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educativo, videoconferência e, também, através de
'cursos', que, hoje, não se restringem mais à sala

de aula e podem ser realizados a distância ou mis-
tos, com um pouco de cada.

No entanto, uma mudança de paradigma dessa
ordem envolve também mudança de cultura. Por
acreditar nisso, a Valer - Universidade Corporativa

Vale, lançada em 1° de junho de 2003, desenvol-
veu urna estratégia voltada para formas de apren-
der não-tradicionais e que objetiva:
• informar sobre as peculiaridades de cada for-
ma de aprender;

• informar como se dá a aprendizagem em cada
uma dessas formas;
• vivenciar e familiarizar-se com as particulari-

dades envolvidas nas diferentes mídias; e
• Romper preconceitos e padrões estabelecidos.

A essência da Valer é seu modelo de gestão de
competências. É através desse modelo que o em-
pregado constrói anualmente o seu plano de de-

senvolvimento. Nesse plano, inúmeras formas de
desenvolver competências são oferecidas.

A Valer conta com cinco Centros; Gestão e Li-
derança, Formação e Especialização Técnica, For-
mação Básica e Profissional, Cidadania Corporativa
e Inovação em Educação. Esses Centros não são

estruturas físicas, mas sim agrupamentos
conceituais para a entrega das ações de desenvolvi-

mentos selecionadas nos planos de desenvolvimen-
tos dos empregados e para a elaboração de Progra-
mas Corporativos. Essas ações vão desde cursos
presenciais a cursos blended ou on-line, sejam téc-
nicos, de gestão ou de especialização.

No que tange à EAD, é o Centro de Inovação
em Educação que lidera a estratégia. De todas as

novas formas de aprender oferecidas na Valer, a
educação a distância é a que mais exige a quebra
paradigmas adquiridos nos bancos escolares, ba-

seados na transmissão e no condutivismo. Os em-

pregados de hoje foram os alunos de ontem das

escolas e refletem esse modelo na sua relação com
o processo de aprendizagem.

A modalidade de educação a distância não se
restringe ao e-learning. Pode acontecer através de
um material impresso, um CD educacional, um

telecurso, uma ação mista (um pouco de cada) e
apresenta as seguintes características e vantagens:
• os participantes estão distantes fisicamente;
• disponível no modelo auto-estudo ou com
mediação pedagógica a distância (tutoria);
• pode-se tomar contato com a informação a qual-

quer momento, em qualquer local;

• exige disciplina e planejamento para o estudo;
• respeito ao ritmo de aprendizado de cada indi-
víduo;

• Aprender a distância não é sinônimo de estar
distante. Ao contrário, múltiplos contatos podem

ser estabelecidos através de recursos e funcionali-
dades específicas, que podem ser correspondênci-
as, telefone, fax , funcionalidades web, como: e-

mails, chats, fóruns e comunidades virtuais.

É importante destacar que é possível transferir
'velhas' práticas pedagógicas para tecnologias no-
vas (Marcai, 2001). Entretanto, o e-learning que a
Valer utiliza está focado no compromisso em de-

senvolver a autonomia, a iniciativa, a proatividade,
o contato com novas linguagens e a contínua cons-
trução e reconstrução do saber.

Fundamentos pedagógicos da valer

Quando falamos sobre os fundamentos peda-

gógicos, na verdade, estamos nos referindo aos
valores e princípios pedagógicos que regem as ações

de desenvolvimento da Valer. O primeiro deles re-
laciona-se à razão de ser da Valer, que é a de
viabilizar o desenvolvimento de pessoas no pró-
prio universo da corporação.



educação corporativa a Distância

Decorre daí a própria forma como se concebe
os empregados na CVRD: pessoas, onde a dimen-
são indivíduo e profissional se unem e, por isso,
convivem no universo da companhia múltiplas com-

petências, que necessitam de condições para que
possam se desenvolver na sua totalidade e, assim,
responder satisfatoriamente aos desafios apresen-

tados pelo negócio.
A Valer incorpora tal premissa e tem como

objetivo oportunizar a interação e o acesso aos

empregados com diferentes formas de construção
do conhecimento de modo crítico e dinâmico, con-
templando o virtual e o presencial, viabilizando,
assim, as ações de desenvolvimento enumeradas
em seus respectivos planos.

