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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa propõe-se a identificar, a refletir sobre as características 

e a importância da aprendizagem das pessoas, tão apregoada nas 

empresas a partir de 1990, como o diferencial de sobrevivência no 

mercado globalizado. O desenvolvimento das competências, a 

efetividade dos conhecimentos no ambiente empresarial e a utilização 

do “feedback” (reações comportamentais causadas pelas pessoas)  

são aspectos  relacionados a esse novo conceito de aprendizagem. A 

postura atenta e constante das pessoas em sua performance, 

buscando a renovação, a significação de conhecimentos e habilidades 

constitui-se num dos critérios básicos de inclusão e permanência nas 

empresas. Através do estudo de caso “Empresa X” , empresa 

tradicional, de cultura “fechada” e familiar, utilizando-se da 

metodologia de observação de seu ambiente interno, verificou-se a 

mudança de performance das pessoas, partindo da adoção de 

estratégias de educação continuada pela referida empresa. Apesar de 

identificar a existência de outros problemas, como por exemplo de 



comunicação, a empresa apresentou um perfil diferente após a 

aquisição de novos comportamentos de aprendizagem contínua. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa analisa a importância da aprendizagem no contexto 

empresarial como vantagem competitiva e de sobrevivência no mercado. 

 

O interesse crescente da aprendizagem, os tipos, a efetividade da 

aprendizagem traduz-se na ênfase da busca de competências. Competência será 

designada aqui como “ capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar tipos de situações; constrói-se em formação, mas também ao sabor da 

navegação diária, de uma situação de trabalho à outra ( Le Boterf, 2003)”. 

 

Antes de 1990 as empresas reconheciam apenas os conhecimentos 

técnicos e a tecnologia como mediadora para a aplicação. Com a perspectiva de 

que o diferencial de competitividade não depende apenas da gestão financeira ou 

tecnológica, mas sim, da capacidade inovadora, das habilidades transformadoras 

instalou-se uma quebra de paradigmas. 

 

Um argumento defendido por Goleman (2002) introduziu que os 

aspectos emocionais integrantes da inteligência emocional influenciam no grau de 

competitividade das empresas. 

 

A partir de 1995 eram visíveis as transformações e o destaque nos 

aspectos intangíveis, além do crescimento expressivo rumo a  aprendizagem de 

novas ferramentas, comportamentos, dentre outros. A polivalência, a 

multifuncionalidade, a aprendizagem contínua e a capacidade de cooperar 

adquirem importância inegável. 



Entra em vigor uma “economia de variedade” impactando as pessoas, 

as organizações com exigências incessantes de renovação, de adaptação dos 

produtos, dos serviços, torna-se indispensável então, renovar os conhecimentos, 

as competências, colocando-se em situação de aprendizagem permanente. 

 

Apresentam-se reflexões iniciais sobre a aprendizagem, os tipos de 

aprendizagem, fatores influentes, a aprendizagem e as primeiras experiências 

fisiológicas da criança, a aprendizagem contínua, a ótica neurofisiológica, a 

relação com a inteligência emocional, a motivação, a nova performance, os 

aspectos psicológicos, a “decorar” ,  a associação com o treino, o foco em 

competências, culminando com um estudo de caso de uma empresa nordestina 

que aderiu a aprendizagem com estratégica competitiva no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



1 .  REFLEXÕES SOBRE APRENDIZAGEM 

  

1.1  FATORES INFLUENTES NA APRENDIZAGEM 

  

Em pleno século XXI, com o novo milênio, persistem as controvérsias 

na ciência, na tecnologia, no sentido de vida biológica, existencial, espiritual, social 

e emocional do homem, quanto a diversidade de conceitos de aprendizagem 

humana que, provoca divergências.  

 

A mente humana e a interrelação dos processos cognitivos para 

aquisição de novos conhecimentos ainda constitui-se território pouco conhecido. 

Afinal, qual a contribuição da motivação, dos componentes neurológicos, da 

educação transmitida pelas figuras parentais, da estimulação por fatores externos 

na aprendizagem ?  

 

Acredito que estas reflexões possibilitaram a mudança da abordagem 

tradicional, convencional da educação brasileira para uma educação voltada para 

a vida, para o potencial criativo e individual do Ser.  

 

Há divergências entre os teóricos da aprendizagem no que se refere 

aos processos envolvidos. Segundo Campos (1987) há ainda discordâncias 

quanto ao conceito: 

 

 Na teoria conexionista, a aprendizagem é resultado de estímulo e 

resposta; 

 A teoria funcionalista defende como sendo um ajustamento ao 

ambiente; 



 Há defensores da aprendizagem resultante do condicionamento de 

reações; 

 A aprendizagem como sendo um processo perceptivo, que gera 

mudança de estrutura cognitiva, sendo seus defensores os gestaltistas. 

 

Para Campos (1987, p.30) a aprendizagem pode ser definida como 

modificação sistemática do comportamento por efeito da prática ou experiência 

com um sentido de progressiva adaptação. Vale ressaltar que não é qualquer 

“prática”, mas sim, a repetição que favoreça o ajustamento. Nesse sentido 

relaciona-se também o conceito de mudança, não levando em consideração as 

tendências inatas, como por exemplo a fadiga. Entretanto, há um pensamento 

convergente quanto aos aspectos presentes de modificação, de conduta e de 

repetição na aprendizagem. Os pontos obscuros concentram-se na relação da 

aprendizagem e o sistema nervoso central. 

 

Reconhece-se apenas o aspecto tangível, observável da aprendizagem 

que é traduzido em desempenho. Em muitos momentos a aprendizagem é 

comparada a aquisição de conhecimentos, retratando assim uma visão limitada e 

acadêmica. Os valores, os papéis sociais, os desejos, o amor, dentre outros 

também são aprendidos a desempenhá-los. 

 

Um ponto básico na discussão sobre aprendizagem é o 

restabelecimento do equilíbrio vital, que só é rompido por nova situação 

estimuladora, caracterizada quando o indivíduo não possui resposta em seu 

repertório.  No mundo atual, competitivo, onde há diversidades de estímulos e 

turbulências que acarretam mudanças, existência de situações novas, o indivíduo 

é acometido de freqüente sentimento de frustração que, por outro lado o 

impulsiona a resolvê-los, e que na busca de soluções ele aprende. Isto significa 

que a aprendizagem envolve as várias potencialidades do indivíduo sejam: físicas, 

mentais ou afetivas, caracterizando-o como um processo sistêmico e abrangente.  



A aprendizagem é percebida através dos seguintes processos: 

processo dinâmico, processo contínuo, processo global, processo pessoal, 

processo gradativo e processo cumulativo. O aspecto dinâmico, gradativo e global 

da aprendizagem é traduzido pela abordagem do desenvolvimento humano que 

exige exercícios, experiências anteriores e sistêmico, onde qualquer mudança 

interfere nas partes integrantes. Nunca deixa-se de aprender algo, apesar do 

crescimento pelas fases de vida, constitui-se um processo que tem começo e não 

tem fim, além de ser individual, com ritmo, método e que difere de pessoa para 

pessoa.   

