
	

	
	
	

Aprenda,	fixe	e	ensine	melhor	com	a	Técnica	Feynman	
	
Richard Feynman (1918-1988) foi um gênio, ganhador do prêmio Nobel em 
1965 por seu trabalho em eletrodinâmica quântica, dono de uma mente 
obcecadamente curiosa. Ele também foi um grande professor de ciências, 
admirado por sua impressionante facilidade em explicar complexos conceitos 
de forma simples. 
 

Quando um ensina, dois aprendem – Robert Heinlein 
 
Curioso, Feynman se esforçava para sempre chegar ao fundo de qualquer 
assunto que estivesse investigando. Ele costumava pedir que seus amigos 
matemáticos lhe explicassem  conceitos complexos usando uma linguagem 
simples para testar o entendimento deles. Muitas vezes depois de tais 
explicações Feynman era capaz de chegar às mesmas conclusões que seus 
amigos mesmo não tendo dedicado tanto tempo aos mesmos temas quanto 
eles. 
 
Na escola, na faculdade e até mesmo no dia a dia, é comum nos depararmos 
com assuntos que não conseguimos compreender.  
 
Mas Feynman garantia que existe uma tática simples que ajuda a entender 
qualquer tema. O próprio Feynman sempre foi reconhecido por essa 
característica entre os colegas: ele tinha muito talento para transformar 
explicações de coisas muito complexas em algo simples e fácil de entender.  
E seu entusiasmo para explicar os conceitos mais difíceis costumava contagiar 
quem estava por perto. 



 
A abordagem de Feynman para com seus amigos matemáticos acabou dando 
origem a uma técnica de auxílio ao aprendizado chamada “Técnica Feynman”. 
 
O que Feynman defende em sua técnica é que existem dois tipos de 
sabedoria: a que é focada em saber apenas o nome de algo e a que é 
focada em de fato saber algo. 
A receita para a real aprendizagem, segundo ele, é a última - e pode ser 
aplicada observando os quatro passos a seguir: 
 

1) Escolha um conceito ou tópico de seu interesse. 
Caso não saiba nada sobre ele, comece a estudar como você faria 
normalmente. Qualquer um que preferir. Pode ser um de 
macroeconomia, economia doméstica ou qualquer coisa que vier a 
cabeça.  
Anote o conceito ou o assunto que você quer estudar. 
 

2) Escreva-o como se estivesse ensinando uma criança. 
Quando você achar que já sabe do que se trata o tópico, pegue um 
pedaço de papel e escreva sobre o assunto como se você o estivesse 
ensinando para outra pessoa. Tente falar (explicar) enquanto escreve 
(como um professor faz ao usar o quadro negro), escrever e falar, ao 
mesmo tempo. Ao tentar ensinar o assunto você vai perceber quais 
partes você já entende e quais lacunas você ainda tem. 
Escreva como se estivesse explicando para uma criança - ainda que 
isso pareça absurdo e desnecessário, é um passo muito importante, que 
você ensine a essa criança da maneira mais simples possível. 
Assegure-se de que, do início ao fim, você esteja usando uma 
linguagem bem simples. Além disso, evite jargões e expressões prontas 
que partam do pressuposto de que você já sabe o conceito delas.  
Explique cada detalhe de tudo e não caia na tentação de omitir algo que, 
na sua visão, está subentendido. 
 

3) Volte no tema, perceba suas falhas e pesquise mais sobre o tema. 
No passo anterior, provavelmente você encontrou lacunas no seu 
conhecimento. Coisas que você esqueceu e que não conseguiu 
explicar.  
E esse é o momento em que você começa realmente a aprender. Volte 
à fonte de informações sobre esse tema e pesquise o que ainda falta 
entender. 
E, quando você achar que cada subtema está claro, tente escrever no 
papel a explicação para ele, novamente, de uma maneira que até uma 
criança entenderia.  



Quando você se sentir satisfeito e estiver compreendendo tudo o que 
antes estava confuso, volte à redação original e continue escrevendo as 
explicações nela. Repita esse processo até que você já tenha 
conseguido explicar todo o assunto do início ao fim. 
 

4) Revise, simplifique ainda mais e/ou use analogias e desenhos para 
explicar. 
Depois de passar por todas essas etapas, revise o que escreveu e 
simplifique. Certifique-se novamente de que não usou nenhum jargão 
associado com o tema que está te intrigando. 
Leia tudo em voz alta. Preste atenção para perceber se está tudo 
exposto da maneira mais clara possível. De preferência, conte com um 
amigo para ele, ouvindo de fora, te ajude a averiguar a clareza da sua 
explicação. 
Se a explicação não for simples ou se soar confusa, interprete isso como 
um sinal de que você não está entendendo algo.  
No processo de simplificar, crie analogia e/ou use desenhos para 
explicar o conteúdo, porque isso ajuda a esclarecer tudo na sua cabeça 
e é a prova de que você está realmente dominando aquele tema. 
Se você se complicar, der muitas voltas para falar sobre o tópico, ou se 
sua explicação ficar muito extensa ou confusa é sinal de que talvez você 
ainda não tenha dominado o assunto. Volte e refaça os passos 
anteriores. 
 
 
 
Conteúdo extraído dos sites: 
https://maisinteligente.com.br/aprenda-melhor-com-a-tecnica-feynman/ 
http://www.bbc.com/portuguese/geral-36750825 
 
 
 
 
 
 
 

 


