
A grande verdade é 
que aprendi mais 
com meus erros e 
fracassos do que 
com meus acertos e 
vitórias. 

Assim como aprendi 
sempre mais com as 
críticas e correções 
do que com os elogi-
os e bajulações. 

Quando erramos, 
por menos que dei-
xemos transparecer 
às outras pessoas, 

sempre fazemos 
um exame de 
consciência, nos 
envergonhamos e 
aprendemos. Há 
pessoas que vi-
vem buscando 
desculpas, justifi-
cativas, dissimula-
ções para não 

enfrentar os pró-
prios erros e com 
isso não aprendem 
tudo o que poderiam 
para mudar, melho-
rar, crescer.  

Em meu livro “Só 
não erra, quem não 
faz!” (*) escrevo que 
“Há pessoas que têm 
um medo muito 
grande de errar. Esse 
medo faz com que 
elas acabem deixan-
do de fazer muitas 
coisas, de participar, 
de lutar, de se envol-
ver. As vezes, o medo 
de errar é tão grande 
que essas pessoas 
ficam literalmente 

travadas e nem se-
quer se sentem con-
fortáveis em emitir 
uma opinião.” (p.09) 

O que acontece é 
que o medo da críti-
ca faz pessoas de 
mindset fixo como 
afirma Carol Dweck 
em seu livro 
“Mindset” e essas 
pessoas não têm su-
cesso, nem motiva-
ção para tentar, cor-
rer riscos e empre-
ender, pois viver e 
vencer envolvem 
riscos e só pessoas 
sem medo de errar 
conseguem vencer 
num mercado com-
petitivo como o que 
vivemos.  

“Errar não só é hu-
mano, como neces-
sário” afirmo em 
meu livro e isso pre-
cisa ser compreendi-
do pelas pessoas e 
ensinado às crianças. 

ANO 27 -  NÚMERO 1 .439 -  08  A 14 DE SETEMBRO DE 2019  

Luiz Marins 

ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS  

motivacao@marins.com.br - www.anthropos.com.br  

@professormarins 

Assine as mensagens “Motivação & Sucesso”  

É claro que falo do 
erro honesto - aquele 
que acontece pelo 
desejo de acertar ou 
por falta de atenção. 
Não falo do erro dos 
que deixam cair de 
propósito e que são 
desonestos intelectu-
ais e morais e que 
cometem erros pro-
positais para prejudi-
car pessoas e empre-
sas. Essas pessoas 
não merecem ne-
nhum respeito! 

É preciso ter coragem 
para errar e enfrentar 
os erros cometidos, 
pedir desculpas e re-
começar.  

Assim como eu, pro-
cure aprender com 
seus erros e fracas-
sos. E lembre-se:     
Só não erra, quem 
não faz! 

Pense nisso. Sucesso! 
 

(*) Encontre nas boas livrari-
as ou na Livraria Marins - 
www.livraria marins.com.br 


