


O mundo moderno caracteriza-se por sucessivas e

incontáveis transformações. Em praticamente qual-

quer área do cotidiano, tudo se movimenta rapida-

mente, transformando-se e transformando coisas

e pessoas. Porém, poucas são as áreas em que es-

sas transformações podem ser chamadas verdadei-

ramente de revolucionárias. Isto porque se acelera-

mos o conforto da vida atual, não necessariamente

recriamos ou reinventamos, por exemplo, a roda.

O esforço tem se dado muito mais no aperfeiçoa-

mento de utensílios que no questionamento de suas

funcionalidades. Uma cadeira, por exemplo, por

mais que a modifiquemos, ainda tem a função de

cadeira (e precisamos dela neste estado primordi-

al). Claro, com toda a tecnologia disponível, temos

hoje cadeiras que fazem massagens, cadeiras que

se transformam em camas ou armários, cadeiras

portáteis, mas, enfim, sempre cadeiras.

Já no campo do ensino, isto realmente não vem

ocorrendo dessa forma. Com o advento da internet

(uma revolução em si), muita coisa mudou. A revolu-

ção desencadeada pelas mídias eletrônicas, se não

mudou o que conhecíamos do mundo, mudou radi-

calmente a forma como tomamos conhecimento

dele. Um exemplo, já hoje clássico, tem a ver com o
impacto que essa revolução causou no campo da

aprendizagem, especialmente a aprendizagem a dis-

tância. Aqui, a forma tem sido decisiva para trans-

formações radicais. Veja os principais pontos altera-

dos:

1 Rapidez na transmissão do conhecimento e

informação.

- Opção de escolha sobre como e onde

aprender.

- O espaço geográfico passa a ser irrelevante.

- O aprendizado se dá, também, por som e

imagens reais (pode-se acoplar uma câmera no
computador).

- A interatividade reina.

- O ensino democratiza-se.

- E tudo pode acontecer, também, em tempo real.



E uma realidade impensável para quem olhas-

se de 10 ou mais anos atrás. No entanto, é preci-

so localizar onde ocorre a revolução. Ao contrá-

rio do que muito se propaga, a revolução, neste

caso, ocorre no meio, não no modelo de educa-

ção. Continuamos a aprender o que nos interes-

sa em matemática, línguas, história, problemas

sociais, etc. Isto, em si, não foi alterado. O que

mudou, e muito, foi o como, isto é, a forma, e,

por decorrência, aqui, o meio como consumi-

mos esse aprendizado. É óbvio, porém, que essa

mudança no meio tem um impacto avassalador
na educação, e em alguns casos, por conta de

suas características, pode levar o estudante a

acelerar drasticamente sua formação.

Um dos campos em que esse meio mais tem

sido utilizado é o da chamada educação

corporativa, a forma de ensino que ocorre den-

tro das empresas. Por disporem de mais recur-

sos e também por exigência e pressão dos mer-

cados, empresas têm se preparado cada vez mais

para aproveitar ao máximo as ferramentas

tecnológicas de educação. E aqui, apostam quase

todas as suas fichas no e-learning, provavelmente

o meio mais eficaz de promover educação a dis-

tância —só para lembrar, o e-learning não é si-

nônimo de educação a distância. Ele pode tanto

ser usado como complemento em projetos

presenciais como a distância.

Esse investimento tem exigido mudanças

profundas na forma como é vista a questão da

educação nas empresas, e particularmente o

que se refere ao treinamento tradicional. Mui-

to se fala sobre isso e mesmo nesta edição há

inúmeros relatos mostrando formas criativas e

até elegantes de implementação de projetos

nessa área. Mas o que tem sido dito sobre fun-

cionários, sobre seu comportamento, mudan-

ças, sobre para quem toda essa arquitetura

tecnológica tem sido desenhada? Muito pou-
co. A questão me parece importante, porque

quase sempre os programas de e-learning, as-

sim como os formatos em que são desenvolvi-

dos, são avaliados muito mais em função das

necessidades de negócios que em função das

necessidades das pessoas (de sua formação

enquanto profissionais que não irão se ligar eter-

namente a uma empresa).

