


A autora, especialista em Rotas e Trilhas de Aprendizagem no

contexto da Educação Corporativa, é sócia-diretora da ElosRH.

esde a antigüidade, dar significado ao

ensino, contextualizando-o à realidade

dos aprendizes de forma a engajá-los no

processo de aprendizagem, tem sido um

desafio para os educadores. Mais

recentemente, esta teoria da

aprendizagem significativa vem sendo

explorada por vários pesquisadores, entre eles

o psicólogo norte-americano David Ausubel. Para ele,

"aprendizagem significativa é aquela que, inserida na realidade

do aprendiz, tenha significado, ou seja, encontre respaldo em

conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva e na

experiência do indivíduo."

Ainda segundo Ausubel, "para que a aprendizagem

significativa aconteça são necessárias duas condições:

1) O aluno precisa ter disposição para aprender: se o indivíduo

quiser memorizar o material arbitraria e literalmente, então a

aprendizagem será mecânica; e

2) O material a ser aprendido tem que ser lógica e

psicologicamente significativo: o significado lógico depende

somente da natureza do material, e o significado psicológico

é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz

faz uma filtragem dos materiais que têm significado ou não

para si próprio".

Na conjuntura atual de desenvolvimento dos colaboradores

nas empresas, vale a mesma reflexão: como fazer com que as

ações de desenvolvimento tenham "significado" e encontrem

respaldo na realidade vivida?

Modelo para ações de desenvolvimento

Esta abordagem da aprendizagem significativa nos remete a

alguns questionamentos quanto ao modelo para ações de

desenvolvimento (também conhecido como modelo

pedagógico) utilizado pelas empresas. Vejamos:

• o modelo utilizado na empresa está centrado no aprendiz,

incentivando o processo de autodesenvolvimento e

possibilitando diferentes níveis de interação: aprendiz x

conteúdo; aprendiz x aprendiz;

aprendiz x instrutor/tutor?

• os sistemas de Gestão do Capital

Intelectual estão interligados,

permitindo aos colaboradores

visualizarem a importância de cada um

deles para o seu processo de

desenvolvimento e aprendizado?

Um modelo para ações de

desenvolvimento que esteja em

sintonia com as diretrizes da

"aprendizagem significativa" deve

contemplar a integração dos diversos

sistemas relacionados com o

desenvolvimento e capacitação dos

colaboradores, a saber:

• Sistema de gestão por competências
—para apoiar colaborador e gestor na

identificação dos "gaps" entre as

competências requeridas pelo negócio

(estratégicas, funcionais e humanas) e

o desempenho das atividades x

competências atuais.

• Sistema de avaliação de desempenho

- para apoiar o colaborador na

elaboração de um Plano de

Desenvolvimento Individual (PDT),

de forma compartilhada com o gestor.

• Rotas de aprendizagem — para

orientar o colaborador sobre o que

aprender, como aprender, quando

aprender e para quê (link com as

competências organizacionais).

• Ambiente de aprendizagem (Sistema

de Gestão LMS) — para apoiar o

gerenciamento das ações de

desenvolvimento (presencial e e-

learning, entre outras).



TECH M A N A G E M E N T

O quadro aacima mostra a interligação do modelo de ações
de desenvolvimento com os sistemas de Gestão do Capital
Humano. No contexto integrado, o cokborador sabe claramente
porque determinada competência é importante para a organização,
como ele está frente a ela, que conhecimentos precisa absorver
para diminuir os "gaps" identificados na avaliação de desempenho,
que rota de aprendizagem precisa percorrer para se desenvolver,
o quanto essas competências são importantes para seu plano de
carreira e o quanto aquele conhecimento instalado na organização
facilita o alcance de melhores resultados para o negócio. Esse
modelo integrado está em perfeita sintonia com os fundamentos
da "aprendizagem significativa". Porém, é importante enfatizar
aqui o papel fundamental das rotas (ou trilhas) de aprendizagem,
como elemento catalisador dos PDIs (Planos de
Desenvolvimento Individuais) ou PDGs (Planos de
Desenvolvimento Gerenciais) e as diversas alternativas de
capacitação disponibilizadas pela empresa.

A Aprendizagem Mediada por Tecnologia (AMT)
e a Aprendizagem Significativa

A AMT se sustenta basicamente em quatro áreas:
• Distribuição, ou seja, a habilidade de disponibilizar o
treinamento em qualquer lugar, a qualquer hora, eliminando
barreiras de tempo e espaço;

• O poder da mídia, emprestando sua
interatividade e estimulo;
• Integração, entendida aqui como a
habilidade de reunir, no momento
necessário (just-in-time), os recursos de
auxilio ao desempenho na quantidade
certa para uma dada necessidade; e
• colaboração digital, promovendo a
interação entre pessoas (aprendizes,
instrutores, facilitadores, especialistas,
etc.) via e-mail, fóruns de discussão,
chats, videoconferência, etc.

Recentes pesquisas sobre a
utilização da aprendizagem mediada
por tecnologia vêm demonstrando que
a utilização combinada das várias
técnicas instrucionais disponíveis é o
caminho para uma maior eficiência e
eficácia da aprendizagem corporativa.

Podemos citar um recente estudo
da Amy Finn, publicado no "Learning
Circuits" da ASTD (American Society
for Training and Development), sobre
as tendências para a aprendizagem
mediada por tecnologia (também
conhecida pelo nome em inglês e-
learning). Entre outras coisas, ela
menciona:

"(...) um único método de entrega
não é mais suficiente para lidar com
treinamentos oferecidos em escala
organizacional.

"(...) A construção de programas de
aprendizado combinados move o

ensino para uma nova era. O
aprendizado combinado preserva as



considerações necessárias de como as

pessoas aprendem e oferece opções

para o aprendizado e ainda pode

produzir economias mensuráveis

prometidas pelo e-learning.

Exploração pessoal

Vivemos tempos de grandes

mudanças e isto traz, inevitavelmente,

vários caminhos e alternativas para a

implementação da "aprendizagem na

era digital". É encorajador perceber que

estes caminhos freqüentemente

convergem e se apoiam mutuamente.

Por isso, os profissionais de ET&D (Educação Treinamento e

Desenvolvimento)nuncativeramumleque de alternativas tão grande

para disseminar conhecimento rapidamente e com qualidade.

É essencial, no entanto, que se coloque os objetivos do

desenvolvimento/capacitação acima da tecnologia e apliquemos

a tecnologia para atingir nossas metas. A ênfase no uso da

tecnologia deve fundamentar-se na compreensão das necessidades

e competências a serem desenvolvidas e na conscientização dos

métodos para desenvolver e manter nos colaboradores um

interesse pelo aprendizado. Os "instrumentos" tecnológicos

podem e devem ser utilizados como facilitadores e agilizadores

neste processo de disseminação do conhecimento.

Enfim, a aprendizagem deve ser uma exploração pessoal que

tenha significado para os colaboradores e promova uma

experiência ativa e colaborativa........................................

ecarvalho
Text Box
Fonte: T & D : inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 30-33,  2007.