 

A aprendizagem é um processo que envolve condições externas e o 

funcionamento harmônico de padrões internos do indivíduo. A motivação, as 

experiências vividas e o estado emocional favorecem ao clima positivo para 

assimilação de novos conceitos. 

 

  

 1.2 A APRENDIZAGEM POR MEIO DAS PRIMEIRAS 

EXPERIÊNCIAS FISIOLÓGICAS DA CRIANÇA  

 

 

O cérebro humano é comparado a um computador eletrônico que, 

distribui energia através de filamentos (sinapses) que atingindo determinados 

locais produzirão respostas aos estímulos. A criança quando nasce não tem 

respostas aos estímulos que chegam; estes não são discriminados.  

 

A criança possui sensações vagas de agitação ou de calma. Ela com 

fome (centros estimulados pela queda de açucar no sangue) sente desprazer e 

chora. O choro constitui-se uma reação inata que aparece com o desprazer. A 

mãe (ou figura materna) providencia o alimento e a criança  retorna a calma. Com 

o registro dos estímulos repetidos que provocam a mudança do estado de 



desprazer em estado de calma, vem sendo processado a aprendizagem, 

inicialmente na memória imediata, e depois na memória antiga de evocação.  

 

Portanto, o aprendizado será processado por intermédio de erros e 

acertos que produzem sensações subjetivas de desconforto ou prazer que inibirão 

ou facilitarão a passagem de cargas bioelétricas pelos neurônios.   

 

 

 

1.3  A ERA DA APRENDIZAGEM CONTÍNUA  

 

 

A  globalização dos mercados é marcada pela Era do Conhecimento, a 

valorização das pessoas, a necessidade de compartilhar conhecimentos e 

experiências como sendo o grande diferencial de sucesso no mundo empresarial. 

O termo aprendizagem constante, desenvolvimento, educação continuada 

constituem-se os mais utilizados como  estratégia de sobrevivência das empresas, 

seja com o foco na aprendizagem pessoal de conhecimentos, de habilidades ou 

em grupos.  

 

Os investimentos em treinamentos são significativos, principalmente 

nos líderes. Os líderes através de “feedbacks” (reações comportamentais 

causadas nas pessoas) conhecem quais aspectos precisam de aperfeiçoamento, 

ou seja, de nova aprendizagem. Apesar de hoje, cada líder possuir um estilo 

dominante de atuar, a complexidade e a competitividade que caracteriza o cenário 

empresarial exige a aprendizagem dos outros estilos, o que  gera mudança 

constante de comportamentos e melhores resultados. 

 

 A característica de que a aprendizagem é um processo global, 

dinâmico e gradativo comprova-se na realidade atual, onde sempre há algo para 

aprender, quebrando assim, paradigmas antigos de que a liderança é inata.  



De acordo com Goleman et al. (2002) a liderança não é algo que se 

nasce sabendo, aprende-se, não deixando de levar em consideração a 

contribuição genética, mas valorizando o adquirido como fator relevante. Embora 

exista toda a tecnologia nos planos de desenvolvimento de performance, ainda 

perdura a inquietação antiga “ como transformar a aprendizagem em desempenho 

concreto, em melhoria imediata  ?”.  

 

É reconhecido que a motivação e os sentimentos relacionados a 

aprendizagem exercem grande influência. As pessoas aprendem o que desejam. 

Quando alguém é forçado a modificar-se, a mudança desaparece rapidamente. 

 

 

1.3.1  A Aprendizagem Sob a Ótica Neurofisiológica   

 

 

A ciência defende que no cérebro existe dois centros executivos que 

caracterizam dois tipos de aprendizagem: lobos pré-frontais (sistema límbico) e o 

néo-cortex. O sistema límbico favorece a aprendizagem de habilidades ligadas a 

motivação, a vivências e “feedback” (conhecimento de resultados) . Entretanto, o 

néo-cortex incorpora conceitos, associações, expansão de conceitos e 

compreensão.  

 

A aprendizagem é limitada dependendo do objetivo a ser atingido. A 

aprendizagem estimulada pelo néo-córtex (chamado de cérebro racional) é rápido, 

pela capacidade de incorporação de novas idéias.  

 

Já a aprendizagem pelo sistema límbico (conhecido de cérebro 

emocional) é mais devagar, necessitando de reorganização de hábitos, além de 

prática constante. Independente da faixa etária, pode-se estimular novas ligações 



(sinapses) para aprendizagem. Requer mais esforço na vida adulta afinal, será 

substituído hábitos antigos por novos que sejam de maior relevância. 

  

A aprendizagem límbica, das competências (conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que agregam resultados práticos na 

realização) será eficaz se incluir a repetição, tendo como fundamento básico a 

motivação. 

 

 

1.3.2   A Aprendizagem e a Inteligência Emocional 

 

 

No século XXI é difundido que cada indivíduo deve conduzir seu próprio 

plano de aprendizagem, de desenvolvimento. Para tanto, é imprescindível, 

construir a imagem de ideal, aliada a uma compreensão da imagem real e atual.   

Sem dúvidas, que ocorrerá através de processo dinâmico, gradativo e 

descontínuo.  

 

No mundo moderno e globalizado a necessidade urgente das 

empresas, que repercute nos resultados financeiros, é direcionar os líderes e 

funcionários a liderar seus processos com excelência e eficácia. A liderança 

eficaz, excelente, competitiva, de alta performance é aquela que está 

constantemente em um processo de aprendizagem contínua, não é finita.  

 

Um dos maiores investimentos na atualidade concentra-se nos aspetos 

da inteligência emocional, mais precisamente na competência pessoal e social 

que, são capacidades que determinam como lidamos conosco mesmo. São eles: a 

autoconsciência, autogestão, consciência social e administração dos 

relacionamentos.  



A autoconsciência relaciona-se com a identificação das próprias 

emoções, além de reconhecer seu impacto; ou seja é usar a função psíquica 

intuição para guiar as decisões.  

 

A autogestão é estar atento, compreender e controlar os impulsos 

destrutivos e as emoções com relação aos objetivos estabelecidos. Já a 

consciência social e a administração dos relacionamentos enfatizam o 

gerenciamento da interação.   

 

Uma das ferramentas de aprendizagem empregadas, apesar de ainda 

em e poucas empresas, para apoiar a aprendizagem constante e o 

autodesenvolvimento é o “feedback” ( reações causadas por outras pessoas ), ou 

seja conhecer através de conversa profissional as reações de seus 

comportamentos nas pessoas e no ambiente. O “feedback”  objetivo, claro e 

honesto acerca do comportamento manifesto é difícil e complexo.  

 

Afirma Goleman (2002)  que as pessoas suprimem os aspectos 

negativos, pois só querem ser percebidas como otimistas. O que está refletindo 

isso é a presença do instinto natural de agradar as pessoas, temendo ferir seus 

sentimentos; apesar da informação percorrer o ambiente e repercutir nos 

resultados.  

