


Método 24 Horas 

– 

Aprenda QUALQUER COISA em 24 horas 

(ou menos).

Opa tudo bem ? Que bom que você baixou esse material, isso é um 
sinal de que você gosta de aprender, e gosta de aprender RÁPIDO! 

Mas, o que fazer quando se tem muito a aprender, mas pouco tempo 
para fazê-lo?

Estudar uma matéria para uma prova importante, aprender um novo 
idioma para não perder uma viagem de negócios que poderá te trazer uma 
promoção no trabalho, um novo instrumento musical para te tirar do tédio aos
finais de semana, ou até mesmo xadrez ou poker para se socializar com novos
amigos.

Antes de nos ater aos processos de aprendizado que utilizo, 
propriamente dito, acho importante que eu me apresente a você primeiro,  
assim podemos bater esse papo páginas adiante de forma mais amigável e 
intimista. 



Quem sou eu?

Meu nome é Jorge Sorus e sou um viciado em aprender. Sim, existem 
vários vícios no mundo : drogas, sexo, jogos, plantar, vício em limpeza, vício
de organização, compras, vicio em tomar tereré* (eu estou aqui) e o vício de 
aprender coisas novas (eu estou aqui também).

Tudo começou quando eu frequentava a igreja com meus pais quando 
eu tinha cerca de 8 a 10 anos… Queria tocar bateria… Aquele som 
maravilhoso e estridente me deixava arrepiado!! EU PRECISAVA tocar 
bateria. O que eu fazia? Pegava canetas da bolsa da minha mãe e as estourava
TODO DOMINGO no banco da igreja, batendo compulsivamente, até que, 
meses depois ela não resistiu, me matriculou como aluno do baterista da 
igreja, e estava ansioso para aprender ! 

Meu irmão pegou duas aulas, e eu somente uma, depois o baterista se 
mudou. E ficamos sem aulas, mas aquela única aula foi o gatilho que eu 
precisava para me tornar um baterista titular da igreja.

Meu irmão abandonou as baquetas, e eu continuei com as canetas, até 
que, meses depois mudamos de igreja, fomos para uma onde não havia 
bateria, somente um violão, e eu, já pensativo na famosa frase “você tem o 
dom da música, não é habilidade, é dom de Deus” (vou falar sobre isso mais 
a frente) , decidi : eu QUERO tocar violão! 

Assim comecei novamente o processo de aprendizado, primeiro as 
notas, depois decorar as posições, nome das cordas, etc etc etc… Meses 
depois finalmente compraram uma bateria para a igreja, semi nova (não não, 
era bem usada, bastante usada… fazia anos que ela já era bem usada rs), mas
ainda assim ver aqueles tambores novamente. Ela era azul aliás.



Finalmente um belo dia, 
numa escola dominical (culto geralmente 

praticado pela manhã de domingo nas igrejas), o baterista 
não pôde comparecer, mas o ministro de louvor (Vitor, um dos melhores

músicos que já vi) me disse: Jorge, você toca bateria né? Sobe lá e toca pra 
gente hoje. E eu, claro autoconfiante subi e sentei no banquinho redondo, 
tremendo como uma vara verde, coração na boca, comecei a tocar, e para 
quem tinha sentado pouquissimas vezes em uma bateria, até que me saí bem. 
Lembro até hoje da sensação de descer , com o coração na boca, e o sangue 
fervendo por finalmente ter tido a oportunidade de “tocar de verdade”. Sem 
nenhum ensaio, ou preparo. 

Os anos passaram e me consolidei como baterista, e, sempre que 
chegava um novo instrumento na igreja, eu me atrevia a aprender para tocar, 
já que não havia muitos músicos e todos tocavam somente violão (menos o 
Vitor, que já era músico formado, e um exímio pianista clássico), isso incluia 
guitarra, contrabaixo, flauta...(ah não, espera, a flauta veio depois….). 

-”Mas Jorge, o que isso tem a ver com aprender qualquer coisa?”

