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Aprender	  a	  Pensar	  com	  Números	  
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É importante fazer exercícios para checar se você entendeu o que estudou e 
para que você atinja o objetivo deste curso, que é “aprender a pensar fácil e 
rápido”. 
 
Existem, pelo menos, duas maneiras de agir e pensar em relação aos 
exercícios. 
 
Uma maneira é pensar: 
1ª) “Quando terminar TODOS os exercícios, terei cumprido minha 
tarefa.” 
 
Outra maneira é pensar: 
2ª) “Quando terminar um exercício, vou rever minhas respostas e pensar: Será que consigo 
explicar para um amigo como fiz o exercício? Será que a resposta que encontrei faz sentido? 
O que aconteceria se, em vez dessa informação, eu tivesse outra? Eu conseguiria resolver o 
exercício?” 
 
Note que a chance de você pensar mais e melhor virá da segunda maneira,  porque ela amplia 
o jeito de você pensar e ajuda a aprofundar a compreensão do que foi estudado. 
 
Depois de assistir a uma videoaula, você provavelmente terá entendido os conceitos mais 
importantes e, por isso, talvez não sinta necessidade de fazer os exercícios. Mas, sem fazer os 
exercícios, você ainda terá dificuldade em aplicar aquilo que aprendeu nos estudos da escola e 
no dia a dia.  Uma boa comparação é a prática esportiva. Por exemplo, um bom técnico pode 
ensinar você a chutar uma bola de futebol, o que fazer quando um adversário tentar tirar a bola 
de você e onde se posicionar no campo; mas, sem colocar esses ensinamentos em prática, 
jogando muitas vezes com diferentes pessoas, você não vai conseguir ser um bom jogador de 
futebol, não é? 
 
Para ficar craque em matemática e aprender a pensar mais fácil e rápido, é preciso ter o 
mesmo empenho que nos esportes. É necessário fazer muitos exercícios de vários tipos e fazê-
los com garra, força de vontade, foco e persistência. Se você colocar sua mente  para trabalhar 
de verdade, sentirá cada vez mais ela se fortalecer. Você experimentará a sensação de missão 
cumprida. Pode ser que no início seja difícil sentir esta satisfação, pois não estamos 
acostumados a exercitar a nossa mente tanto assim. Mas se você não desistir no meio do 
caminho, com certeza começará a sentir a diferença. Acredite! 
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