 

Não é fácil cada pessoa identificar seus pontos fortes ou fracos. Por 

isto, propõe-se incluir outras pessoas para obter uma visão mais objetiva. O 

método 360 graus proporciona a coleta de informações de várias fontes – chefe, 

pares e subordinados - , favorecendo uma multiplicidade de percepções quanto ao 

modo de agir. Essas várias perspectivas proporcionam uma imagem mais 

completa. É mais fácil fixar-se nos pontos fracos do que nos fortes, principalmente 

no ambiente empresarial quando está envolvido desenvolvimento, carreira e 

promoções.  



Esse fato retrata muito o estilo da liderança onde o foco está no errado, 

não no que funciona bem. Quando a atenção está centrada nas falhas pode ser 

decorrente de pouca autoconfiança e, assim, desconfiamos do “feedback”  

positivo. Em vez de motivar, desmotivam as pessoas. O “feedback” real e eficaz é 

aquele que enfatiza os aspectos positivos e negativos, possibilitando a construção 

de metas de aprendizagem. 

 

Há pessoas que aceitam mais facilmente que outras o “feedback”, como 

se existisse maior disponibilidade para aprender. O mesmo questionamento 

refere-se a liderança, afinal será que algumas pessoas nascem com níveis de 

empatia maior que favorecem a liderança, ou adquirem rapidamente ? 

  

Goleman (2002) afirma “ a resposta é: as duas coisas”. Isto justifica o 

investimento significativo das empresas em planos de desenvolvimento de 

pessoas. Pode-se pensar que o segredo do sucesso, então, é só participar de 

eventos de aprendizagem que obterão resultados na performance. Imagino que 

seja um engano. Afinal, quando a pessoa participa de em treinamento sai 

entusiasmado, com metas já estabelecidas para implementação. Entretanto, ao 

retornar para seu ambiente original, a influência de rotinas, dos velhos hábitos, 

acabam sufocando os efeitos da aprendizagem. Isto acontece principalmente, na 

tão valorizada aprendizagem de habilidades.  

 

 

1.3.3 Relação Aprendizagem e Motivação 

 

 

Sabe-se que a motivação constitui-se um dos aspectos primordiais para 

uma aprendizagem consistente. Não adianta impor determinada aprendizagem 

para uma pessoa, ou instituição, apesar de poder até expressar a mudança 



temporariamente. No entanto, é necessário o esforço intencional, a motivação das 

pessoas. 

É conhecido que descobertas súbitas e inesperadas podem favorecer o 

movimento das pessoas em prol de mudanças. Esses acontecimentos 

descontínuos podem clarificar comportamentos ou contribuir para uma reação de 

fuga e negação.  

 

Fica claro, então, que a aprendizagem deve ser autoconduzida, no 

sentido que será desenvolvida a partir de quem é e o que deseja ser.  

 

Goleman (2002) afirma que esse modelo foi construído por Richard 

Boyatizis catedrático e diretor do Departamento de Comportamento 

Organizacional da Weatherhead School of Management, na Case Western 

Reserve University (USA). O “feedback”  é o propulsor de quem cada pessoa é , 

para descobrir ou reformular a visão de ideal de quem deseja ser. A identificação 

de virtudes e limitações prepara, então, o cenário para a mudança pessoal. Para 

que a aprendizagem seja consistente é preciso elaborar um plano que possibilite 

orientação detalhada sobre as possíveis experimentações.  

 

É interessante lembrar que os sonhos e as aspirações podem mudar, 

precisando rever o que considera importante na vida pessoal e profissional, afinal 

o ideal de “Ser” é variável com o desenrolar do tempo. Manter a atenção nas 

oportunidades de aprendizagem, como maneiras de praticar as habilidades, 

possibilita maior rapidez no aperfeiçoamento. Como o projeto de aprendizagem 

está centrado na mudança e, consequentemente  na vida como um todo, deve 

estar em congruência com o sonho de cada pessoa.  

 

Ao definir objetivos específicos, é recomendável reunir em metas que 

motivem o surgimento dos talentos. Caso contrário, receber apenas metas prontas 

provoca desmotivação, ansiedade, e até, dúvidas. Para alcançar a superação de 



hábitos antigos, ativa-se o córtex pré-frontal, onde a pessoa prepara-se para uma 

reação diferente da habitual. É como se fosse um ensaio mental, afinal, as 

respostas antigas não desaparecem rapidamente, sendo a dedicação e lembretes 

uma das estratégias de superação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 . NOVO FOCO:  PROJETO DE APRENDIZAGEM  

 

 

2.1 A APRENDIZAGEM CONDUZINDO A NOVA PERFORMANCE 

 

 

As pessoas estão sendo impactadas com a necessidade de adaptar-se 

as novas exigências de mercado, de comportamentos, dentre outras. Cabe a cada 

pessoa a elaboração de metas de aprendizagem que garantam a sua 

sobrevivência no mercado. Essas metas estabelecidas devem ser fundamentadas 

nas virtudes, e não em pontos fracos. É importante que sejam definidas 

individualmente, para que se institua o compromisso, a paixão, a motivação e, 

consequentemente, a  aprendizagem consistente. Não aceitar, ou até, criar 

resistências a metas impostas por outras pessoas constitui-se em uma das 

posturas favoráveis à aprendizagem. 

 

As metas devem visualizar o futuro, orientadas para perceber o 

ambiente, além de gerenciar as descontinuidades da mudança. Nos planos devem 

constar ações específicas e concretas da realidade pessoal.  

 

Para tanto, Goleman (2002, p.150) afirma que, as pessoas aprendem 

melhor quando usam métodos adequados a seus estilos. As pessoas aprendem 

pelos seguintes estilos: experiência concreta, reflexão, construção de modelos e 

aprendizagem por tentativa e erro. A experiência concreta  ocorre quando a 

pessoa busca ter experiência que lhe permita ver e sentir como é a coisa. Um 

outro estilo é quando precisa pensar sobre as suas experiências e a dos outros, 

caracteriza o reflexivo. Quando a pessoa busca definir uma teoria que faça sentido 

ao que observa está utilizando a construção de modelos. Já a aprendizagem por 

tentativa e erro, a ênfase é na experimentação ativa.  



2.2 OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS COMO MEDIADORES 

 

 

É possível realizar uma aprendizagem sustentável quando: percebe-se 

os maus hábitos, pratica as alternativas adequadas e treina o novo 

comportamento nas oportunidades. Quanto maior a diversidade de situações que 

exercitar, mais flexível tornará os novos hábitos. Além disso, requer de cada 

pessoa um esforço para conter as tendências a reagir ao estilo antigo. 

 

 Para consolidar também, novos hábitos, recomenda-se lugares e 

relacionamentos seguros. Quando as pessoas sentem-se estressadas, adotam 

postura defensiva, agarrando-se aos hábitos mais conhecidos. O papel de 

conselheiros ou mentores, ajudam as pessoas a descobrir os sonhos, a 

compreender as virtudes e fraquezas, definindo as metas de aprendizagem.  