Calma… Vamos chegar lá.

Começou com os instrumentos musicais, e quando eu já tocava 3 ou 4 
instrumentos, me juntei a alguns amigos de escola e formamos uma banda de 
rock, ali aprendi mais 2 instrumentos (incluindo as primeiras noções de 
cantar). 

Eu era realmente péssimo em futebol, meu apelido em campo era 
“bailarino”. SÉRIO. Não ria, não era engraçado. 

Minha mãe vendo minha humilhação, decidiu que eu me daria melhor 
na natação. 

E não é que ela estava certa? Em 2 anos foram mais de 25 medalhas, 
inclusive campeão estadual estudantil sendo 4 ou 5 de prata e
bronze, as demais foram de ouro, nos 4 estilos: Nado
livre, peito, costas e borboleta.



Também tenho um troféu 
de Skate, um de música, uma medalha, 

minha favorita, de vidro, como campeão goiano de 
Handebol.

Tudo isso antes dos 16 anos.

Agora que me conhece um pouco, me fale de você.

Já tentou desesperadamente aprender alguma coisa, qualquer coisa, mas
em algum momento se sentiu em uma sinuca de bico*, parecia que nada fazia
sentido, que estava sem saída, e por fim, tomou o caminho que a maioria 
toma: Aceitar a DOR DA DESISTÊNCIA?

Eu te entendo, eu também desisti de aprender muitas coisas, até que 
nesse processo eu compreendi que, em todo o aprendizado, passamos por um 
caminho, uma parte desse caminho que podemos chamar de ZONA DE 
DESISTÊNCIA. Nas próximas páginas vou te ensinar a ultrapassar essa 
zona, desbloqueando definitivamente o seu potencial de aprendizado, 
trazendo clareza e mais confiança do que você jamais acreditou ter! 

E NÃO, EU NÃO SOU SEU COACH! EU SOU SEU AMIGO! 

Sigamos.

Meu papel é te mostrar que, ao contrário do que muitos dizem: NÃO 
EXISTE DOM! O que existe são predisposições e facilidades. Explico: Você
certamente tem mais facilidade em fazer algo que os demais, talvez você 
tenha uma incrível elasticidade que te permita alongar como ninguém, ou que
tenha facilidade de raciocínio lógico e matemático, ou talvez tenha um 
equilíbrio incrível te possibilitando subir em uma bola enquanto faz 
malabarismos com objetos diferentes. 



Tudo isso é incrível! Mas 
quando dizemos e aceitamos que DONS são

presentes de Deus dados para uns, mas não para outros, 
tiramos todo o mérito prévio de alguém que pode, com seus esforços, 

compensar todas essas facilidades, por exemplo: Tenho um amigo mágico, 
que tem uma extrema facilidade em lançar cartas e faz coisas incríveis com 
um baralho. Eu duvido muito que ele tenha nascido sabendo disso, e pelo 
contrário, como o conheço, sei o quanto ele treina. 

Frase de auto-ajuda (melhor mudar esse termo, afinal não é auto-ajuda, 
vamos chamar de frase de MINHA-AJUDA pra você). 

“O mundo ama os talentosos mas recompensa os esforçados.” 

Eu sempre acreditei piamente na frase acima, o que me proporcionou 
aprender todas essas coisas incríveis. 

Logo pode parecer o maior clichê do mundo o que vou dizer, mas o 
primeiro passo para aprender QUALQUER COISA, é ACREDITAR QUE 
VOCÊ PODE! E ouso ir além: ACREDITAR QUE VOCÊ MERECE 
aprender! Acredite, você não é o único floquinho de neve frágil e incapaz. 
BATA NO PEITO e admita para si mesmo que você merece falar pelo 
menos 3 ou 4 idiomas! Que você merece passar em alguma prova importante!

Diga agora: EU QUERO, EU POSSO, EU CONSIGO, EU VOU! 

-Mas Jorge, eu não tenho os braços, mas meu sonho era ser músico!

