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Muito se tem falado sobre a recente multiplicação 
de alternativas de educação no Brasil, para aqueles 
que buscam incrementar a sua bagagem e acelerar 
a escalada profissional. Pipocam novas faculdades, 
programas de pós-graduação, MBAs de todos os tipos, 
novas possibilidades de ensino a distância: opções ávida 
e ansiosamente procuradas pelos profissionais que 
povoam as empresas brasileiras. Essas empresas, por 
sua vez, corretamente investem muito em programas 
variados de desenvolvimento da sua força de trabalho. E, 
enquanto isso, as publicações especializadas em gestão 
e negócio continuamente incentivam todo esse amplo 
movimento, ao alertar incessantemente: “Atenção, 
mexam-se, quem fica parado acaba retrocedendo”.

No entanto, observo que essa efervescência no ensino, 
absolutamente saudável para o país, infelizmente tem se 
chocado com a enorme falta de capacidade de aprender de 
grande parte dos nossos executivos.

Observe o mundo corporativo. Quantas pessoas, 
que você conheça, têm a humildade necessária 
para conduzir um esforço sincero e profundo de 
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autoconhecimento e análise de oportunidades pessoais 
de aprendizado? Quantas encontram espaço, no meio 
de todo o corre-corre empresarial, para refletir sobre 
suas experiências, construindo um aprendizado efetivo? 
Quantas são, de fato, capazes de ouvir outros pontos de 
vista e aprender com o outro?

Observe agora os frequentadores dos tais cursos 
que pululam pelo Brasil. Quantos alunos conseguem 
transformar o que foi ensinado em prática, ou seja, 
em novos comportamentos positivos? Quantos sabem 
como traçar, com autonomia e responsabilidade, 
objetivos relevantes de aprendizado, em vez de serem 
apenas conduzidos pelos professores por conteúdos 
preestabelecidos?

E de que adianta uma organização investir tempo e 
dinheiro em iniciativas de treinamento se quem participa 
não sabe aprender? É como fazer chover em um solo 
desértico. Por mais que a chuva seja variada e intensa, a 
aridez da terra a torna impermeável a qualquer mudança.

Peter Drucker, provavelmente o mais respeitado 
pensador da história da administração, já disse que um 
executivo da era do conhecimento precisa de apenas 
uma coisa: aprender a aprender.

Concordo totalmente.

Lembro que, em um bate-papo recente com um ex-
presidente de grandes empresas, ouvi: “O que realmente 
distingue os melhores líderes é que eles aprendem 
melhor e mais velozmente que as outras pessoas”. Claro, 
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em um cenário empresarial em que a mudança contínua 
é a norma, não poderia ser diferente!

Muitas empresas erroneamente identificam alguns 
executivos como altos talentos (são os chamados high 
potentials) apenas porque entregam ótimos resultados 
no presente. Mas, quando as condições mudam, quando 
os desafios enfrentados por esses profissionais ganham 
complexidade, essa boa performance inicial muitas vezes 
simplesmente desaba. O que faltou? A capacidade e a 
humildade de aprender com múltiplas experiências e 
incorporar novas práticas.

Profissionais que sabem aprender fazem carreiras 
mais dinâmicas, ricas e muito mais prazerosas.

Profissionais que sabem aprender, trabalhando 
juntos, constroem empresas criativas, inovadoras, 
mais produtivas. E muito mais felizes. Líderes não se 
definem pela presença de seguidores. A relação é inversa. 
Líderes verdadeiros servem outras pessoas. E uma forma 
suprema de servir é impulsionar o crescimento de todos 
por meio do aprendizado.

 

ȏ�����������������������±�����������
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Esse modelo será explicado em detalhes na Parte 
II desta obra, com dicas e comentários preciosos para 
você. Depois, na Parte III, mostraremos como aplicar o 
modelo em diferentes situações concretas, por exemplo, 
na construção de equipes com a capacidade de aprender 
continuamente.