 

O poder da ação, dos ensaios mentais para a aquisição de novos 

comportamentos também foi defendido pelo terapeuta Moreno. Soeiro (1976) 

relatando a história de Jacob Levy Moreno que era um médico romeno, nascido 

em maio de 1892, radicado em Viena, como psiquiatra interessava-se muito pelo 

teatro, principalmente o espontâneo, onde os atores não tinham os papéis 

decorados. Tinham a liberdade de criar e improvisar na dramatização. Numa de 

suas experiências o teatro espontâneo transformou-se em terapêutico. 

 

Verificou que era possível modificar o comportamento das pessoas, 

elas poderiam aprender diferentes comportamentos através do teatro. A partir daí, 

Moreno construiu sua teoria, que chamou-a de Psicodrama. Reconhece que não 

somente a variável do teatro garante a mudança de comportamento, mas também, 

os fatores sociais e de interação com as pessoas. 

 



 Psicodrama é uma técnica que trabalha e defende o psiquismo em 

ação. A ação não é puramente mental, ou seja o indivíduo estar pensando alguma 

coisa ou imaginando algo, mas sim, o sentido da ação real, do indivíduo atuar 

fisicamente sobre o ambiente e interagir com o próprio indivíduo. Quando uma 

pessoa apresenta dificuldades psicológicas, ela as dramatiza sob a condução do 

diretor (terapeuta), discutindo com um ator (co-terapeuta), interagindo com o 

ambiente, e recebendo dele uma resposta à sua ação. Essa retroalimentação faz 

com que a pessoa perceba melhor seu comportamento e procure outras formas 

adaptativas de comportamento.  

 

A obra de Moreno é extensa reformulando conceitos da psicanálise, 

sociologia e psiquiatria. Basicamente, a aprendizagem de formas mais saudáveis, 

a cura de dificuldades está em atuar sobre a forma de interagir. O psiquismo não 

pode ser atingido, desligado de seu meio, como uma entidade à parte, mas na 

relação com o ambiente. Atuando-se sobre o comportamento atua-se 

automaticamente sobre o mental, defende Moreno.     

 

 

2.3 TIPOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

A aprendizagem realiza-se por meio de situações estimuladoras e uma 

série de respostas. Isto origina oito tipo de aprendizagem.  

 

 O primeiro tipo é a aprendizagem de sinais. Trata-se de um 

conjunto de condições específicas que geram respostas condicionadas. Como 

exemplo, pode-se citar uma pessoa que retirou a casca várias vezes das cebolas 

e, as lágrimas apareceram à vista de uma simples cebola. Um determinado grito 

de um pai para uma criança, produz uma reação dolorosa.  



Da mesma forma a aprendizagem de emoções agradáveis se originam 

por sinais. Um dos exemplos clássicos é o rosto materno para o bebê, que 

provoca fatos agradáveis. Estes exemplos reforçam a idéia de um caráter 

“involuntário”, ou seja pela existência de batimentos cardíacos, reações de medo, 

dentre outros, podem ser adquiridos em conexão com determinado sinal. Em 

resumo  o indivíduo aprende a dar resposta na presença de um determinado sinal.  

 

 O segundo tipo é o de estímulo-reação, permite ao indivíduo 

executar uma ação quando a deseja. A reação é um ato precisamente definido e, 

bem diferente das respostas generalizadas e emocionais das de sinal. Essa forma 

de aprendizagem caracteriza a aquisição de novos hábitos em crianças pequenas 

e, também pode ensinar os adultos a pronunciar palavras na língua estrangeira. A 

criança recebe reforço dos pais para respostas que executa, incluindo sorrir, 

balbuciar, entre outros. 

 

 O terceiro tipo é em cadeia, onde trata-se de ligar uma seqüência 

de dois ou mais  estímulos e respostas. Os elos da cadeia devem ser 

estabelecidos e, ocorrem de uma vez.  

 

 O quarto tipo só acontece na presença de associações verbais, 

sendo os elos internos selecionados do vocabulário assimilado pelo indivíduo.  

 

 O quinto tipo é o de discriminações múltiplas. Não é fácil 

transformar o conhecimento numa aprendizagem permanente. Uma das razões é 

o esquecimento do que se aprende. Entretanto, quando o indivíduo adquire uma 

cadeia que torna possível identificar as respostas é uma estratégia eficaz. Um  dos 

pontos polêmicos deste tipo é a comparação com a tida “aprendizagem de cor”. É 

defendido que se “ de cor” é guardar na memória, então é correta a afirmação. É 

importante lutar contra o esquecimento, para fixar o aprendizado, porém não 

precisa envolver exercícios repetidos como é comum caracterizar a “de cor”.  



 A aprendizagem de conceitos que é o sexto tipo significa 

aprender a responder a estímulos em termos de propriedades abstratas, tais como 

cor, forma, posição número, sendo opostas as propriedades físicas e concretas. O 

indivíduo adquire a capacidade de dar resposta comum a uma classe de estímulos 

que podem diferir uns dos outros de maneira mais profunda quanto à aparência 

física. Assim, ela se torna capaz de dar uma resposta que identifica toda uma 

classe de objetos ou fatos.  

 

 O sétimo tipo de aprendizagem é o de princípios sendo uma 

cadeia de dois ou mais conceitos, onde o indivíduo é capaz de identificar os 

conceitos dentre vários estímulos e utilizá-lo corretamente.  

 

 O último tipo é o de resolução de problemas significa quando o 

indivíduo está capacitado para combinar os princípios aprendidos com novos 

princípios de maior complexidade. Utiliza-se de processos de combinação de 

princípios antigos e novos, é capaz de resolver problemas novos e adquirir novas 

habilidades.  

 

Na atualidade este oitavo tipo merece atenção especial pois é o alvo 

das grandes empresas, tornando-se um diferencial competitivo, porque contribuirá 

em agilidade e inovação por meio da aprendizagem das pessoas.  A solução de 

problemas está relacionada a elaboração de novo princípio que combine com os 

outros já aprendidos e produza resultados. Algumas condições essenciais 

caracterizam esse tipo: 

a) O indivíduo que aprende deve ser capaz de identificar os traços 

fundamentais da resposta que caracterizará a solução. É preciso até 

possuir um objetivo para direcionar o pensamento. 

b) Os princípios lembrados são combinados de forma que o novo princípio 

emerge. Segundo Gagné (1974) pouco é conhecida a natureza dessa 



ação combinatória. Entretanto, sabe-se que a solução chega 

repentinamente. 

c) A sede pelo ato de pensar idéias mais complexas é o antídoto contra o 

esquecimento na aprendizagem. Uma condição básica para incentivar o 

indivíduo é estar convicto de que dispõe de algo que deve pensar. 

 

A aprendizagem através da solução de problemas conduz a novas 

habilidades para o pensamento. Pergunta-se então, qual a relação entre a 

aprendizagem de solução de problemas com a capacidade criadora de descobrir ?  

