuldades e sentimentos 
que podem afetar a nossa saúde mental e também o nosso rendimento nessas 
atividades. Como dificuldade de concentração e atenção, sentimento de impotência e 
improdutividade, dificuldade de planejamento, ansiedade, etc. 

Por isso é fundamental nos readequarmos a este momento, buscando maneiras de lidar com 
essas dificuldades e sentimentos da melhor forma possível. 

Não devemos ter como meta pessoal estudar ou trabalhar da mesma forma como antes. Isso 
não é possível, pois estamos todos vivendo uma situação excepcional e que 
certamente nos afeta de diferentes formas. Como seres humanos, nós seremos afetados 
e isso se refletirá também nas nossas atividades. Um primeiro passo é aceitar essa situação, 
sobre a qual não temos controle. 

Por outro lado, é possível sim, manter as nossas atividades de estudo e trabalho, 
apesar de toda essa situação. Para isso é importante que busquemos estratégias que nos 
auxiliem nesse processo. 

Com esse boletim, gostaríamos de sugerir algumas dessas estratégias que podem auxiliar a 
manter o rendimento, ou mesmo a iniciar atividades para aqueles que não sabem por onde 
começar. 

Um primeiro aspecto que é fundamental é não tomar os outros como modelos 
a serem seguidos ou copiados. Cada pessoa tem a sua própria forma de lidar 
com as situações e cada um irá ser afetado de uma forma diferente frente ao 
contexto da pandemia. 



 

 

Não é porque aquele seu colega de trabalho, ou aquele seu vizinho ou amigo está (ou ao menos 
diz estar) conseguindo fazer várias atividades, trabalhando, estudando, se exercitando, lendo, 
ou quaisquer outras coisas, que você deverá ter isso como parâmetro para você. Querer ser 
como os outros só gera frustração e ansiedade.  

Como já dissemos, cada um tem a sua forma de vivenciar as coisas e o seu próprio ritmo. Seja 
como você é, aceitando as suas características e limitações. A partir disso, tudo ficará 
mais fácil e possível de ser realizado. 

Além disso, algumas sugestões práticas: 

 Criar uma rotina de trabalho/estudo: Dentro da sua situação particular, procure ter uma 
rotina para desenvolver as atividades que você precisa. Definindo horários e atividades que 
devem ser feitas diariamente. 

 Ter metas e objetivos de curto prazo: Defina para você algumas metas e objetivos que 
quer alcançar com seu estudo ou trabalho. Mas não crie metas irreais, e sim metas que 
sejam possíveis de realizar. Comece aos poucos, listando por exemplo 1 ou 2 atividades 
para fazer no período da manhã, outras para o período da tarde (para os estudantes, por 
exemplo, ler um texto e assistir a uma videoaula, pode ser um bom começo). À medida que 
for conquistando esses objetivos você verá como se sentirá satisfeito e poderá ir pensando 
até em ampliar esses objetivos. 

 Ter momentos de pausa e lazer em sua rotina: Nem só de trabalho vive o homem. 
Todos nós temos limitações em nossa capacidade de concentração. Por isso, também é 
importante ter momentos de pausa entre atividades. E, também, incluir momentos de lazer 
diariamente (mas não ao mesmo tempo que o estudo/trabalho, e sim, após concluir suas 
atividades). 

 Seja flexível consigo mesmo: Não se cobre excessivamente caso não consiga 
desempenhar o que havia planejado. Isso também faz parte, porém o mais importante é não 
parar frente as dificuldades. Se for necessário, reorganize a sua rotina e as suas metas para 
que sejam possíveis de serem cumpridas. 

 Tenha um espaço adequado: Além de ter um tempo determinado para fazer suas 
atividades, é importante também ter um espaço apropriado. Se possível um cômodo 
separado, onde você não será incomodado e também distante de possíveis distrações (como 
televisão e redes sociais). Deixe para usar o WhatsApp, Facebook e Instagram após concluir 
suas metas diárias ou nos momentos de lazer. 

Essas são algumas possibilidades que podem lhe auxiliar, mas não quer dizer que sejam regras. 
Utilize-as conforme sejam efetivas para você. O importante é conseguir fazer aquilo que 
você deseja e se sentir bem com isso. 

 

Se sentir necessidade, pode entrar em contato com o setor de Psicologia do campus 
(psicologia.sje@ifmg.edu.br). 
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