Faz sentido que se considere sempre os as-

pectos empresariais, afinal, têm a ver com na-

tureza, se não a existência, das próprias em-

presas. Mas há descompasso nesses esclareci-

mentos. Quase sempre a empresa (a grande em-

presa, diga-se) toma, digamos, consciência da

necessidade e a iniciativa de implementar pro-

gramas, recursos e infra-estrutura para rodar

programas de e-learning. Os funcionários aca-

bam indo na esteira, e poucos são os que têm

para si que essa necessidade, quase sempre

focada apenas na perspectiva da empresa, re-

presenta e corresponde, de fato, a uma aquisi-

ção considerável de conhecimento.

Por que isto acontece?

No final do ano passado, mediei uma apre-

sentação sobre a importância do e-learning

numa grande empresa. A certa altura do en-

contro, um funcionário pegou o microfone e

dirigiu a mim a seguinte questão:

"Esses cursos de e-learning são reconheci-

dos na carreira do funcionário quando ele se

desliga da empresa que os ofereceu?"

Estávamos na fase de perguntas e respos-

tas. Percebi que alguns dos palestrantes, todos

especialistas na matéria, ficaram apreensivos.

Tive poucos segundos para pensar e, por não

saber como justificar minha posição, disse sim-

plesmente a verdade: "Não, não são reconheci-

dos no mercado". Arrisquei ainda um "por en-

quanto".

Quase ao mesmo tempo em que dava mi-

nha resposta, os palestrantes, com evidente

constrangimento, esboçavam um certo assen-

timento. Confesso que não me senti nem um

pouco aliviado com a anuência, mas, enfim,

era a pura verdade. Um funcionário que faz um,

dois, dez cursos numa empresa não tem reco-



nhecido esse percurso, caso mude de casa, em

outra empresa.

Pode-se justificar. Os cursos ou programas

de e-learning (e quaisquer outros de ensino, a

distância ou presencial), em geral, são dese-

nhados para atender questões ligadas à nature-

za do negócio da empresa. Absolutamente ló-

gico. Salvo temas, digamos, mais globais, como

línguas ou gestão do tempo, conflitos, etc., não

faz sentido imaginar que uma empresa que atua

no ramo bancário, por exemplo, dissemine cur-

sos sobre turismo ecológico para seus geren-
tes. Salvo as exceções de praxe, uma empresa,

mesmo quando oferece um daqueles cursos

mais globais, considera como pano de fundo o

seu próprio ambiente, o que faz com que cada

curso tenha uma determinada validade, vamos

dizer, territorial. Sem contar que mesmo quan-

do se trata de um ramo similar (no caso de um

funcionário trocar o banco X pelo banco Y),

são consideráveis as mudanças políticas e cul-

turais, entre outras, no caso, de um banco para

outro, o que quase sempre inviabiliza o apro-

veitamento daquele conhecimento, o qual não

poderia ser considerado como nada além de

específico. Numa imagem lírica teríamos: que

a educação seja tão eterna quando a duração
do emprego.

Quer mais desmotivação? Se um funcioná-

rio for obrigado a cursar um desses programas,

sabendo que o acréscimo em termos de currí-

culo, do ponto de vista externo, é quase nulo,

como ele irá se sentir?

Tenho ouvido interessantes respostas, ve-

jamos:

 "Como pode um funcionário não

reconhecer que a empresa está investindo

nele?"
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- "Não fazemos cursos para preparar nossos

colaboradores para a concorrência."

- "Nossos cursos o capacitam para realizar

melhor suas funções. Se ele aproveitar isso

em outras empresas, correremos esse risco."

Pode-se ainda argumentar que enquanto o

funcionário estiver na empresa, ele deve real-

mente aprimorar os conhecimentos relativos às

funções que desempenha. Nada mais justo, a

não ser o fato de que esta imposição, por ne-

cessidade intrínseca do próprio negócio, limi-

ta, ou torna paradoxal, aquilo que o e-learning,

e a educação a distância, por decorrência, têm

de mais fantástico: sua extensão, plenitude e
democratização.

Não há resposta satisfatória na lógica dessa

abordagem, a não ser que se saia dela.

Por exemplo, se se considera que, assim

como a forma de aprender, os formatos de tra-

balho também estão em franca expansão, é

possível vislumbrar saídas mais dignas. Já está

em curso, embora em níveis reduzidos no Bra-

sil, um novo tipo de trabalho que se configura

por necessidades pontuais. Existem empresas

que contratam especialistas para resolverem

problemas específicos, por determinado tem-

po ou por demanda. Muitos chamam a isto de

trabalho por projetos. Em situações como es-

sas, o conhecimento adquirido, sob o patrocí-

nio ou não da empresa, não só é aproveitável

como desejável por outras organizações. O pro-

blema é que para se beneficiar dessa oportuni-

dade, o funcionário teria de se desligar da em-

presa, o que, convenhamos, é algo bem com-

plicado. Outra alternativa bem sucedida são as

chamadas universidades setoriais (já presentes

no Brasil), que preparam e formam trabalha-

dores para atuar em certos segmentos da in-

dústria, a qual reconhece e aproveita coletiva-

mente o conhecimento e instrução adquiridos.

