
7 Ensinamentos do Prof. Pier 
para aprender inteligência 



Biografia do Prof. Pier 
O Prof. Pier, como era conhecido Pierluigi Piazzi por 

seus alunos e admiradores, nasceu na Itália, no dia 29 

de janeiro de 1943, durante a 2ª Guerra Mundial e 

chegou ao Brasil em 1954. 

Ao aliar sua experiência como professor e os conhecimentos adquiridos 

ao lecionar Inteligência Artificial e Configuração de Redes Neurais num 

curso de Engenharia da Computação, conseguiu identificar os erros no 

sistema educacional brasileiro. Por mais de dez anos viajou pelo Brasil 

e visitou centenas de escolas fazendo palestras para pais, alunos e 

professores e mostrando como evitar esses erros. 

 

Falecido em 22 de março de 2016, o professor Pierluigi Piazzi deixou 

uma legião de ex-alunos, seguidores e admiradores. 

Ele trabalhou como professor, garçom, confeiteiro, 

motorista de caminhão, topógrafo, tratorista e químico. 

Formado em Física e Química foi professor de cursinho e 

chegou a preparar cerca de 100 mil alunos para o 

vestibular. 





1° Ensinamento: Não desista de 

aprender diante das dificuldades 

O Prof. Pier alerta para um erro muito comum, quando um estudante se 

depara com alguma dificuldade a primeira coisa que ele faz é desistir. 

Desiste de estudar, de fazer uma prova por considerar muito difícil. 

O correto é diante da dificuldade se esforçar em aprender e estudar 

mais ainda para compreender o que se deseja. 

A melhor maneira para se manter firme diante das dificuldade de 

aprender é ter objetivos e motivos bem definidos. 

 

Dica prática para não desistir de aprender. 

 

Se você estiver diante de um desafio grande, faça uma pergunta a si 

mesmo: “Qual a ação mais fácil que posso tomar para começar a 

conquistar esse desafio?” 

Essa pergunta será muito útil para que você deixe de se concentrar 

apenas no problema e comece e entrar em ação. 





2° Ensinamento: Você aprende aos poucos 

A maioria dos estudantes cometem o erro de estudar muito. Vivem 

procurando fórmulas mágicas que façam com que eles se tornem 

inteligentes da noite para o dia. 

O conhecimento e a inteligência são construídos aos poucos, todos 

os dias. É preciso tempo para que as informações se consolidem em 

sua memória. 

O que você lê e aprende hoje aos poucos passa da sua memória de 

curto prazo para a memória de longo prazo e com isso se torna um 

aprendizado definitivo, para que você use em suas provas. 

 

Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. 

 

O ideal é que você tenha um plano de estudos, mas não é apenas um 

plano para você colar no seu mural. É um plano que você realmente 

coloque em prática e estude todos os dias. 

Somente com a prática e a leitura diárias é que você estará construindo 

a base da sua inteligência. Se você já tem um plano, mas não está 

seguindo, comece a segui-lo hoje mesmo. 





3° Ensinamento: Estude menos e 

aprenda mais. 

Vários estudantes acreditam que para aprender é preciso passar 12 horas dentro 

de um quarto estudando. Mas não adianta nada você ficar estudando se não for 

com qualidade. 

 

O que adianta você estudar sem concentração, ou estudar assistindo televisão ou 

pensando no Jogo de futebol de quarta. É muito melhor você estudar menos, mas 

concentrado, isso sim é estudar melhor. 

 

Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. 

 

Controle seu tempo de estudo, e verifique sua concentração. Se quiser você pode 

fazer blocos de estudo de menos tempo. Por exemplo, você pode colocar o 

despertador por 30 minutos e estudar, assim que terminar avalie sua 

aprendizagem. 

 

Se você fizer isso constantemente irá descobrir se está aprendendo melhor ou 

perdendo tempo. Inclusive conseguirá se manter mais concentrado nos seus 

estudos. Com a prática você passará horas estudando concentrado. 





4° Ensinamento: Na aula você não 

aprende, você entende. 

Se você pensa que durante sua aula ou curso você deve aprender você está muito 

enganado. O seu professor apenas faz com que você entenda a matéria, aprender 

depende unicamente de você. 

 

Isso porque o que você entende na aula se não for praticado, estudado e revisado, 

irá se perder e não será memorizado. Por isso que o ato de estudar em casa é 

muito importante, inclusive para quem faz cursinhos, seja online ou presencial. 

 

Dica prática para aprender com inteligência todos os dias. 

 

O melhor que você tem que fazer é toda às vezes ao chegar da aula, curso ou 

faculdade é estudar. Pegue o material da aula e revise, escreva, releia. Dessa 

maneira você estará não apenas entendendo, mas aprendendo. 

 

Você pode fazer um cronograma à parte para estudar em casa. Separe uma hora 

do dia específica na qual você irá revisar todo o conteúdo que você aprendeu e 

também colocar em prática através de atividades e exercícios. 





5° Ensinamento: Aprenda a estudar 

sozinho. 

Quando você estuda sozinho, você estimula sua inteligência. É o momento que 

você começa de fato a armazenar a informação em sua memória e também a 

exercitar o que aprende. 