Espero que, a esta altura, você já esteja se 
perguntando: o que é exatamente essa tal expertise em 
aprender? Porque é por aí que seguirá a nossa conversa!

Vamos adiante?



PArte i 
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“Mestre não é  
quem sempre ensina,  
mas quem de repente  
aprende.”

guIMARãES ROSA



cAPítulo 1 
Expertise em aprender: Por que esse assunto é tão importante?



O que é a expertise em aprender?
Eu já não sei aprender?
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Se você gravita no mundo corporativo, sou capaz 
de apostar que já ouviu declarações como estas:

O que todas essas frases revelam é a ausência de uma 
competência fundamental atualmente: a expertise em 
aprender. A expertise em aprender pode até ser chamada 
de metacompetência: quanto mais você a possuir, mais 
efi cazmente se desenvolverá nas outras competências!

A ausência dessa metacompetência – que produz 
frases como as mencionadas no início deste capítulo – 
está relacionada a uma incompreensão do que signifi ca 
“aprender”.

“Não adianta realizar programas 

de treinamento, nesta empresa 

as coisas nunca mudam.”

“O treinamento foi bom, mas 
quem deveria ter participado 
era o meu chefe e não eu.”

“Para que me inscrever em um curso de 

técnicas de apresentação, se não tenho o 

dom de falar em público? Ou em um programa 

sobre criatividade, se não sou criativo?”
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Grande parte das pessoas imagina o aprendizado 
como um processo de absorção. Em outras palavras, 
há um conhecimento pronto lá fora que é preciso 
incorporar. Para abusar de uma metáfora já muito 
utilizada, o processo de aprender seria comparável a um 
copo que vai gradualmente se enchendo de água. Não 
é por acaso que muitos alunos assumem uma posição 
passiva na sala de aula: lá, eles se veem apenas como um 
receptáculo, pronto a ser preenchido com a sapiência do 
professor. Alguém já me disse que a origem etimológica 
da palavra aluno faz referência a alguém “sem luz” 
(a-luno). Não sei se a história é verdadeira, mas ela 
vai precisamente ao encontro dessa interpretação do 
aprendizado como uma relação vertical, unidirecional 
e desigual entre muitos copos vazios e um único ser, o 
professor, de quem emana a iluminação do saber.

Por falar em professor, a próxima imagem mental 
que surge, quando falamos sobre aprendizado no dia 
a dia, é a de fontes formais de conhecimento, como 
escolas e cursos. E livros, muitos deles.

E, se há livros, é importante reservar um tempo 
especial para o aprendizado. Um momento só seu, sem 
interrupções, em que possa se concentrar na leitura. 
É aquela coisa: há o tempo do estudo e o tempo do 
trabalho, e os dois não se misturam. Pode perguntar 
para um executivo o que ele fez no dia. Ele vai dizer que 
comandou, pensou, comunicou-se, escreveu... dezenas 
de verbos, sem uma única menção a “aprender”!

Finalmente, e não menos importante, o aprender é 
percebido como uma atividade puramente intelectual.

Bom, será que aprender é apenas isso?
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Vamos fazer o seguinte: vou propor uma defi nição 
mais ampla para o aprendizado e, depois, tentar mostrar 
por que esse assunto é tão relevante hoje. Aí vai a 
defi nição:

ȏ���������������������������

������������������������������ǡ�

���������������������������ǤȐ
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Um primeiro ponto importante nessa 
defi nição é que aprendizado implica a mudança de 
comportamento. Se tal mudança não ocorreu, estamos 
falando apenas de enciclopedismo gratuito, para gastar 
em almoços e festas.