Sob essa perspectiva, são fundamentos peda-

gógicos da Valer:
• Prática centrada na formação integral dos em-
pregados-alunos, valorizando suas bagagens pes-

soais e pautada numa concepção globalizante do

conhecimento;
• Novo paradigma educacional, no qual se rom-

pe com o condutivismo, deslocando-se a atenção
do ensino (transmissão) para o processo de apren-

dizagem (construção). O empregado-aluno é agen-
te, sujeito, passando de executor, para gestor do

seu próprio percurso de formação e, por conse-
guinte, de seu desenvolvimento;

• Respeito ao ritmo de aprendizagem de cada
empregado-aluno, às distâncias e diversidades re-
gionais;

• Uma estrutura não linear da formação, permi-
tindo que o empregado-aluno aprenda a aprender
e desenvolva a sua autonomia;

• Uma nova forma de organização curricular: a
modular, com conteúdos dispostos em objetos de
aprendizagem combináveis de modo a atender às
ações de desenvolvimento sugeridas, otimizar a
elaboração de novos conteúdos e garantir a

integração e a relação entre os conhecimentos teó-
ricos e práticos;
• Incentivo à pesquisa, à elaboração individual e

à revisitação de conteúdos, para que a informação
seja problematizada e significada pelo sujeito da
aprendizagem, de modo a transformar-se em co-

nhecimento;
• Aprendizagem baseada na colaboração e coo-
peração, na qual os empregados-alunos interagem
e intercambiam experiências no próprio Ambiente



de Gestão de Aprendizagem e Mediação Pedagó-

gica, centrada na figura do facilitador, que ora sin-

tetiza, ora dinamiza e modera relações, seja com o
conteúdo, seja entre os empregados-alunos; e
• Verificação da aprendizagem formativa, proces-
sual e diagnostica, viabilizada pelas ações de coo-
peração, participação e negociação, bem como atra-

vés dos mecanismos de interação síncronos e
assíncronos.

Tecnologias no processo de
aprendizagem corporativa

O primeiro passo para incorporar a tecnologia
nos processos de educação corporativa é pensar

criticamente sobre o uso e aplicação dessa
tecnologia. A tecnologia só será válida no processo
de aprendizagem se e s t imula r o t rabalho

colaborativo, onde a construção do conhecimento
e o seu compartilhamento sejam premissas nos pro-

jetos educativos dentro das empresas.
Pensar em uma educação nos dias de hoje ba-

seada no uso das tecnologias deve ser um ato res-

ponsável e ético. Qualquer tecnologia, meio, mídia
ou recurso ut i l izado na educação e

consequentemente na educação corporativa refle-
tirá, no momento de sua utilização, os fundamen-

tos do projeto pedagógico no qual está inserido.

Portanto, a intenção pedagógica e os conceitos que
atuam como premissas da prática pedagógica se-

rão determinantes para os resultados que se pre-
tenderá alcançar na ação educativa. Na Valer, os
seguintes conceitos embasam as ações em EAD:
Cibercultura, Interatividade, Colaboração,
Hipertextualidade, Ecologias Cognitivas e Media-
ção Pedagógica.

Lidar com tais conceitos requer uma cuidadosa

equipe, focada na responsabilidade e no compro-
misso de fazer educação com qualidade, oferecen-
do sempre soluções educacionais adequadas ao

público da companhia. O Centro de Inovação em
Educação conta hoje com quatro profissionais

(pedagogos, psicólogos e analista de sistemas) e
inúmeros parceiros para a operacionalização das
ações de desenvolvimento.

o e-learning na CVRD

Especificamente, o e-learning é uma forma de
aprender bastante nova não só na Vale, mas no
cenário corporativo mundial, sendo necessário um

tratamento especial na estratégia de EAD da Valer.

Poucos empregados já haviam participado de cur-
sos on-line, e os que ainda não haviam participado

GLOSSÁRIO
Tutoria dinamizadora: profissional que tenha

expertise em motivação de grupos a distância,

via e-mail, fórum, chats, listas de discussão, com

o objetivo de fomentar a participação e o

cumprimento das atividades, quando houver.

