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Mitos à volta da aprendizagem

Tu não és um executante multitarefa*; ninguém pode executar
multitarefas*.

Sempre que trocas de tarefa pagas um “custo” cognitivo.

Ler e reler algo não é sinónimo de compreendê-lo.
Nós enganamo-nos a nós próprios na Ilusão do conhecimento.

*N.T. : orig. – multitasker e multitask (realizar duas tarefas ao mesmo tempo ou em alternância) compromete 
o desempenho e até põe em causa a segurança



Factos à cerca da aprendizagem 

O ler, reler e a prática de forma maciça são populares, mas
ineficazes.

Uma boa aprendizagem é uma aprendizagem ativa;

Aprendizagem ativa significa trabalhar de forma inteligente e
empenhada;

Trabalhar de forma inteligente e empenhada é difícil e exige
esforço.



Trabalho profundo vs Trabalho superficial

Trabalho profundo: Atividades profissionais realizadas num
estado de concentração, sem distrações, que empurra as tuas
capacidades cognitivas para o limite, p. ex., sintetizar informação
de múltiplas fontes, resolver problemas complexos.

Trabalho superficial: Tarefas que não são cognitivamente
exigentes, do tipo logístico, muitas vezes executadas com
distração, p. ex., e-mail, notas de formatação ou texto
sublinhado.



Porquê focar no foco?

Focar é termos capacidade de nos concentrarmos intensamente
numa única tarefa por longos períodos de tempo, evitando
distrações para que possamos dominar rapidamente as
competências.

A informação requer atenção. Quanto mais informação tivermos
para tratar, menos atenção dispensamos a cada uma das fontes
de informação. Se quiseres focar-te com mais atenção, precisas
de reduzir a informação recebida.



Fluxo* (um estado de atenção focalizada)
Caracterizado por estar completamente absorvido na tarefa em
questão.
Ocorre quando as tarefas são desafiantes, mas não difíceis ao ponto
de não conseguir completá-las.
Não procures alcançar estados de fluxo*, mas tenta perceber quando
estiveres num, pois podes ter de aumentar o desafio.

Nota: Há quem sugira que a aprendizagem de conteúdos complexos
requer um nível de exigência que torna impossível atingir um estado
de fluxo.

*N.T. : orig. – flow /flow states - um estado mental onde o corpo e a mente fluem em perfeita harmonia, é um estado 
de excelência caracterizado por alta motivação, alta concentração, alta energia e alto desempenho, por isso também 
chamado de experiência máxima



Melhorar a tua capacidade de foco
A Mindfulness (atenção plena) é uma prática de meditação que
ajuda a melhorar a tua capacidade de concentração.

A gratificação retardada (ou controlo cognitivo) é a capacidade
de adiar para mais tarde, algo que se deseja realmente fazer
agora.

Familiariza-te com o período de desconforto que precede a
distração. Normalmente dura apenas cerca de 10 minutos.
Inicia devagar. Procura focar-te por 10 minutos.



Desafios para focar a atenção
1. Falhar o início (ou seja, procrastinação). Reconhecer quando se

está a procrastinar. "Eu só preciso de confirmar [...]
rapidamente.”

2. Mantem o teu foco (isto é, evitar distrações). Qualidade e duração
da atividade.

3. Falha para criar o tipo certo de foco. O entusiasmo e a
complexidade da tarefa.

4. Há muitas possibilidades. Vê o princípio de Pareto*.

*N.T. – Regra do 80/20, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas



Fontes de distração
O teu ambiente: Quantas separadores tens abertos? Estás online? As
notificações do teu telemóvel estão desligadas (melhor ainda: o teu
telemóvel está na outra sala)? Tens tudo o que precisas para
completar a tarefa?

A tua tarefa: Que modelo é mais incomodo para ti? Tens de reler o
mesmo parágrafo várias vezes? Resolver problemas ou tirar notas?

A tua mente: Estás a lidar com problemas de relacionamento? Estás
a sentir-te inquieto (vai dar uma passeio)? Estás chateado com
alguma coisa? Toma consciência, entende-o e deixa-o .



Mudanças no meio envolvente para incentivar 
o foco
1. Desativar todas as notificações por telemóvel e computador. Elas

podem mesmo esperar.

2. Tornar o acesso difícil.

3. Sair das redes sociais. Ver Atenção Parcial Contínua*

4. Trabalhar num lugar sossegado. Biblioteca ou espaço privado.

5. Trabalhar numa altura calma. De manhã cedo é preferível do que
pela noite dentro.

6. Limitar o acesso à Internet. Começa com tudo o que precisas.
*N.T. – APC é a atitude de dividir a atenção por várias fontes de informação em simultâneo, tentando não perde nada



Dicas para evitar distrações

A forma como passas os primeiros 10 segundos vai determinar
como passas a próxima hora. Começa bem.

Dificulta as distrações.

Reconhece quando te estás a distrair (geralmente é precedido
por uma sensação de desconforto).

Usa um horário, por exemplo: "Durante a próxima 1 hora vou me
concentrar em [...]". Mas isto não faz sentido se não fizeres o
trabalho.





Saber quando parar (ou seja, ter tempo de 
paragem)

1. O tempo de inatividade dá-te espaço para novas perspetivas.

2. O tempo de inatividade ajuda a recarregar a tua capacidade
de concentração.

3. O trabalho à noite não tende a ser de alta qualidade.

Não faças pausas da distração; faz pausas do foco.



Move-te em direção à resistência e à dor, o 
melhor de ti está do outro lado.



Ferramentas para melhorar o teu foco

∙ Getting Things Done Framework – método de gestão do
tempo

Aplicações para telemóvel que podem ser úteis
∙ Pomodoro timer (atenção focada)
∙ Headspace, Waking up, 10% happier (meditação)
∙ Forest (evitar o teu telemóvel)
∙ Modo Avião (sem notificações)
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Avançar...
Subscreva a newsletter: https://bit.ly/2HhQioS 

Atualizações semanais e informações breves. 
Próximo tópico e detalhes do seminário. 

Website 
Resumo PDF de uma página para impressão.
Versão expandida destes slides no site com links para leituras adicionais.
Próximo tópico: Como tirar notas


