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Quem vai prestar um vestibular concorrido tem 
que ter um bom preparo. E para ter melhor rendimen-
to, a receita é simples: a sistematização dos estudos. 
Não adianta estudar de três a quatro horas seguidas 
a mesma matéria, como é hábito dos jovens. Dessa 
forma, ele se esgota e não vê todo o conteúdo. No 
vestibular, todas as disciplinas são importantes. Se for 
tentar Engenharia, por exemplo, não adianta estudar 
só Matemática e Física. Se reprovar em Química e 
Biologia, não vai entrar na faculdade. É melhor saber 
um pouco de tudo que nada de alguma coisa.

Assim, a ordem é clara: estudar sistematicamente 
as mesmas disciplinas, na mesma ordem das aulas do 
dia. Ou seja, se teve 50 minutos de aula de história, 
vai estudar os mesmos 50 minutos de história no 
contraturno. Quando o despertador tocar, pula para 
a próxima matéria, mesmo que não tenha terminado 
todos os exercícios. No fim de semana, complementa 
os estudos com as disciplinas de maior dificuldade 
e uma boa leitura, para se preparar para a redação.

O computador, o telefone, o rádio, a música são 
ferramentas que mais atrapalham do que ajudam 
nos estudos. Se um vestibulando está estudando e 
escutando música, mesmo que não esteja prestando 
atenção na letra da música, o subconsciente está 
processando. Quando a música parar, ele vai fugir 
do que estava vendo, vai perder a concentração. 
Quem tem um bom material didático, não precisa de 
tanta tecnologia. Só vai perder tempo. Porque com 
o computador ligado, ninguém vai deixar de ver o 
aviso da rede social. Não vai focar no estudo. Não 
consegue se concentrar.

Mas depois que terminar o estudo, não tem pro-
blema nenhum. Pode jogar, pode conversar, pode 
escutar música, pode (e deve) ler um jornal, uma 
revista, assistir ao noticiário. Não devemos esquecer 
que conhecimentos gerais são avaliados – principal-
mente nas provas de redação e história. Mas ninguém 
precisa estudar 24 horas por dia. E ninguém precisa 
saber tudo para passar no vestibular. Não é essa a 
ideia.

Dormir de sete a oito horas por noite é outra 
recomendação importante. Não adianta passar a 
madrugada estudando. Não vai passar no vestibular. 
Chega em maio, junho, esse aluno já está esgotado. 
Não produz mais. Ele tem que saber dosar os estudos 
durante o ano inteiro, para chegar no vestibular intei-
ro, firme. Porque dormiu bem, descansou, levantou 
disposto. Senão vai estudar a madrugada inteira e, 
no outro dia, vai dormir na aula. Não adianta. Tem 
que ser um estudo metódico, equilibrado. Para isso, 
o esporte, a atividade física é essencial. É o que vai 
dar forças para o jovem suportar a carga diária de 
estudos e as cinco horas de prova no vestibular.

São esses os conselhos que costumo dar para os 
cinco mil alunos que entram, todos os anos, no Curso 
Positivo, e nas palestras que ministro pelo interior. 
Para os que me perguntam se isso dá certo, respondo 
com um exemplo: no vestibular de medicina, o mais 
concorrido, em Curitiba, 70% das vagas são ocupadas 
por alunos do Curso Positivo. Acho que dá.
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SANTA CRUZ

Festival de Cinema vai até sexta-feira
Até sexta-feira, a Unisc se-

dia o Festival Santa Cruz de 
Cinema. Na noite de ontem, o 
público assistiu ao curta-me-
tragem “Um mundo em tons 
de azul”, resultado do projeto 
“Minha história dá um filme”, 
que envolveu escolas da rede 
municipal de Santa Cruz. 
Ainda nesta segunda-feira, 
cinco filmes foram exibidos 
na Mostra Olhares Daqui, 
que destaca produções locais: 
Máquina de café em dia de 
fúria; O bilhete premiado; Ter-
rorismo Lírico; Uma estrela na 
palma da mão; e Itapema. 

A programação segue hoje 
(confira no quadro), com a 
mostra competitiva nacional. 
Além disso, durante a semana 
serão oferecidas oficinas sobre 
a produção audiovisual, com 
a participação de profissionais 

22/10 – terça-feira
14 horas: oficina “Dese-
nho de som para cinema 
– Como contar histórias 
poderosas manipulando o 
som e a música em uma 
grande sala escura”, com 
Kiko Ferraz
19 horas, no Auditório 
Central da Unisc, abertura 
oficial e mostra competiti-
va nacional, com seis filmes 

23/10 – quarta-feira
14 horas: oficina “Direção 
de Fotografia, um estudo 
de processo”, com Edu 
Rabin
15h30min- visita à fábrica 

da Cervejaria Heilige
19 horas, mostra 
competitiva nacional, 
com seis filmes

24/10 – quinta-feira
14 horas: oficina “Figurino 
e Maquiagem no cinema”, 
com Jonéia Rutsatz
15h30min: tour “Santa Cruz 
em cena”. Saída em frente 
ao Parque da Oktoberfest
19 horas, mostra competiti-
va nacional, com seis filmes

25/10 – sexta-feira
19 horas, na Unisc, ceri-
mônia de encerramento, 
homenagens e premiação.

PROGRAMAÇÃO

reconhecidos no segmento.
A realização do Festival é 

do Sesc/RS – Unidade Santa 

Cruz do Sul, Unisc - Cursos 
de Comunicação Social e Pé 
de Coelho Filmes.