 

Gagné (1974) observou que  as descobertas expressivas foram 

realizadas por indivíduos que possuíam acervo significativo de conhecimentos 

(princípios). Estavam identificados com princípios relativos a outras áreas do 

conhecimento que não a de sua atuação.  A utilização da solução de problemas 

como método de aprendizagem de princípios, conduz a aquisição de habilidades 

quanto a capacidade de generalização, de aplicação e de retenção. Isto pode 

gerar uma base sólida de conhecimentos para o indivíduo. Entretanto, esse tipo de 

aprendizagem por si só não predispõe a tornar o indivíduo capaz de “criar”. É sim, 

um método de aquisição de conhecimentos. No que concerne a produção de 

gênios outras variáveis provenientes do ambiente influenciam significativamente. 

 

Há discussões sobre a similaridade no processo de aprendizagem, 

comparando-se o desempenho anterior e o posterior. O mundo empresarial  

defende que a eficiência do processo de aprendizagem concentra-se nos 

resultados que o indivíduo aplica na realidade, constituindo-se numa exigência 

marcante.  

Gagné defende que, 

 
“A existência de desempenhos diferenciados como 
resultados de aprendizagem leva naturalmente à inferência 
de que diferentes tipos de capacidades são determinados 



pela aprendizagem ... a identificação desses tipos deferentes 
de desempenho, juntamente aos tipos diferentes de 
capacidade envolvidos, sugere que há no mínimo muitos 
tipos diferentes de aprendizagem. E se tal ocorre, podemos 
supor que existe um número igual de condições de 
aprendizagem efetiva que corresponde a tal variedade. Uma 
teoria do ensino, portanto, não será plenamente útil se se 
voltar anteriomente para aquelas condições que são comuns 
a todas as classes de aprendizagem. Antes de tudo, tal teoria 
deve-se preocupar de uma maneira individual com cada um 
dos tipos de aprendizagem (Gagné, 1967, págs. 296-300)” 

 
 

Na atualidade comprova-se essa idéia nos ambientes de aprendizagem, 

tanto em escolas como em empresas, pela influência dos estilos individuais no 

processo de aquisição de conhecimentos e/ou habilidades. É necessário  

diferenciar entre a “aprendizagem de recepção” e “aprendizagem por descoberta” 

e uma entre “aprendizagem automática” (por decoração) e “significativa”.  

 

Na “aprendizagem receptiva” (automática ou significativa) caberá ao 

indivíduo apenas internalizar o conhecimento e torná-lo acessível quando 

necessário. A “significativa” ocorre quando na internalização é incorporado 

significação. Não necessariamente são antagônicas, a automática e a receptiva.  

 

Já a característica fundamental da “aprendizagem por descoberta” é 

descobrir algo, reagrupando informações, integrando-as, gerando uma 

combinação significativa para o indivíduo.  

 

A “aprendizagem receptiva” está mais relacionada a adquirir apenas por 

recepção. Já a aprendizagem por descoberta relaciona-se a solução dos 

problemas cotidianos, invenções e novos conhecimentos.  

 

Segundo Ausubel (1961) o processo psicológico envolvido é mais 

complexo na “aprendizagem por descoberta significativa” do que na aprendizagem 



receptiva significativa. Está associado a uma experiência prévia anterior ao 

significado internalizado. Entretanto, a “aprendizagem receptiva significativa” que 

baseia-se nas formas verbais implica no nível mais especializado da maturidade 

cognitiva.  

 

Um dos maiores enganos é pensar que “aprendizagem significativa” é 

sinônimo da presença de material significativo. O material significativo pode ser 

internalizado tanto pela “aprendizagem significativa” como pelo método de decorar 

(aprendizagem automática), depende basicamente da disposição da pessoa para 

aprender.  

 

No século XXI que caracteriza-se pela excessiva competitividade seja 

entre países, organizações, escolas, grupos e indivíduos, o centro das atenções é 

a aquisição e armazenamento de uma vasta quantidade de idéias e informações 

representadas por um campo de conhecimentos. A partir dessa concepção, as 

empresas descobriram que possuem em seu ambiente interno um grande acervo 

de conhecimentos, que são construídos na realização de seus processos, 

relacionamentos, negócios, valores, entre outros e, que formam a cultura 

específica e exclusiva da empresa. Carece apenas, o gerenciamento, a 

sistematização e o compartilhamento desse conhecimento, numa visão ampla de 

inclusão de todas as pessoas envolvidas para assim, gerar a estratégia 

competitiva e de sobrevivência de determinada empresa. Essa ferramenta de 

gerenciamento é conhecida como gestão do conhecimento.  

 

Foi descoberto na década de 90 a necessidade de valorização do 

conhecimento interno produzido pelas pessoas nas organizações. A linguagem já 

fazia parte do processo de aprendizagem educacional e, agregou um valor mais 

expressivo sendo um facilitador no processo de aquisição, retenção e utilização de 

informações potencialmente significativas.  

 



Afinal, o que é “aprendizagem significativa” ?  Em 1980, Ausubel et al. 

observaram que a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos 

significados e os novos significados. A essência refere-se quando as idéias 

expressas são relacionadas às informações já adquiridas pela pessoa através de 

uma relação com aspectos relevantes existentes (por exemplo, associação a uma 

imagem, conceito ou símbolo). Além disso, é preciso que a pessoa revele uma 

disposição para relacionar o novo material à sua estrutura cognitiva para tornar-se 

uma aprendizagem significativa. Caso a intenção da pessoa seja apenas 

memorizar, o produto da aprendizagem será então, automático.  

 

Um exemplo conhecido é quando alguém memoriza conceitos sem a 

compreensão do significado das palavras envolvidas, não resultando a aquisição 

de novos significados. Para a aquisição de significados, não é necessário 

somente, que as novas informações estejam relacionadas a aspectos relevantes e 

pré-existentes, mas sim que haja interesse pela pessoa direcionado ao produto de 

aprendizagem.  

 

A formação de significados iniciais são adquiridos por símbolos ou 

signos e uma nova “aprendizagem significativa” originará significados adicionais 

aos signos ou símbolos, permitindo assim, novas relações.   

 

Na “aprendizagem significativa”, o processo de obtenção de 

informações produz modificações tanto na nova informação como no aspecto 

relevante da estrutura cognitiva que emergiu para estabelecer a relação.             

 

 

2.4  APRENDIZAGEM É “DECORAR” ? 

 

 



Como encarar a relação da aprendizagem e a memorização ? A 

aprendizagem não deve relacionar-se simplesmente a inclusão de funções 

mentais, cognitivas, mas sim, de um processo integral, onde todos os elementos 

são importantes: cognitivos, afetivos, físicos, entre outros. 

