
 

Episódio 81 

A arte de aprender de verdade 

Esse é o quarto episódio de uma série de episódios curtos com dicas 
práticas para você. Neste episódio eu compartilho algumas dicas para 

você reter o que tem aprendido principalmente por meio da leitura. 

Aprendendo por meio da leitura 

Chegamos ao último episódio de dicas, porque os próximos cinco 
serão indicações de livros. Mas a dica de hoje tem tudo que ver 
com leitura: a arte de realmente aprender coisas no dia-a-dia, ou 
seja, reter coisas que você está aprendendo por meio da leitura. Se 
seu caminho de aprendizado é outro como ouvir podcasts ou 
audiobooks, ainda assim poderá aplicar essa dica. Mas é ainda 
mais pertinente para leitura. 


Qualquer pessoa que conversar comigo por meia hora identifica 
meu gosto pela leitura. Isso vem da minha infância, pois minha mãe 
conta toda orgulhosa que se me colocasse no berço com um livro 
no colo eu ficava por um bom tempo tranquila folheando o livro. 
Mesmo gostando de livros desde pequena, eu aprendi a ler na 
idade normal e nunca fui uma aluna excepcional na escola. Mas, a 
leitura é algo muito forte na minha vida.


Eu tenho algumas sistematizações para fazer disso algo mais 
produtivo no sentido de aprendizado, porque confesso que tirar 
tempo para ler é uma coisa que me dá muita alegria. Eu sei que 
existem pessoas que não gostam tanto, se obrigam a ler, mas 
depois consolidam o hábito. É uma questão de dar uma chance 
mesmo. A única dica que daria antes de falar da sistematização é 
para ter cuidado na questão de se obrigar a ler um livro por semana 
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quando o hábito ainda não foi desenvolvido. Não acho isso 
saudável porque a tendência é a frustração.


Quanto à sistematização que indicarei não são coisas só minhas, 
são estratégias que pesquisadores e grandes intelectuais apontam 
como pontos importantes para aprender de fato um assunto. Vejo 
muita gente que se esforça na leitura, mas não desenvolve tanto 
conhecimento quanto pessoas que elas admiram e provavelmente 
não estão tendo certos cuidados que proporcionariam um 
aproveitamento maior do conteúdo. Por isso separei três dicas 
simples que fazem toda diferença:


1. Tempo de qualidade para ler: não é verdade a ideia de que nosso 
cérebro consegue desligar das coisas tão rápido (multitasking, 
por exemplo), então se você leu 15 minutos no ponto de ônibus 
ou numa fila, seu cérebro entende como algo sem tanta 
importância e não vê a necessidade em reter. Em leituras rápidas 
ele não entra em uma coisa que chamamos de flow que é 
quando se concentra naquela atividade e se dedica a ela. Então, 
esse tempo de qualidade é importante, num ambiente ou numa 
situação que possa se concentrar e ler no mínimo de 20 a 30 
minutos.


2. Tomar nota do que está aprendendo: seja por meio virtual ou 
analógico, mas eu preciso do ato da escrita para a retenção do 
assunto. É muito simples, eu separo cadernos para cada assunto 
que estudo como educação, outro para economia, outro para 
missão e outro para desenvolvimento social. Todos são 
analógicos, o que torna muito prático quando vou dar uma 
palestra em algum congresso porque geralmente estão comigo.


3. Aprender por temas: eu leio vários livros e artigos (um atrás do 
outro) por alguns meses sobre a mesma área que desejo 
aprofundar o conhecimento, como agora, estou focada em 
Tentmaking. Isso facilita para que o assunto solidifique na mente. 
 
Essas foram as dicas de hoje para você também aproveitar cada 
vez mais os seus estudos e espero que te ajude de coração. Até 
a próxima semana!
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