Seu sonho ERA, se você estivesse morto agora ( o que eu 
particularmente espero que não esteja). Pause a leitura desse material e clique
aqui para conhecer a história do brasileiro Jhonata Bastos (provavelmente 
toca melhor do que você e eu, juntos), e também a emocionante história de 
Jason Becker, que mesmo acometido por Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA), ainda é um dos maiores compositores de guitarra
das últimas décadas.

https://www.youtube.com/user/johnathabastos
https://www.youtube.com/watch?v=1gS5ibUPUvg


O que achou desses caras acima? Interessante não?
Então, como estávamos dizendo, acreditar em si mesmo, é 

fundamental para que você amplie sua capacidade de aprendizado e supere a 
ZONA DE DESISTÊNCIA.

O que eu percebi quando decidi fazer esse pequeno manual: Sempre 
que decidimos aprender algo novo, o início é sempre maravilhoso, excitante e
te deixa animado com o que está por vir, você até se enxerga praticando sua 
nova habilidade, não é mesmo? Mas em algum momento você sente que te 
falta progresso, ou ele se tornou lento demais… 

Eu mesmo já quis fazer um curso de maquiagem, mas quando fui a 
escola fazer minha matrícula, me disseram que levaria 9 meses para aprender 
(o básico). Eu particularmente achei um absurdo! Honestamente, seja 
sincero , você realmente acha que levaria 9 meses para que você aprenda O 
BÁSICO de QUALQUER COISA?

Polêmicas à parte, esse e-book se trata de uma metodologia simples 
de aprendizado, não para que você se torne um profissional ou um 
expert em alguma coisa, mas sim que você rompa a ZONA DE 
DESISTÊNCIA e se torne bom o suficiente para se desenvolver daí em 
diante com o prazer e gosto que só você merece.

Malcolm Gladwell escreveu um best seller chamado “ Fora de Série – 
Outliers” , onde ele apresenta a famosa teoria das 10.000 horas, onde uma 
pessoa, para se tornar um especialista, deve ter 10.000 horas de prática 
constante em sua atividade escolhida.

Se fizermos as contas, praticando 8 horas diárias, de domingo a 
domingo, constantemente, teríamos uma média de quase 10 anos de 
experiência para nos tornarmos “especialistas”. 



A minha proposta para você
é mais simples. Se trata de lhe ensinar a 

metodologia que usei para aprender tudo o que eu quis, e 
uso até hoje para aprender tudo o que eu quero, me tornando bom o 

suficiente para me divertir com meus amigos jogando xadrez, ou ter uma 
conversa bastante agradável com um novo amigo francês ou espanhol, ou até 
mesmo Japonês. Quem sabe eu não aprenda a saltar de pára-quedas usando 
essa mesma metodologia?

Vamos lá.. Agora que você já me conhece, já sabe sobre a ZONA DE 
DESISTÊNCIA, e sabe que vai passar por ela em algum momento, vou te 
passar 5 princípios básicos para a aquisição de uma nova habilidade que vai 
te ajudar a superar isso, fácil fácil.

Encare isso como um pequeno checklist.

CHECKLIST

 1- Escolha algo que você AMA.
 2- Tenha FOCO em uma habilidade por vez.
 3- Defina sua “linha de chegada”.
 4- Divida a habilidade em sub-habilidades.
 5- Adquira ferramentas importantes.

Obviamente saber esse pequeno checklist não te ensina absolutamente 
NADA. Você precisa usá-lo para que tenha resultado efetivo e esperado.

Agora vamos explicar como cada um dos 5 itens acima vai te ajudar a 
aprender melhor. Me acompanhe.



1- Escolha algo que você AMA.

Diferente das matérias convencionais escolares, onde a maioria de nós é
praticamente obrigado a aprender algo para tirar uma nota 10 nas provas, o 
método também funciona para concurseiros, e afins, mas desde que você 
AME o que você está prestes a fazer. 