Na atualidade, em pleno século XXI, graças as novas abordagens 

educativas difundidas nas escolas, há pouco incentivo a memorização apenas da 

informação, não abordando os processos mentais de percepção, atenção, 

raciocínio, entre outros. Segundo Campos (1977) a esse tipo de aprendizagem 

denomina-se pseudo-aprendizagem, quando não utiliza a compreensão das 

relações de causa e efeito. Afinal, o indivíduo não participa da aprendizagem com 

suas habilidades críticas, adotando postura ativa, é meramente um sujeito 

receptor de conhecimentos, não favorecendo o restabelecimento do equilíbrio vital 

decorrente de situação estimuladora. Além disso está excluindo duas 

características inerentes ao processo de aprendizagem que é ser dinâmico e 

global. 

 

Ausubel (1980) discorda que a “aprendizagem receptiva” seja 

eminentemente automática e a “aprendizagem por descoberta” seja significativa. 

Tanto a “aprendizagem receptiva” como a “por descoberta” podem ser automática 

ou significativa dependendo da situação. Especificamente quando o indivíduo 

relaciona uma nova informação com outras existentes, adotando uma estratégia 

caracteriza a aprendizagem significativa. No entanto, quando ocorre através de 

associações simples, de pares, de séries, ocasionando a internalização sem usar 

o conhecimento prévio, indica uma aprendizagem automática. A grande diferença 

é se o material de aprendizagem será só apresentado a pessoas ou permitirá ser 

descoberto. Na aprendizagem automática  o conteúdo é apresentado, não 

exigindo raciocínio, apenas a compreensão e a memorização. 

  



Na “aprendizagem por descoberta”, a pessoa precisa descobrir o 

conteúdo através de produção de idéias que representem a solução para os 

problemas sugeridos ou partes integrantes da solução.  

 

No mundo moderno há incentivos visíveis a novas descobertas, 

principalmente no cenário empresarial onde exige-se um nível elevado de 

inovações como garantia de sobrevivência. Consequentemente, a aprendizagem 

por descoberta será mais valorizada nos dias atuais. Do mesmo modo, a solução 

de problemas aliada a rapidez. No entanto, o processo de aprendizagem envolvido 

não acontece imediatamente, requer estágios.  

 

No primeiro estágio, é necessário antes de tudo, uma transformação 

(reestruturação, reorganização, síntese e integração) dos conceitos existentes e 

disponíveis (fundamentação) que funcionem como substrato.  

 

No segundo relaciona-se os conceitos que estruturam o problema, 

definindo a natureza e as condições da problemática. Posteriormente, associa os 

aspectos relevantes do conhecimento adquirido previamente (informação e 

princípios) que tem interação com o problema.  

 

Uma das vantagens da “aprendizagem receptiva significativa” é a 

internalização de estratégias de solução de problemas que favoreça um processo 

de “aprendizagem por descoberta”. Isso é possível quando uma estratégia de 

solução de problema engloba vários meios e fins potencialmente significativos, 

sendo fundamentado em experiências passadas. Portanto, por intermédio da 

“aprendizagem receptiva” pela memorização poderá transformar-se em estratégias 

de solução de problema, se ocorrer os estágios inerentes ao processo 

comentados anteriormente.  

 

2.5 PRÁTICA E TREINO REFORÇAM APRENDIZAGEM ? 



Erroneamente o treino tem sido considerado como resultado de uma 

memorização. Ausubel afirma que, 

“ ... a repetição ainda é uma variável muito importante e deve 
ser levada em consideração se estamos interessados na 
aprendizagem significativa e na retenção a longo prazo, e 
ainda na transferência com relação a aspetos 
seqüencialmente dependentes da matéria (Ausubel, 1980; 
pág. 258)” 

 

As vantagens da repetição concentram-se em dois aspectos:  

 

a) Após a aprendizagem antes que ocorra esquecimento, consolida o 

material aprendido de forma efetiva.  

b) b) Quando acontece o esquecimento, dá a oportunidade da pessoa 

se beneficiar com a compreensão dos fatores causadores do 

esquecimento.  

 

Nas empresas apregoa-se que o conhecimento está bem internalizado 

quando a pessoa produz logo, implanta melhorias em processos, conduz reuniões 

e/ou apresentações em público, contanto, que haja manifestação de mudança e 

constatação observável no ambiente. A prática é reconhecida como uma variável 

que modifica a estrutura cognitiva. Ela aumenta a clareza e a estabilidade dos 

novos significados aprendidos. Existe ainda a idéia errônea de que a prática não 

estruturada, não dirigida, não intencional é mais eficaz, além de que o “fazer” 

necessariamente leva à aprendizagem verdadeira.  

 

Para a eficácia numa prática de conhecimentos deve incluir o número 

de práticas, o tipo e a distribuição das tentativas, além do método e as condições 

gerais envolvidas.  

 

Segundo Ausubel et al. (1980) observaram que  para a prática resultar 

no domínio do material aprendido, as condições essenciais são:  



(1) que a tarefa de aprendizagem seja significativa;  

(2) que a pessoa possua idéias estabelecidas;  

(3)  que o número, a distribuição, a seqüência e a organização dos 

treinos sejam consistentes.  

 

De uma maneira  geral, as evidências mostram que a prática espaçada 

seja mais eficaz do que a prática intensa tanto para a aprendizagem como para a 

retenção do conhecimento. A disposição para aprender e para desempenhar-se 

de determinada maneira constitui-se uma condição geral importante para a 

prática.  

 

Apesar de muito divulgado no meio empresarial como um indicador de 

resultados – o “feedback” – é uma variável da prática na aprendizagem. 

Entretanto, há poucas evidências de pesquisa sobre os efeitos reais da 

aprendizagem quanto aos mecanismos de ação. O “feedback” não é indispensável 

na aprendizagem, mas funciona como um reforçamento  motivacional que facilita o 

processo de aquisição de conhecimentos tanto pela memorização como pelo 

método da “aprendizagem significativa”.  

 

 

2.6  EDUCAÇÃO CONTINUADA COM FOCO EM COMPETÊNCIAS 

 

 

O mercado de trabalho atual  exige dos profissionais que transformem 

na prática suas competências, ou seja seus conhecimentos (saber), suas 

habilidades (saber-fazer) e suas atitudes (saber ser). O profissional reconhecido 

competente é aquele que usa e sabe agir com suas competências. Qual a 

estratégia a ser utilizada ?  

 



A ação competente é produto de uma combinação de recursos. Por 

outro lado, essa combinação não é uma simples operação numérica, que aciona 

determinada estrutura.  

 

O saber combinar reflete o território da criatividade de cada indivíduo. 

Não há somente uma forma de ser competente em relação as situações, e isso é 

que torna o fenômeno das competências espetacular. Várias estratégias podem 

ser adotadas.  

 

Quanto mais a pessoa sabe combinar seus saberes na estrutura 

cognitiva, mais aumenta sua competência. Já que a competência é individual, está 

em cada pessoa e a competência coletiva de uma equipe constitui-se no centro do 

pensamento das empresas, a questão desafiante é como gerenciar esse campo 

subjetivo ? 

