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A propósito da desaprendizagem, não resisto a reproduzir um belo Post, publicado em 2007, no Blog do Citador. 
Texto do Alexandre O’ Neill1  
 

“Há uma altura em que, depois de se saber tudo, tem de se desaprender. Sucede assim 
com o escrever. Com o escrever do escritor, entenda-se. Eu, provavelmente poeta, 
estou a aprender a... desaprender. E para quê e como se desaprende? Para deixar de 
ronronar, para que o leitor, quando o nosso produto lhe chega às mãos, não exclame, 
satisfeito ou enfastiado: «- Cá está ele!». Na verdura dos seus anos, a preocupação do 
escritor parece ser a da originalidade. Ser-se original é mostrar-se que se é diferente. E 
as pessoas gostam das primeiras piruetas que um sujeito dá. E o sujeito gosta de que as 
pessoas vejam nele um talento. 
 
Atenção, vêm aí as receitas, as ideias feitas, os passes de mão, os clichés, os lugares 
selectos ou, mais comezinhamente, os lugares comuns. O escritor está instalado. Revê-
se na sua obra. Começa a abalançar-se a voos mais altos, a mergulhos mais fundos. É 
a intelectualidade que o chama ao seu seio, o público que o põe, vertical, nas suas 
prateleiras. Arrumado.2 

 
Quase sem dar por isso, o escritor acomodou-se e tornou-se cómodo, quando propendia, nos seus verdes anos, 
a incomodar-se e a tornar-se incómodo. Organiza «dossiers» com os recortes das críticas que lhe fizeram ao 
longo da sua carreira (nome, já de si, chamuscante), vai a colóquios, celebrações, congressos. Ganha prémios. 
É traduzido e publicado no estrangeiro. Por desfastio (e por que não?, algum dinheiro) aceita colaborar em 
conspícuas revistas ou em jornais efémeros como o dia a dia em que vão sendo publicados. Está de tal modo 
visível que já ninguém dá por ele. É o escritor. 
 
Se as coisas continuarem indefinidamente assim, o escritor pode ser alcandorado a gloríola nacional, com todos 
os direitos inerentes a uma situação dessas: academia, nome de rua, estatueta ou estátua, tudo isso em devido 
tempo, quer dizer, já velho ou já morto o escritor. Pedra campal sobre o assunto.” 
 
Dá que pensar, como diria a menina de 10 anos, a propósito das perguntas de Neruda3… 
 
Desaprender? Apagar? Esquecer? A inesquecível Piaf é drástica: 
 

“Non, rien de rien,4 
non, je ne regrette rien! 
Ni le bien qu'on m'a fait, 

ni le mal; 
tout ça m'est bien égal 

Non, rien de rien, 
non, je ne regrette rien! 

C'est payé, 
balayé, 
oublié. 

Je me fous du passé! ”  
 

EDITH PIAF POR JOHN DOUGLAS
5
 

De facto, a mudança no ambiente pode implicar apenas uma simples adaptação individual, uma mera alteração 
comportamental que não origina qualquer tipo de desenvolvimento cognitivo da parte dos sujeitos, podendo 
mesmo traduzir-se numa deterioração dos saberes, que Argyris e Schon (1978; 1996) 6 denominam de entropia 
organizacional. 
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O conceito de Hedberg (1981)7, de desaprendizagem como “um processo através do qual os sujeitos se 
desfazem dos saberes detidos, rompem com eles e abrem caminho para novas respostas e novos saberes” 
traduz a face optimista daquela realidade. Aliás, a que está em consonância com a reflexão de O’ Neill.  

 
É ainda Hedberg que sugere que “o conceito de mudança significa um simples comportamento de ajustamento 
defensivo a um estímulo, nomeadamente a uma mudança no ambiente interno ou externo da organização 
[social, económica…], enquanto o de aprendizagem organizacional envolve a compreensão das razões 
inerentes àquelas mudanças ambientais, para além da resposta comportamental. Contudo, o autor enfatiza que 
nem todas as formas de aprendizagem requerem compreensão, admitindo que a simples adaptação, sem a 
compreensão das relações causais inerentes, pode fazer parte de um tipo de aprendizagem, ou melhor, pode 
constituir um nível elementar de aprendizagem.” (Parente, C., 2006)8.  
 
Assim, no processo de aprendizagem – que Piaff afirma recusar - 
estabelecem-se associações cognitivas entre acontecimentos e acções 
passados, presentes e futuros e avalia-se a eficácia destes encadeamentos 
associativos na produção de novos saberes, na adopção ou melhoria de novas 
técnicas e na gestão de novas atitudes. 9 
 
Ou seja, conforme afirma Parente, ainda que se defenda uma “concepção de 
mudança, (…) enquanto processo contínuo e progressivo, nem sempre 
desencadeado de forma intencional e estratégica (…) a forma como se gerem 
as mudanças influencia, de maneira decisiva, as suas consequências em 
termos da possibilidade, ou não, de serem acompanhadas por processos de 
aprendizagem mais ou menos alargados (…) para os indivíduos, para os 
grupos ou equipas e para as organizações no seu todo. 
 
 
 
As modalidades de implementação das mudanças (…) condicionam a apropriação que os sujeitos fazem do 
processo nos seus vários momentos, vertentes e no seu conjunto, assumindo, esta apropriação, configurações 
diferenciadas entre empresas. 
 
Por seu turno, os sujeitos envolvidos no processo de mudança e aqueles sobre os quais as mesmas incidem 
adoptam-no e interiorizam-no segundo uma racionalidade própria, desenvolvendo, face ao mesmo, 
comportamentos mais ou menos favoráveis, isto é, de adesão ou resistência.”  
 
E acrescenta a autora que “uma estratégia antropocêntrica, que se pauta pelo envolvimento dos trabalhadores, 
tem maior probabilidade de desencadear uma apropriação intensa da mudança e de resultar num processo de 
aprendizagem; a adaptação será, por sua vez, a configuração assumida no caso da opção por uma estratégia 
tecnocêntrica, que tenderá a promover uma apropriação superficial das alterações, consequência, 
nomeadamente, de uma imposição das mesmas.”  
 
Segundo Parente “a aprendizagem refere-se a um processo de endogeneização das mudanças pelos sujeitos, 
resultando na introdução de alterações necessariamente ao nível cognitivo e, eventualmente, ao nível 
comportamental, o que não significa que se concretize apenas no domínio individual (…) A aprendizagem 
individual é então condição necessária, ainda que não suficiente, para a aprendizagem colectiva e 
organizacional. Estes dois últimos níveis de aprendizagem implicam que os saberes sejam transferidos, 
partilhados e generalizados, para além dos sujeitos individuais, a outros colectivos de trabalho, designadamente 
a grupos ou equipas (aprendizagem colectiva)”. A tendência actual para a valorização do trabalho em grupo 
resulta, assim, da experiência comprovada acerca do trabalho colectivo como “um meio de transformação 
conjunta dos indivíduos, dos colectivos e das organizações finalizado na melhoria da eficácia organizacional” 
(Parente, C., 2006).  
 
Transitoriamente, em homenagem aos apaixonados, retomo a poética da canção de Piaf, onde os outros se 
tornam únicos, no Outro,    

“Car ma vie, 
Car mes joies, 

Aujourd’hui ça commence avec toi!”   
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Perguntar não ofende! … 
Neste Mundo que muda… 

Quem ensina quem?… 
Mudar de vida 

Inovar para perdurar? 

 

LEIA A PROPÓSITO, NESTE SÍTIO … 
 