Vou dar um exemplo: em um programa de 
desenvolvimento corporativo sobre inovação, convidamos 
um diretor de teatro, que falou de seu método de criação 
coletiva. A maior parte dos executivos presentes listou 
como aprendizado a oportunidade de criar dinâmicas 
mais participativas com seus times, explicando como 
alguns dos exercícios comentados pelo palestrante 
poderiam ser aplicados para gerar ideias de novos 
produtos. Puxa, essas pessoas aprenderam algo! Como 
dizemos na Atingire, “é importante voar e depois saber 
aterrissar”. O profi ssional soube voar, inspirar-se, com a 
imersão no universo do teatro e, depois, fazer o caminho 
de volta, originando novos comportamentos produtivos 
no trabalho. Dá para comparar com outro executivo 
presente (infelizmente, sempre há um...), que se limitou a 
registrar como aprendizado “uma visão interessante sobre 
a obra do diretor teatral”?
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Um segundo ponto sobre a nossa defi nição: 
modelo mental é uma explicação sobre como as coisas 
são, sobre como o mundo funciona. Gosto de comparar 
o conceito de moldura mental a um par de “óculos” 
que usamos para perceber as coisas à nossa volta. 
Podemos até trocá-los algumas vezes, mas é importante 
reconhecer que sempre os estamos usando. Esses 
“óculos” são o conjunto de lembranças, atitudes, crenças 
e interesses que modulam o que e como processamos o 
que o mundo nos oferece.

Por exemplo, se estou procurando emprego e 
vou participar de uma entrevista de seleção, tenho um 
modelo mental do que irão me perguntar, de como 
tenho de me comportar, do que posso fazer para causar 
uma boa impressão.

Note bem, modelos mentais são úteis para nós, 
porque ensejam comportamentos específi cos, que, de 
acordo com esse modelo, devem trazer o sucesso. Já 
no começo da história humana, essa capacidade de 
construir bons modelos mentais foi uma importante 
vantagem competitiva para assegurar a nossa 
sobrevivência.

É importante perceber que temos modelos mentais 
para tudo. Assim, é fácil entender como essa questão é 
tão relevante para as empresas ou, pelo menos, deveria 
ser. Por exemplo: qual o modelo mental de nossos 
líderes sobre desenvolvimento de talentos? Que modelo 
mental estamos aplicando ao tentar avaliar nossas 
relações com o consumidor?
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O gatilho para a mudança de comportamento 
está relacionado com meus modelos mentais. Modelos 
mentais são construídos e refi nados sem parar. As 
fontes para esse processo são quase infi nitas, mesmo 
que muitas vezes sutis. O comentário de um colega no 
corredor sobre o chefe pode ajustar seu modelo mental 
sobre perspectivas de carreira. Os resultados frustrantes 
de uma reunião com a equipe de vendas podem reforçar 
seu modelo mental sobre o trabalho em equipe.

E o mais curioso: há uma interação constante de 
novas experiências com modelos mentais; uma coisa 
infl uencia a outra. Em razão dessa infl uência, se duas 
pessoas diferentes participassem da mesma reunião 
de vendas, com exatamente os mesmos resultados 
frustrantes do exemplo acima, o aprendizado, ainda 
assim, poderia ser completamente distinto.

33

assim, poderia ser completamente distinto.
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Você enriquece seu modelo mental quando torna 
mais específico seu conhecimento. Um exemplo 
primitivo: nem todas as cobras são perigosas, apenas as 
de coloração avermelhada. Um exemplo corporativo: 
em um treinamento, posso aprender que o melhor 
momento para dar feedback a alguém é durante a 
execução da tarefa, e não depois.

Reformular um modelo mental, por sua vez, implica 
desaprender concepções anteriores, em prol de outras, 
mais úteis e relevantes. No exemplo corporativo anterior, 
posso descobrir também que, ao contrário do que meu 
modelo mental original supunha, o feedback não é uma 
comunicação de mão única, em que alguém corrige ou 
elogia outra pessoa. Mais produtivo é modificar meu 
modelo mental, repensando totalmente o feedback, para 
vê-lo como um diálogo, uma troca de impressões e um 
acordo sobre novos comportamentos.

Percebe a diferença entre enriquecer e reformular 
um modelo mental?