 

Muitos estudantes pensam que apenas uma leitura ou prestar atenção na aula é 

o suficiente para que aprendam algo, você acabou de ler no ensinamento 4 que 

não funciona assim. 

 

Para o Prof. Pier é muito importante que você desenvolva sua capacidade de 

estudar sozinho, seu autodidatismo. 

 

Dica prática para desenvolver o autodidatismo inteligente. 

 

Uma ótima maneira de você se acostumar a aprender sozinho e desenvolver 

seu autodidatismo é através de um hobbie. Por exemplo, talvez você goste de 

jardinagem, mas nunca procurou estudar a respeito. 



5° Ensinamento: Aprenda a estudar 

sozinho através de um hobbie. 

Desenvolvendo autodidatismo por meio de um hobbie:  jardinagem. 

 

Comece acessando site e blogs, depois comece a aprender mais a respeito. Dê 

os primeiros passos, compre flores, mudas, adubos, coloque como meta criar 

um pequeno jardim. 

 

O hobbie é algo que te dá energia para realizar as tarefas mais difíceis e 

rotineiras como trabalhar. Quando você tem um hobbie como desenhar, 

jardinagem, marcenaria, tocar violão, etc. Você alivia sua mente, se torna mais 

motivado e desenvolve seu autodidatismo. 

 

Segundo pronto, Você passa um tempo consigo, desenvolve sua inteligência, 

fortalece seu cérebro e APRENDE MAIS RÁPIDO. Isso mesmo, um hobbie faz 

com que você crie novas conexões neurais, produza mais mielina e deixe seu 

cérebro mais preparado para estudar outros materiais. 



Para que você entenda de uma vez por todas 

como um hobbie estimula sua inteligência, 

observe a imagem abaixo: 





6° Ensinamento: Desenvolva o 

aprendizado ativo. 

O prof. Pier era um defensor dos lápis e canetas em ação. Para ele o ato de 

escrever era mais importante que o de digitar. Na verdade o Prof. Pier está falando 

sobre o aprendizado ativo, ou seja, aquele onde o estudante se envolve com o 

estudo. 

 

Fazer uma leitura fria de um livro equivale a você assistir uma aula, se você não se 

envolver, rabiscar, desenhar, recitar, resumir, etc. Você não vai aprender. A 

aprendizagem ativa facilita a memorização de longo prazo e torna o aprendizado 

mais rápido. 

 

Quanto mais áreas do cérebro você usa no processo de aprendizagem, mais forte 

se torna sua memorização. E para usar várias áreas do cérebro é preciso usar 

todos os sentidos, visão, audição, tato, etc. Quanto mais você se envolver, mais 

você aprender com inteligência. 

 



6° Ensinamento: Desenvolva o 

aprendizado ativo. 

Dica prática de como desenvolver o aprendizado ativo 

 

Quando você estiver estudando tente incluir os outros sentidos. Por exemplo, se 

você está lendo, tente usar o tato para escrever, rabiscar. Use também a audição, 

recite partes do texto em voz alta ou grave para você escutar depois. 

 

Se você estiver assistindo uma vídeo aula, faça anotações e desenhos rápidos. 

Depois disso, tente memorizar trechos da aula escreva em um papel e fale em voz 

alta para si mesmo, o importante é usar sua criatividade para aprender mais. 





7° Ensinamento: Desenvolva o gosto 

pela leitura. 

O Prof. Pier era um defensor da leitura, para ele o principal passo para desenvolver 

a inteligência é através da leitura. A leitura tem um papel essencial no 

desenvolvimento da cognição, responsável pela aquisição de conhecimento. 

 

Ler ajuda você a compreender melhor o mundo e seus estudos. Ler também te 

ajudará a se expressar melhor e também raciocinar melhor diante dos problemas 

que você enfrentar, além de alimentar seu cérebro com cultura e informações de 

qualidade. 

 

Nós precisamos de alimento para viver, imagine a leitura como o alimento do 

cérebro. É obvio que seu cérebro não morre se deixar de ler, mas ele se torna mais 

lento e preguiçoso, a leitura funciona como uma aeróbica cerebral. 



7° Ensinamento: Desenvolva o gosto 

pela leitura. 

Dica prática para desenvolver o gosto pela leitura 

 

Se você ainda não tem o gosto pela leitura é muito simples, escolha um tema que 

goste e um livro pequeno. Simples assim, comece devagar não tenha pressa o 

mais importante é você começar. 

 

Mais uma vez, você acha que vai perder tempo lendo algo que não tenha a ver 

com sua prova? Fique tranquilo, o que estamos fazendo aqui é fortalecendo seu 

cérebro, ler não é a mesma coisa que estudar, e você vai usar somente 10 minutos 

por dia. 

 

Faça o seguinte, pegue seu livro e tenha uma meta diária que pode ser 10 minutos 

de leitura ou 10 páginas por dia e simplesmente faça isso todos os dias pela 

manhã. Pronto, com o tempo você começará a perceber que seu raciocínio e 

compreensão estão mais rápidos. 



Para finalizar:  

Aula dada é aula estudada! 

(no mesmo dia) 

Espero que você tire proveito de todos os 

ensinamentos do Prof. Pier. Se você seguir 

todas as dicas aqui apresentadas, em breve 

terá resultados fantásticos. 

 

O mais importante agora é colocar em 

prática o que você aprendeu.  


