
 

a Página da  Educação
www.apagina.pt 

 

 

O desafio de errar 

Muitas vezes temos a impressão que precisamos ser ?super homens?. Quantas qualidades, competências, 
habilidades são exigidas de nós a cada dia: precisamos gerir competitividade, complexidade e mudanças, gerir 
adaptabilidade, pessoas e equipes, gerir o aprendizado e gerir incertezas... precisamos ser líderes, equilibrados e 
articulados... precisamos entender das tecnologias e saber dois, três idiomas... precisamos ser pai, mãe, marido, 
esposa, filho... precisamos trabalhar duro e precisamos de lazer... Ufa! São tantas as cobranças! 
Mas uma coisa intriga! Apesar de tudo isso, existem pessoas que não se dão o direito de errar. A humildade de se 
reconhecer falível leva à certeza de poder corrigir falhas quando estas acontecem. Essa é a grande oportunidade 
de crescimento ou de uma vitória. Apegar demais em detalhes, por exemplo, pode adiar decisões importantes ou 
impedir o cumprimento de um prazo estabelecido. Perfeccionistas ao extremo não crescem.  
Um diploma de primeira linha não é suficiente para a construção de um vencedor. Ë preciso aceitar o novo, arriscar, 
errar, reconhecer as falhas e aprender com elas. Sobretudo, é necessário auto conhecimento das próprias e reais 
possibilidades. Ter um sonho pessoal, lutar, ter persistência, dedicação contínua e nunca desistir dele é importante. 
Igualmente importante é reconhecer que todos temos limitações. É mais fácil ultrapassar barreiras quando sabemos 
onde elas se encontram. 
Muitas vezes, as pessoas não gostam de assumir riscos com medo de errar. E como crescer sem arriscar?  E como 
não errar com tantas cobranças, metas e prazos estabelecidos? Super-heróis existem apenas nos quadrinhos. 
Roberto Shinyashiki descreve como vê a postura do vencedor: ?O vencedor, quando não sabe pergunta. Quando 
não pode, não promete. Quando promete, cumpre. Quando sabe, assume. Quando assume, faz.?.  
Precisamos aprender dizer ?Eu não sei?: ?eu não sei sobre esse assunto? ou ?eu não sei fazer isso?. Admitir não 
saber é o primeiro passo para aprender. Desconfio sempre de pessoas têm respostas para tudo. Ninguém sabe 
tudo. E quem diz que sabe está mentido. Estamos sim na busca desse conhecimento, querendo aprender mais a 
cada dia. Precisamos adquirir o hábito de questionar o que não sabemos. Perguntar o que desconhecemos. Não 
existe mal nenhum nisso. Pelo contrário. Só assim poderemos crescer e ser um vencedor. 