 

 A construção das competências não pode ser imposta as pessoas e 

controlada, mas sim guiada. Guiar no sentido de negociar metas de crescimento e 

criar condições favoráveis para a caminhada com êxito. A valorização das 

competências ganhou importância a partir da década de 80, reflexo de uma onda 

desemprego acelerada na Europa.  A incerteza da economia, a imprevisibilidade 

de crescimento, levou os empresários a apostar mais na capacidade dos 

empregados. Conhecer e gerir a evolução das competências torna-se o imperativo 

do mundo moderno.  

 

A vantagem competitiva das empresas não depende mais da gestão 

financeira, ou da tecnologia, mas sim do gerenciamento das competências. A 

turbulência dos mercados, as novidades na gestão, na tecnologia, nas relações 

impulsionam a criação de novas competências. As empresas que não se 

adaptarem a esse cenário não sobrevivem, bem como na esfera individual . As 

pessoas que não atentarem para a exigência de aprendizagem contínua, de 



profissionalismo, de renovação, tendem a desaparecer no mercado. A 

multifuncionalidade e a cooperação são características imperativas nos 

profissionais inseridos no mercado de trabalho.  

 

Segundo Le Boterf, apud Peter Drucker (2002), hoje em dia, o saber é o 

único recurso que conta. Os fatores de produção tradicionais, aterra (isto é, os 

recursos naturais), o trabalho e o capital não desapareceram, mas passaram para 

o segundo plano. Pode-se conseguí-los, e facilmente, desde que se tenha o saber. 

E o saber, nesse novo sentido, tornou-se uma utilidade econômica como meio de 

obter resultados na área econômica e social. 

 

Com a mudança de foco do capital financeiro pela valorização do 

homem, como a estratégia para durar em mercados instáveis, grandes empresas 

criaram universidades que cultivam e disseminam a formação do conhecimento 

interno. São as conhecidas universidades corporativas.  

 

O desempenho das empresas, de grupo e das pessoas depende do 

conjunto de microdecisões tomadas pela competência. É preciso enfrentar 

situações profissionais evolutivas e pouco definidas.  

 

O trabalho de pura execução já não existe mais, visto que a 

variabilidade das situações acarreta a superação do que é prescrito. A atividade 

precisa ser redefinida. A redefinição não necessariamente expõe a erros. Consiste 

em completar atividades com a capacidade de iniciativa para resolver situações 

imprevisíveis. Os planos, as diretrizes devem ser recebidos como material a 

transformar mediante o exercício da análise crítica.  

 

A empresa e as pessoas não podem sobreviver sem esses ajustes, 

sem as improvisações. As reações previsíveis estão em defasagem. A pessoa não 

precisa investir seus recursos na execução limitada da operação, mas  sim na 



gestão da situação profissional. Com o aumento da tecnologia, da automação não 

tenderá a descartar mais o homem do cenário produtivo ? As máquinas não 

realizam a operação através dos robôs ?  

 

Segundo Le Boterf (2003) a automatização não significa perda de 

competências. Os empregados devem compreender o funcionamento das 

máquinas  para evitar erros e desperdícios. A tecnologia sofisticada pressupõe 

que as pessoas são capazes de intervir e reagir com alto nível de competência.  

 

O conceito mais difundido no mercado de trabalho e entre os 

profissionais é o de empregabilidade. Empregabilidade não no sentido de tornar-

se adaptável ao trabalho específico, mas em relação a necessidade de construção 

de competências e atenção constante às novas exigências de empregos.  Quando 

as empresas favorecem a empregabilidade estão possibilitando a criação de 

novas competências, além de novos ciclos de aprendizagem. 

 

Nesse mundo mais complexo, turbulento e instável que caracteriza o 

século XXI o que se espera das pessoas é que saibam administrar tal 

complexidade. Não existe respostas pré-estabelecidas, caberá a cada pessoa 

relacionar, reconstruir, inovar e, portanto, utilizar-se do método da aprendizagem 

significativa.  

 

Le Boterf (2003) afirma que o saber administrar competente decompõe-

se em: saber administrar com pertinência; saber mobilizar saberes e 

conhecimentos em um contexto específico; saber integrar ou combinar saberes 

múltiplos e heterogêneos; saber transpor; saber aprender e aprender a aprender; 

e saber envolver-se. 

 

Quando fala-se em competência, ela só se realiza na ação. Não há 

competência senão em ato. A competência está além do conjunto de saberes e 



habilidades, mas se desenvolve na prática do trabalho. Sempre  há “competência 

de” ou “competência para”, o que significa dizer que toda competência é funcional 

e contextualizada.  

 

 

 



3. CASO: ENSAIO EMPRESARIAL DE APRENDIZAGEM 

COMO ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA NO MERCADO 

NACIONAL 

 

 

3.1 VISÃO GERAL DA EMPRESA 

 

 

A  Empresa “ X”  é de origem familiar, possui várias unidades de 

negócio, sendo do ramo de comércio. É nordestina, do interior do Ceará, tendo 

alcançado crescimento expressivo no cenário nacional ao longo de seus 50 anos. 

Sua administração é mista composta de profissionais e familiares que compõem o 

corpo gerencial e técnico. A metodologia aplicada para o levantamento das 

informações foi observação ativa. 

 

A ênfase da aprendizagem adotada antes de 1998 era a do conhecimento 

empírico, vivenciado na realização das tarefas, independente do nível de 

complexidade. 

 

De valores tradicionais, a empresa é conhecida no mercado que atua como 

sendo estável, de pouca rotatividade do quadro funcional. A maioria dos 

funcionários possui  mais de 5 anos. 

 

A liderança é mais formal e centralizada, embora haja estilos participativos 

entre os líderes. Há vários veículos de comunicação interna, sendo ainda o mais 

utilizado a comunicação escrita. Está sendo disseminado atualmente a utilização 

da “Intranet” ( informações tecnológicas de padrão interno) o “e-mail” (correio 

eletrônico), visando agilizar as informações e as decisões.  Essa constitui-se uma 



das primeiras mudanças significativas no ambiente interno que acarretou num 

processo de aprendizagem gradativo, contínuo e dinâmico. 

 

A tecnologia encontra-se em fase de reestruturação e adaptação às 

exigências de mercado. A mudança interna foi reflexo de um processo de 

aprendizagem que os funcionários internalizaram. 

 

 

3.2 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM POR COMPETÊNCIAS    

 

 

Em  meados de 1998 a empresa apresentava o seguinte cenário interno: 

 

 Percebia-se distanciamento entre os níveis hierárquicos, os setores 

trabalhavam isolados. 

 

 Havia carência de interação que era complementada com 

dificuldades de comunicação que acontecia principalmente numa direção: “ de 

cima para baixo”. 

 

 Parecia haver uma centralização de responsabilidades operacionais. 

Os gerentes não delegavam igualmente as tarefas, visto que não percebia as 

pessoas com conhecimentos e habilidades necessárias ao desenvolvimento das 

atividades. 

