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Durante os últimos dez anos tenho tido 
o privilégio de trabalhar com os alunos 
premiados nas Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática, entre eles os representantes 
brasileiros em diversas competi
ções internacionais. 

Temos muito a aprender com es
ses alunos extraordinários. É que o 
sucesso deixa pistas. Quando ob
servamos uma característica co
mum a todos os grandes campeões 
sabemos que estamos diante de al
go valioso. 

E o que todos eles têm em co
mum? Amor. Isso mesmo. São ho
ras e horas debruçados sobre um 
único problema, páginas e páginas 
de rabiscos, contas, tabelas, figuras, 
totalmente concentrados sem sen
tir o tempo passar. E como conseguem is
so? Amando o que fazem. 

Vejo muitos alunos encararem um 
ano de curso preparatório com a seguin
te atitude: "Este ano vou me matar de es
tudar, abdicar de tudo o que gosto, mas 
quando eu passar todo esse sacrifício te
rá valido a pena." 

Mas isso não funciona. Para começar, 
esta ideia de passar para uma "instituição 
salvadora" é equivocada, mais uma típica 
inversão de valores dos nossos tempos. 
Na verdade, nenhuma instituição tem es
se poder de melhorar nossa vida num 
passe de mágica. E, muitas vezes, o traba-

Nenhum de nós resiste muito tempo 
fazendo algo que nos pareça desagradável. 
Fatalmente, não somos capazes de fazê-lo 
bem feito. Nosso desempenho em qualquer 

atividade está diretamente ligado 
ao prazer ou ao desprazer que sentimos 

ao executá-la 

lho para manter-se nela é ainda mais in
tenso do que o para ingressar. 

E tem mais: nenhum de nós resiste 
muito tempo fazendo algo que nos pareça 
desagradável. Fatalmente, não somos ca
pazes de fazê-lo bem feito. Nosso desem
penho em qualquer atividade está direta
mente ligado ao prazer ou ao desprazer 

que sentimos ao executá-la. 
Assim, se alguém passa um ano de sa

crifício para atingir uma meta, já está se 
preparando para passar a maior parte dos 
seus dias executando tarefas desagradá
veis. Isto afeta a motivação, diminui o de
sempenho e torna o indivíduo mais sus

cetível a distrações. Alunos que en
caram assim seus estudos têm difi
culdade de concentração, pois fre
quentemente estão pensando nas 
diversões que estão perdendo en
quanto estudam. 

Já com os campeões acontece 
exatamente o contrário. Eles não 
abdicam da diversão para estu
dar. Eles se divertem estudando. 
Por isso aprendem em poucas ho
ras o que muitos levam meses pa
ra assimilar. 

Se você quiser aumentar signifi
cativamente sua capacidade de 

compreensão e assimilação de qualquer 
tema que esteja estudando deve aprender 
a amar o objeto de estudo. 

Quem você se torna é muito mais im
portante do que o quê você faz ou onde 
você está. Ame estudar. Ame aprender. 
Você irá se tornar melhor a cada dia. To
dos os dias. Sempre! 
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