De qualquer forma, pensando mais nos em-

pregados que nos empregáveis, pode-se bus-

car outras respostas mais encorajadoras. Suas

raízes estão no próprio aluno, um dos princi-

pais interessados nessa questão. Aquele "não"

que dei como resposta no seminário repercutiu

em mim durante dias. Tentei me colocar no lu-

gar do funcionário, o que me fez compreender

suas inquietações. Mas não pude também dei-

xar de ver a questão fora do âmbito dos interes-

ses das relações de trabalho. Atendo-se ape-

nas a questões pessoais, a possibilidade do

aprendizado a distância, no âmbito em que ele

hoje se configura, permite saltos incríveis na

formação de um indivíduo. A primeira coisa a
ser feita para o máximo aproveitamento é abrir

mão do interesse local e instantâneo e passar a

olhar o horizonte da carreira, seja dentro ou
fora da empresa.

É verdade que não se pode escapar da lógica

dos conteúdos, que sempre vão atender aos in-

teresses de negócio da empresa. Mas há uma

outra lógica que deve permear a trajetória de
quem pretende crescer e se desenvolver. Se isto

vai acontecer nesta ou naquela empresa, é

irrelevante. De um ponto de vista estritamente

pessoal, o toco de desenvolvimento do funcio-

nário ou trabalhador moderno tem de estar, prin-

cipalmente, nele mesmo. É claro que tem de haver

sintonia entre os interesses da empresa e os seus

próprios, do contrário, não fará sentido a per-

manência dele na empresa. Mas o funcionário

não deve restringir seu aprendizado apenas den-

tro do círculo da empresa. Essa é uma chave

importante. Sempre que possível, ele deve bus-

car ampliar esse conhecimento, acrescentando

e compartilhando outras informações ao curso

ou programa oferecidos pela empresa. Com o

mesmo interesse, ele também deve ampliar o

círculo de aprendizes que, como ele, estão estu-

dando, especialmente se isso puder acontecer

tora da empresa. O ambiente externo sempre

oxigena vícios e hábitos. Agora isso não pode

ocorrer de forma clandestina. A empresa tem

de apoiar e incentivar, pois ela também se be-

neficia, e muito, desse conhecimenlo extra.



Participar de grupos de estudos, comuni-

dades e encontros temáticos, espaços onde pro-

fissionais, em geral do mesmo nível hierárqui-

co, com preocupações comuns, trocam infor-

mações, experiências e se consultam, estimu-

lam o aprendizado e amplia os horizontes de

desenvolvimento, sem contar que alimenta uma

rede de relacionamentos que poderá ser sem-

pre útil no futuro. Aliás, isto pode ser feito

pela internet e presencialmente.

A boa notícia nessa história é que está em

estudo na Associação Brasileira de Educação

Corporativa (Abec) um projeto que visa cer-

tificar, para o mercado, percursos formativos

dados pelas empresas. Segundo a presidente

da entidade, Ana Rosa Chopard Bonilauri, "o

trabalhador que passasse por determinado

percurso formativo no desenvolvimento de

uma competências, ainda que formalmente

regularizado, sairia com a certificação ou com

um atestado de participação em determina-

do percurso formativo dentro da empresa, o

que também teria um peso para o mercado

de t raba lho" , d i sse ela em en t rev i s t a

publicada no ano passado, na edição 142 des-

ta revista.

Certamente um projeto como esse daria um

promissor alento àqueles que se preocupam

com sua carreira. Enquanto isto não acontece,

o que fará a diferença na trajetória do funcioná-

rio é sua postura em relação à aprendizagem.
Independentemente de ter ou não reconhecido

determinado percurso em outra empresa, a dis-

posição para aprender e mesmo o desenvolvi-

mento de habilidades adquiridas ao se lidar com

cursos e programas eletrônicos têm valor ines-

timável. E isto, em qualquer organização séria,

costuma ser bem reconhecido.
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