I BELIEVE IN THE POWER OF LEARNING
Charlles Nunes
I believe in the power of learning. I believe that learning can change our vision
of the world. The more we learn, the more we see the possibilities around us.
We can learn much more by seeing and practicing than by studying in a formal way.
At school - for instance - much of our learning happens from interacting with our
peers and teachers. What really matters in life cannot be learned from textbooks.

Learning is transformative. When I was a child, I noticed how mom nurtured
her love for reading. She was a young widow, and every night,when we
entered her bedroom to kiss her goodnight, she was usually reading...
And that was how the seed of learning was planted in my mind. After falling in
love with reading, I could visit distant lands without leaving my bedroom. This
passion allowed me to get in touch with great minds of the past. And I could
imagine how they faced the trials of their own time.
My mom told me a long ago that if I carried my toolbox inside my head, I
could succeed anywhere. And I believed in what she said.
As time went by, a hunger for learning was setting roots in my mind. When I
decided to learn English, I had to make do with just a few resources I had at
hand.
When a friend of mine saw my determination to learn, he offered to wake up
at 5.30 and read along with me. And so we did. We read aloud one hour a day
- for ninety days. Eighteen months later, I started my career as a teacher. Day
in and day out I put one more tool in my toolbox.
Learning languages has opened many doors in my life. I took part in great
projects in Brazil, and created two Web sites to help people learn English and
Portuguese.
As far as I can see, learning is divine. And teaching is divine, as well. The more
I live, the more convinced I become that teaching and learning can expand
horizons and change lives for ever.
When mom made me believe that learning could change the world, I suspect
she knew exactly which world she was changing...
Mine.
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EU ACREDITO NO PODER DO APRENZIDADO
Charlles Nunes
Eu acredito no poder do aprendizado. Acredito que aprender pode mudar nossa
visão de mundo. Quanto mais aprendemos, mais enxergamos as possibilidades ao
nosso redor.
Podemos aprender muito mais vendo e praticando do que estudando de um jeito
formal. Na escola, por exemplo, muito do que aprendemos vêm da interação com
nossos colegas e professores. O que mais importa na vida não se aprende num
livro didático.
Aprender é transformador. Quando eu era criança, percebi como minha mãe
nutria seu amor pela leitura. Era ficou viúva cedo, e toda noite quando entrávamos
em seu quarto pra dar um beijo de boa-noite, ela geralmente estava lendo...
E foi assim que a semente do aprendizado foi plantada em minha mente. Depois
que me apaixonei pela leitura, pude visitar terras distantes sem sair do quarto.
Essa paixão me possibilitou ter contato com grandes mentes do passado. E eu
pude imaginar como eles enfrentaram os desafios da sua época.
Minha mãe me disse há muito tempo que se eu levasse minha caixa de
ferramentas dentro da cabeça, eu poderia ter sucesso em qualquer lugar. E eu
acreditei no que ela disse.
O tempo foi passando, uma fome de aprender foi se enraizando na minha mente.
Quando decidi aprender inglês, eu tive que me virar com os poucos recursos
disponíveis.
Quando um amigo meu viu que eu estava determinado a aprender, ele se
ofereceu pra acordar às cinco e meia pra ler comigo. E assim fizemos. Lemos uma
hora em voz alta todo dia - por noventa dias. Dezoito meses mais tarde, comecei
minha carreira como professor. Eu sabia bem pouco, na verdade, mas aprendia
todo dia.
Aprender idiomas me abriu muitas portas na vida. Participei de grandes projetos
no Brasil, e criei dois sites pra ajudar quem quisesse aprender inglês ou português.
Na minha opinião, aprender é algo divino. E ensinar é divino também. Quanto
mais eu vivo, mais convencido me torno que ensinar e aprender podem expandir
horizontes e mudar vidas para sempre.
Quando a minha mãe me fez acreditar que aprender poderia mudar o mundo,
suponho que ela soubesse exatamente qual mundo ela estava mudando...
O meu.
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