[Repito: ��������������������� 

�������±����������������������� 

��Ƥ��Ǧ��ǡ����������������������

�����Ƥ�������������������ǤȐ
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Se você perguntar para um trainee se ele sabe 
trabalhar em equipe, ele, sem titubear, vai dizer que sim. 
Mas seu modelo mental sobre o tema foi forjado em 
situações acadêmicas universitárias, ou seja, com grupos 
de alunos em que normalmente há pouca troca de 
ideias; com uma divisão de tarefas simples que depois 
se organizam por adição (“você lê tal capítulo, eu leio 
outro”); e com baixo conflito de interesses (todos têm o 
mesmo interesse: passar de ano). Em muitos programas 
de treinamento, começamos a conversa reformulando 
essa visão e, depois, com base nas experiências geradas, 
enriquecemos um novo modelo mental, que leva em 
conta as características mais complexas do cenário 
corporativo.

É fácil admitir que enriquecer um modelo mental 
é um movimento mais natural para todos nós, pois não 
envolve a desconfirmação de crenças e premissas, quase 
sempre carregadas de emoção, considerando também, e 
especialmente, como vemos e queremos projetar nossa 
imagem de competência.

O executivo que já operava com o modelo mental 
de que reuniões quase sempre são um desperdício de 
energia, provavelmente sairia do encontro com a equipe 
de vendas um pouco mais convicto: “Eu já sabia, quanta 
perda de tempo”. Ah, como adoramos dizer que já 
sabíamos...
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Mas a coisa vai mais longe. Uma pesquisa revelou 
que a notória maior dificuldade dos adultos em 
aprender quando comparados às crianças (popularizada 
no infeliz ditado “macaco velho não aprende truque 
novo”) é explicada não porque não conseguimos fazer 
novas conexões neurais para enriquecer nossos modelos 
mentais, e sim porque é muito difícil enfraquecer 
conexões neurais antigas e, então, modificar modelos 
mentais atuais.

Ou seja, para os adultos, desaprender é o grande 
desafio. É por isso que, por exemplo, carregamos 
no sotaque quando aprendemos uma língua nova: 
podemos até aprender novas palavras, mas é quase 
impossível desaprender nosso sotaque ao falar.
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Bom, qual o resumo de todos esses raciocínios 
sobre aprendizado?

Basta olhar a tabela a seguir:

APRENDER

visão comum visão expertise

Atividade só 
intelectual

conexão direta com 
comportamentos

Absorver
Enriquecer ou reformular 
modelos mentais

O conteúdo vem  
pronto de fora

O conteúdo é  
transformado por mim

fontes formais,  
como livros

Experiências variadas,  
às vezes, até a leitura

�������������ÀƤ�� O tempo todo

Acumular saber  
gradualmente

Desaprender  
também é essencial

 » Qual, entre dois profissionais, aprende mais 
rápido, aquele com a visão comum sobre 
aprendizagem ou o que tem a visão expertise?

 » Qual está mais preparado para lidar com as 
contínuas mudanças do mercado e, por isso, 
apto a produzir melhores resultados?
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Pois é, toda essa discussão sobre expertise em 
aprender é tão importante que um grupo de acadêmicos 
de vários países criou recentemente uma nova área de 
estudo, a heutagogia. Você já deve ter ouvido falar sobre 
a pedagogia, que estuda como as crianças aprendem. 
Talvez também já conheça o termo andragogia, campo 
de pesquisas sobre como os adultos aprendem. Pois 
bem, a heutagogia abarca conceitos dessas duas áreas 
e vai além, ao formalmente indagar “como podemos 
aprender a aprender” ou, em outras palavras, “como 
melhorar a nossa expertise em aprender”.

A contribuição deste livro para essa instigante 
pergunta começa com a definição de aprendizado 
proposta neste capítulo e continua no próximo, com 
a sugestão de um modelo que descreve o que fazem as 
pessoas que sabem aprender.
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