Por exemplo: Se você AMA violão, e quer muito aprender a tocar, ao ter
paixão ao invés da “obrigação”, você vai encarar as dores na mão e os 
eventuais calos na ponta dos dedos(sim, eles irão surgir em algum momento, 
te garanto), com alegria e como um sinal muito forte de prática constante, o 
que te levará ao desenvolvimento acelerado, consequentemente mais próximo
do seu objetivo (seja tocar uma música na rodinha de amigos, ou se 
apresentar com sua banda em algum show ou barzinho).

Não é uma regra, mas é uma reflexão: 

“O QUE VOCÊ AMA TANTO, QUE PAGARIA PARA FAZER?”

2- Tenha FOCO em uma habilidade por vez.

Vamos nos ater a uma habilidade por vez. De nada adianta querer correr
uma maratona se você não sabe calçar os tênis, faz sentido?

É de fundamental importância que você concentre sua energia dando 
um passo de cada vez para a aquisição de sua nova habilidade. Por exemplo: 
No mesmo caso do violão, agregar ao mesmo tempo a posição dos dedos 
juntamente com o estudo de progressão de acordes no campo harmônico de 
Bbm°(Si bemol menor diminuto), ah, tudo isso tocado com o violão nas 
costas. 

Lembrando que o nosso foco é APRENDER DE
FORMA RÁPIDA, se você estuda



muitas coisas ao mesmo 
tempo, se você fica “pulando” entre as

habilidades, você acaba perdendo muito tempo, e 
consequentemente seguindo a receita para a EXTREMA 

LENTIDÃO na aquisição de sua nova habilidade. E não é o que você quer, 
você quer aprender RÁPIDO , não é?

Evidentemente você ficará perdido, não sentirá desenvolvimento e logo 
logo abandonará o projeto de aprender violão, e talvez não conquiste aquela 
pessoa que você provavelmente está de olho, ou talvez nem faça uma 
surpresa para seu parceiro no dia do casamento. Sim, tudo pode acontecer 
quando desistimos de um projeto. E eu não quero que você desista, se eu 
consegui, você também consegue! 

3- Defina sua “linha de chegada”

É muito comum iniciarmos uma atividade sem definir nosso ponto de 
chegada. O que seria o ponto de chegada? Seria A SUA definição de “bom o 
bastante”. 

Na verdade não há um padrão para “bom o bastante”. Tudo depende do 
que você está buscando com essa nova habilidade. Por exemplo, seu objetivo 
é tocar violão, devemos avaliar alguns pontos: 

-O Quanto você sabe sobre violão?  ZERO? 

Ok, sem problemas, ao final desse “tiro de 100 metros” de treinamento, 
você provavelmente não será capaz de competir uma peça clássica de violão 
em um campeonato, mas sem dúvidas será bom o suficiente para tocar 
algumas músicas, ler acordes, etc.. A PARTIR DO ABSOLUTO ZERO!



Você sabia que, sabendo
apenas 5 acordes (“notas”) você 

pode tocar praticamente QUALQUER música 
existente no mundo, inclusive,aquela que você provavelmente 

está ouvindo compulsivamente nos últimos dias? 

Entendeu o conceito do “BOM O SUFICIENTE”? 

Tudo depende do quanto você sabe, e o quanto significa para você obter
tamanha melhora em sua habilidade. 

É de fundamental importância definir portanto, o seu PONTO DE 
CHEGADA. Isso se trata sim de uma meta, e é importante também que essa 
meta seja tangível o suficiente para você realizar, mas que te gere algum 
desconforto ou sensação de desafio, dessa forma você pode sentir o gostinho 
da vitória. 

4- Divida a habilidade em sub-habilidades.

Um outro ponto bem interessante, visando facilitar o seu aprendizado é 
a divisão da habilidade em sub-habilidades.

Usando uma metáfora que aprendi sobre metas é mais ou menos assim:

“É IMPOSSÍVEL COMER UM ELEFANTE SOZINHO NO FIM
DO MÊS, DIVIDA-O EM PARTES MENORES E COMA POUCO A

POUCO TODOS OS DIAS.”