Deverá vir à CVRD acessar relatórios e demais

funcionalidades de interação do ambiente virtual

de aprendizagem, a CVRD capacitará o tutor

dinamizador para tal. Esse profissional não

possui, necessariamente, domínio do assunto.

Para esse perfil, estimam-se 15 horas semanais

por curso, envolvendo todas as at ividades

descritas.

Tutoria de conteúdo: profissional com domínio total

do conteúdo. É responsável por tirar dúvidas

conceituais e por manter um contato rápido e

objetivo com os participantes. É de sua

responsabilidade também reforçar a atuação do

mediador, ou seja, manter um clima de parceria com

os participantes, de modo a motivá-los a estudar.

Deverá estabelecer contato prioritariamente por e-

mail e utilizar, nas dependências de CVRD, as

funcionalidades de interação síncronas e assíncronas

do ambiente virtual de aprendizagem, quando essas

forem previstas no plano de tutoria. Estimam-se 10

horas semanais de dedicação por curso.

Text Box
  



possuíam um estigma sobre essa modalidade. Uns
a confundiam com livro eletrônico, outros pensa-
vam que o e-learning era sinônimo de estudar so-
zinho, sem a oportunidade de colaboração ou
interação. Era importante, então, apresentar ao
público interno da CVRD o que a Valer concebia
como e-learning.

O primeiro passo das ações de e-learning en-
volveram diretamente os empregados da CVRD.
Um grupo de 50 pessoas foi selecionado para par-
ticipar da escolha da plataforma (LMS - Learning
Management System) e experimentar suas funcio-
nalidades de colaboração, além de vivenciar a par-
ticipação em um curso a distância.

Após a escolha da plataforma, e sempre an-
tes de uma turma de um curso on-line iniciar,
todos os participantes eram convocados para
uma videoconferência. Nessa oportunidade, era
possível desenvolver, junto aos empregados, o
conceito de e-learning da CVRD, inclusive já
uti l izando o conceito de tutoria. No primeiro
semestre de lançamento da Valer, 800 empre-
gados foram atendidos.

Um expressivo catalisador da estratégia de
e-learning foi a implementação do Projeto de
ERP (Entreprise Resource Planning), que tem
como objetivo integrar os principais sistemas
da companhia, o qual utilizou fortemente o e-

learning para a capacitação dos empregados na
sua utilização. Para atender ao Projeto e seus
'times' bastante desafiadores, foi preciso atuar
com um abordagem específica e dar foco, no e-
learning, aos auto-estudos. Até hoje contabiliza-
se em torno de 30 mil participações.

A mediação pedagógica ocupou um espa-
ço de destaque na estratégia de e-learning da
Valer. A utilização do e-learning através do Pro-
jeto de ERP foi responsável pela grande difu-
são dessa metodologia. Os empregados tive-
ram a oportunidade de experimentar o que era
o e-learning na CVRD. Era, portanto, o mo-
mento de direcionar a estratégia para ativida-
des que viabilizassem a interação e colabora-
ção. A Valer trabalha com dois níveis de tuto-
ria: a dinamizadora e especialista. Ao todo,
entre cursos on-line de prateleira e sob medi-
da, já são mais de 200, e atualmente 100%
possuem tutoria.

Atualmente, a estratégia de EAD da Valer
dedica-se à criação de redes de aprendizagem
e de relacionamento. A Valer entende que, atra-
vés das oportunidades de interações oferecida
nos cursos on-line e nas demais formas de
aprender oferecidas pela Valer, torna-se pos-
sível incentivar o compartilhamento de conhe-
cimentos em qualquer lugar e a qualquer mo-
mento e facilitar a troca de saberes. A estraté-
gia passa, então, a direcionar-se para a criação
de comunidades de prática e na construção
coletiva de conhecimentos com vistas à inova-
ção. É o início da Estratégia de gestão do co-
nhecimento da CVRD.

A Valer acredita que desenvolver compe-
tências implica romper com as delimitações
impostas pelo mero fazer e viabil izar diferen-
tes vivências educacionais. Realizar isso sig-
nif ica formar não só um trabalhador de um
novo tipo, como também um cidadão mais atu-
ante, e é esse o desafio da estratégia da Valer
ao disponibilizar ao empregado novas formas
de aprender.

Text Box
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