 

 As pessoas eram acomodadas, realizando as tarefas sempre do 

mesmo jeito. Por outro lado, sempre esperavam pela empresa para investir no  

crescimento profissional. O empirismo vigorava nas tarefas. A realidade mudava 

diariamente instalando novas necessidades de aprendizagem, no entanto, 

persistiam em fazer as coisas do mesmo jeito. Isso acarretou num maior número 

de erros. 



 Havia uma valorização maior dos conhecimentos técnicos, em 

dissonância com o mercado que destacava a importância do talento em agir 

(habilidade). 

Esses aspectos estimularam a liderança da empresa a pensar em 

mudanças, partindo das pessoas, principalmente que envolvesse a aprendizagem 

de novos comportamentos. As seguintes ações foram implantadas por unidades 

de negócio da empresa, a partir de setembro de 1998: 

 

 Foi criado e implantado um processo que favorecia a aprendizagem 

contínua das pessoas denominado “Programa de Aprimoramento de Performance” 

, cujo o público-alvo era o nível gerencial, administrativo, técnico e comercial de 

cada unidade de negócio. Estava focado nas seguintes dimensões: avaliação das 

potencialidades individuais, enquadramento do perfil com as potencialidades 

valorizadas pelo mercado de grandes empresas da região, “feedback”  individual 

dos resultados e o estabelecimento de planos individuais de aprendizagem, 

composto por metas de aquisição de novos conhecimentos e habilidades, no qual 

o somatório formou o plano corporativo de aprendizagem organizacional. 

 

 No clima interno da empresa começou o compartilhamento dos planos, 

das áreas, instituiu-se a partir de então, a gestão dos ativos intangíveis, 

demonstrando ainda uma oportunidade de reflexão e aprendizagem em grupo. 

 

  A liderança  que antes não preocupava-se em aprender novas 

ferramentas de gestão, apenas fazer as tarefas de forma automática, ficou 

mobilizada para participar de cursos, seminários nacionais e internacionais, dentre 

outros. Foi implementado em 2001 o Programa de Formação para Futuros 

Executivos, com enfoque conceitual e prático, visando capacitar novos líderes 

para futuras oportunidades internas. Participaram mais de 80 funcionários em 

etapas seletivas, formando um grupo de 22 participantes de cursos, seminários e 

casos práticos. O programa teve duração de 9 meses, concluindo  com a 



apresentação de idéias práticas e viáveis de negócios a um grupo de gerentes 

convidados. 

 

 Em 2002 percebeu-se a necessidade de compartilhar conhecimentos 

resultantes de práticas internas, objetivando o aperfeiçoamento e correção de 

erros, foi criado a “Educação à Distância”, metodologia de aprendizagem no 

ambiente da Internet. Inicialmente, foram elaborados cursos de conhecimentos 

específicos, no qual contribuíram para a formação da cultura de aprendizagem à 

distância. Já em 2003 foram lançados cursos voltados para o desenvolvimento de 

habilidades, tendo 200 alunos em  média de participação. 

 

 Como a empresa “X” possui várias unidades de negócios, sendo a 

comercial uma de suas áreas chaves para o alcance dos resultados empresariais, 

foi elaborado um programa específico à uma das unidades, objetivando o 

alinhamento dos conhecimentos, a padronização das práticas  de vendas e a 

relação com o cliente, denominado “Programa de Excelência Comercial” (PEC). 

Os funcionários são estimulados a: 

 

  demonstrar a capacidade de reconhecer e corrigir os próprios 

erros; 

 aceitar o “feedback” dos outros, não assumindo postura defensiva; 

 aperfeiçoar o “saber ouvir” , reconhecer o valor da opinião dos 

outros e evitar a inflexibilidade; 

 possibilitar o compartilhamento de experiências e a aprendizagem 

de novos conhecimentos. 

 

 A liderança tem sido o alvo principal na formação da cultura de 

aprendizagem, culminando na criação de um programa específico em uma das 

unidades de negócio: “Programa Gestão Cooperativa para Resultados”. O objetivo 

é disseminar o conceito de “líder educador” que é um facilitador da aprendizagem, 



estimulando a reflexão, a construção de conhecimentos e o compartilhamento das 

pessoas.  

 

Observou-se que a empresa “X”  começou a perceber há 5 anos atrás 

que a estratégia de sobrevivência  concentrava-se na elaboração de um modelo 

de aprendizagem contínua, coletiva e corporativa, abrangendo conhecimentos e 

habilidades dos funcionários. 

 

Apesar dos funcionários, no início da estratégia de aprendizagem em 

meados de 1999, ter demonstrado certo pânico, instalado pelos rumores de 

demissão com aqueles que não apresentaram o perfil de competências 

estabelecido pela empresa. A liderança da empresa decidiu estabelecer reuniões 

de esclarecimentos quanto aos objetivos reais da estratégia corporativa. Com 

essa ação e outras de caráter mais direto e individual, foi dissolvida a insegurança 

dos funcionários.    

 

Até os dias atuais, ainda percebe-se o interesse na busca de 

programas que favoreçam a emergência de comportamentos adaptativos à 

realidade instável e turbulenta do mercado empresarial. 

 

Será que a “Empresa X”  só apresentou mudanças no processo de 

aprendizagem corporativa, em função do cenário ameaçador que estava inserida ? 

As pessoas (funcionários) motivados e sensibilizados não acabariam 

impulsionando-a a adotar novas ferramentas que conduziriam ao crescimento ?  

Acredito que sim, pelo nível de conhecimento disponível no mercado e seu acesso 

pelas pessoas, construiria a força motriz  necessária para as novas 

aprendizagens.          

 

 



CONCLUSÃO 

 

 

Na intenção de levantar opiniões e pensamentos acerca da “nova 

aprendizagem”  que constitui-se exigência no mercado empresarial, foi realizado 

pesquisa bibliográfica sobre os conceitos que fundamentam a aprendizagem 

empresarial: “feedback” e a efetividade da aprendizagem em novos 

comportamentos. 

 

Não resta dúvidas de que um conjunto amplo de fatores podem 

influenciar a qualidade da aprendizagem e a forma como é assimilada e 

experimentada. 

 

É curioso notar que a estratégia de aprendizagem adotada pela             

” Empresa X”  não resolveu todos os problemas na cultura organizacional. 

Partindo do pressuposto que, o estímulo a mudança de hábitos pessoais deve ser 

constante; caso contrário aparecem as velhas condutas de acomodação e 

resistência. 

 

Um grande desafio para as empresas é compreender, identificar e a 

companhar os resultados dos investimentos em aprendizagem. Além de gerenciar 

e favorecer um clima constante de renovação nas pessoas. 

 

As empresas têm buscado metodologias quantitativas para investigar 

os resultados de aprendizagem contínua; em geral comparam os comportamentos 

observáveis e o número de idéias implementadas. No entanto, é importante não 

perder os parâmetros qualitativos, subjetivos da motivação na aprendizagem. 

 



Não constitui-se objetivo dessa pesquisa “esgotar”  as idéias sobre a     

“ nova aprendizagem”  empresarial. Afinal, a Era do Conhecimento, da 

aprendizagem, está ainda se consolidando nas empresas.  
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