Entendeu o que quero dizer, né?

Vamos para a parte prática, permanecendo no exemplo do violão (pelo 
que estou vendo, ao final desse e-book você provavelmente já estará
tocando ☺ ).



No caso a Habilidade: Tocar violão.

Dividindo em sub-habilidades

1- Aprender nome das partes do violão;
2- Aprender a identificar as notas pelo braço do violão;
3- Aprender as notas fundamentais (os calos começam a aparecer aqui);
4- Aprender sobre Tons e Semitons;

Etc… 

Tenho certeza de que compreendeu o que eu quero dizer com “comer 
pedaços do elefante pouco a pouco”. 

Fazendo dessa forma, você pratica uma sub-habilidade por vez, e assim 
sente que está evoluindo, e isso te motiva cada vez mais, eu sei, porque foi 
exatamente como eu me sentia quando estava aprendendo.

Como devo fazer essa divisão, Jorge? 

Não existe uma receita exata para dividir uma habilidade em sub-
habilidades. Você deve,antes de iniciar o processo de aquisiçao da nova 
habilidade, fazer uma análise lógica, que, no caso do violão, para tocá-lo 
você precisa de fato, conhecer seu instrumento, saber localizar as notas, 
aprender como formar acordes, coordenação motora, etc. 

E é válido para toda e qualquer habilidade futura que você venha a 
querer adquirir em algum momento. 



5- Adquira Ferramentas Fundamentais.

Vamos voltar ao nosso amigo violão?

Falando de ferramentas importantes, são as ferramentas essenciais para 
executar a sua nova habilidade, no caso do violão, UM VIOLÃO e cordas 
boas, no caso recomendo de nylon, pois são mais macias e vão machucar 
menos os seus dedos até que você crie resistência, só depois passe para o 
violão de aço... No caso de xadrez, um jogo de xadrez (ou um aplicativo), 
caso deseje aprender a desenhar, lápis de desenho, ou pincéis, enfim. 

A aquisição de ferramentas importantes vai te ajudar, pois vamos 
praticar diariamente, e caso sua habilidade tenha ferramentas portáteis, você 
pode levá-las em uma eventual viagem de negócios por exemplo: baralho 
(para mágica), gaita, bolinhas (malabarismos), ou até mesmo para uma prova 
importante como livros, ou audiobooks (esse último não ocupa espaço físico, 
mas é importante que você tenha disponível afinal, em caso de estudo, de 
uma habilidade intelectual, é uma ferramenta importante entende?). 

Essas ferramentas precisam estar disponíveis para você sempre. Talvez 
você seja uma pessoa de agenda cheia durante o dia, ou talvez sobre um 
“tempinho” e você pode usá-lo para praticar.

No caso de uma bateria, quando eu iniciei, eu não tinha, mas montava 
bateria de tambor vazio e latas de tinta, simulando os locais das peças de uma
bateria convencional. Eu tinha também à minha disposição aquela bateria 
azul que citei no início, na igreja, que posteriormente foi substituída por uma 
Mapex Venus preta linda, juntamente com pratos Orion, série Solo Pro de 
bronze b20 (lembro de muitos detalhes inclusive a primeira baqueta, uma



 

Liverpool 7A* - rolava um patrocínio depois desse merchan, não 
acham? Rs ).  Voltando…

Eu praticava durante 4 a 6 horas SEGUIDAS, de Segunda à Sexta, pois 
havia uma moça que cuidava da igreja, chamada Angelita. (Se você está 
lendo isso Angelita, te agradeço imensamente e saiba que tem um lugar no 
céu especial pra você que me aturou por tanto tempo batendo 
compulsivamente nos tambores e pratos).

O MEU PONTO É: TENHA EM MÃOS AS FERRAMENTAS 
BÁSICAS PARA SEU APRENDIZADO, (ou algo que simule o mais 
próximo da ferramenta caso não consiga comprá-la).

Gostei de passar um pouco do meu método de treinamento para você, 
agradeço pelo seu tempo lendo esse material e vou deixar algo a mais para 
você. Um super bonus na próxima página. Mesmo que você não pratique os 
passos acima, esse bônus vai te ajudar em QUALQUER área da sua vida!



BÔNUS – FOCO!

Aqui eu quero ver.!!!
 

Elimine distrações da sua vida, não somente durante a prática, mas evite
um pouco usar as redes sociais por um tempo, vai te fazer bem. Eu 
particularmente fiquei 21 dias sem Instagram, e passei a me sentir mais leve. 

Esse tópico bônus não há muito o que falar, somente recomendar que 
elimine as distrações. 
Durante a prática da sua nova habilidade é impotante FOCO , 
CONCENTRAÇÃO E ENERGIA MÁXIMA na sua execução. Nada pode te 
atrapalhar! 

“ONDE ESTÁ O SEU FOCO, ESTÁ SUA ENERGIA, E AQUILO QUE
VOCÊ FOCA, SE EXPANDE.”

Ao praticar o FOCO, aos poucos você passará a notar o aumento da sua 
atividade cerebral. No início poderá se sentir um pouco desconfortável afinal 
não é algo que fazemos constantemente, principalmente com o advento das 
redes sociais, aonde somos bombardeados por informação. 

Com essa prática seu poder de concentração aumenta, e sua capacidade 
de aprendizado e memorização cresce consideravelmente, você perceberá 
isso. Um pequeno teste para medir sua concentração é: 

*Cronometrar o tempo de resolução de um caça palavras, de um jogo 
dos 7 erros, e também de um jogo da memória.

Feito isso, tente bater o seu próprio tempo.

Sobre eliminar as distrações, é basicamente isso, e encerro
esse tópico com a frase que minha grande amiga
Marlene diz: 



“FOCO É FORÇA, DISTRAÇÃO SÓ DESTRÓI”

-”Mas Jorge, eu tenho dificuldades em controlar meu tempo nas redes 
sociais!!! “

Calma!!! Nada está perdido. Vou te passar aqui como outro bônus, um 
aplicativo incrível que uso e me ajudou a aproveitar melhor meu tempo, 
inclusive gerenciá-lo.

Vá até a Play Store ou Apple Store e baixe o aplicativo chamado ‘STAY
FOCUSED’.

É um aplicativo GRATUITO, e de fácil uso. Ele vai monitorar desde 
quantas vezes você desbloqueia o celular, até o tempo de uso por dia ou hora 
de qualquer aplicativo no seu aparelho, tudo isso facilmente configurável! 

Link para download Android: http://bit.ly/Stayfocusedandroid

Link para download Apple: http://bit.ly/stayfocusedapple

Bem, esses são apenas alguns dos passos para o método completo. A 
partir desses 5 itens do checklist, você já ultrapassará a BARREIRA DA 
DECEPÇÃO no momento em que decidir aprender uma nova habilidade, seja
ela qual for.

Eu vivo esse método há muitos anos, o que me possibilitou aprender o 
que sei hoje e continuo utilizando pois como falei, sou um viciado em 
aprender. 

Espero que esse material possa facilitar sua busca
por aprendizado.

http://bit.ly/stayfocusedapple
http://bit.ly/Stayfocusedandroid


Caso ainda não me siga em nenhuma rede 
social, aqui vão os links, onde falo diariamente sobre 

métodos de estudo, de aprendizado e inclusive meu dia a dia em busca 
de novas habilidades, novos talentos. 

    FACEBOOK

    INSTAGRAM

   YOUTUBE

   LINKEDIN

FORTE ABRAÇO

JORGE SORUS

http://bit.ly/2ksdo4f
http://bit.ly/canaljorgesorus
http://bit.ly/2k3cGKI
http://bit.ly/2k0iJ2u
http://bit.ly/2k3cGKI
http://bit.ly/2k0iJ2u
http://bit.ly/canaljorgesorus
http://bit.ly/2ksdo4f
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