
Uma geração de

PONTA
Diferentes gerações

trabalham num

mesmo ambiente e,

claro, aprendem de

formas distintas. A

questão é: como

facilitar o

aprendizado, com o

uso da tecnologia,

nesse contexto?
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educação corporativa

á algumas
décadas a
díade "tec-
nologia e
p e s s o a s "
tem sido te-
ma de mui-

tas pesquisas e estudos tanto na
área da educação quanto no
mundo corporativo. Afinal, são
as pessoas que criam, usam e
precisam adaptar-se a este
"recurso", que está modi-
ficando, substancialmente, a
forma de viver e de ser da
humanidade.

Todas as avançadas tec-
nologias disponíveis exigiram
que as gerações anteriores e
também aquela que cresceu
simultaneamente a esses
avanços tivessem de rapida-
mente aprender a utilizá-las em
seu favor, para que pudessem
sobreviver; em especial, isso
ocorreu no mundo corporativo.
No entanto, a geração que
nasceu e está crescendo em
convívio direto com esses novos
padrões tem uma relação
totalmente diferente com a
tecnologia, pois suas neces-
sidades são outras, a começar
que não sabem o que é viver
num mundo sem ela.

Estimulada pelo tema,
comecei a observar o cotidiano

das crianças e jovens desta nova geração e comecei a
perceber por que eles são tão imediatistas no que
buscam e não conseguem adiar suas satisfações: eles
já nasceram plugados: basta clicar o mouse e eles têm
qualquer informação em tempo real. Em segundos
conseguem contactar-se com qualquer parte do
mundo e satisfazer sua curiosidade, informar-se,
divertir-se e até se relacionar.

Percebi o quanto, para nós, que somos dessa
geração de transição, que teve de se adaptar
rapidamente a este "admirável mundo novo", ainda
é difícil direcionar o nosso trabalho para esses novos
paradigmas de aprendizagem —paradigmas esses que
exigirão uma total revisão na forma como estamos
"capacitando" as pessoas hoje. Tendemos a só repetir
"fórmulas", sem ajustá-las às novas demandas, que
cada vez estão mais próximas de nós, basta olhar para
nossos os filhos, sobrinhos, para os nossos alunos
dos MBAs, graduações.

Precisamos ter o compromisso de descobrir as
"novas fórmulas" para continuarmos nos intitulando
"gestores de pessoas", senão vamos aumentar o
"gap" entre as gerações. Nosso desafio é buscar o
equilíbrio entre a valorização da experiência dos
mais velhos e a necessidade de conectividade, com a
capacidade de responder rapidamente, e inovar,
atributos comuns nos mais jovens.

Refletir sobre as diferenças entre estas gerações e
entender quais são os desafios da capacitação desta
nova geração implica identificar de que gerações
estamos falando, conforme mostra o quadro na página
seguinte.

As características apresentadas nos permitem
compreender que essas gerações têm formas de
aprender distintas. As duas primeiras tinham um
ritmo uniforme e pausado; as instruções e diretrizes
eram centradas no instrutor/facilitador; seu foco era



o conteúdo; a abordagem, absolutamente linear e
cartesiana; e a utilização de métodos e técnicas de
caráter mais lúdico exigia excessiva cautela. Em
contrapartida, os "younger learners" possuem um
ritmo muito mais acelerado, necessitam de incentivo
à interação e de engajamento no processo para que a
aprendizagem seja significativa para eles. Gostam
do lúdico e do divertido, e precisam ter variedade
de canais/mídias.

Segundo Marcelo Fernandes, vice-presidente de
Tecnologia da ASTD-Tech-Brasil, "a geração que
está no mercado de trabalho hoje, em posições mais
próximas ao topo da pirâmide, nasceu nos anos 50,
60 e 70, e alguns, nos anos 80. Muitos nasceram
quando a televisão ainda não era colorida e todos os
computadores exigiam enormes salas refrigeradas,
com piso elevado e inacessíveis. Nós, que nascemos
durante esse período, part icipamos das
transformações tecnológicas e fomos aprendendo a
entender os novos avanços utilizando os paradigmas
do passado. As próximas gerações já não têm
conexões com esses paradigmas; no seu D NA já vem
codificado a interatividade e a fluência com o mouse,

o 'search' no Google, o
linguajar do MSN, o
blog, o YouTube, a
Wikipedia e outros
tantos recursos que
fluem pelas artérias da
geração que nasceu a
partir dos anos 90 e
que, para nós, é algo
menos intuitivo. Como
buscar vencer o desafio
de capaci tar essa
geração, como
entender como ela
aprende e que língua

ela fala?"
Na verdade, a capacitação é

uma parte do processo de
educação do indivíduo. Ela visa
tornar o outro capaz de "alguma
coisa", e isto significa desen-
volver competências técnicas e
emocionais, uma vez que
competência é um conjunto de
habilidades, atitudes e conhe-
cimentos que são críticos para
desempenhar determinada
função em determinado negó-
cio.

Por isto, a capacitação deve
basear-se em alguns princípios
da aprendizagem:
• O sujeito é "autor" de sua
vida e é o responsável por sua
própria aprendizagem.
• É preciso ter desejo de
aprender e, em geral , só
aprendemos aquilo que



sentimos necessidade.
• Aprendemos fazendo. A
aprendizagem se centraliza em
problemas e os problemas
devem ser reais. É preciso fazer
sentido para o indivíduo.

Os uyounger learners"

possuem um ritmo muito

mais acelerado,

necessitam de incentivo à

interação e de

engajamento no processo

para que a aprendizagem

seja significativa
• Os novos conhecimentos
devem ser relacionados com
suas experiências anteriores e
integrados às mesmas: exige uma
"construção".
• Aprendemos melhor em
ambiente informal e descon-
traído. A aprendizagem não é

unilateral.
Isto nos remete à idéia de que a capacitação desta

nova geração exige uma linguagem clara, objetiva e
simples; que haja relação com os objetivos e
interesses da pessoa; que utilize diferentes formas;
que seja mais informal e baseada no diálogo e não

numa relação de poder entre quem
ensina e quem aprende; que haja
mais demonstração e prática e
menos exposição oral e que as
atividades possam ser trabalhadas
e processadas pelos dois
hemisférios cerebrais (razão e
emoção). É preciso manter a
atenção do aprendiz, incitar a
curiosidade, contextualizar os
conteúdos em relação àquilo que
tem significado para o aprendiz.

Além dos métodos presenciais
com ênfase no vivencial, o e-
learning, tutorias, comunidades
de aprendizagem, chats, grupos de
discussão e o uso de toda esta
tecnologia disponível são
possibilidades para tornar viável
o desafio da capacitação da
geração NE T.

Refletir sobre como temos nos
preparado para enfrentar estes
novos desafios de trabalhar com

uma geração que vai aprender de forma diferente e
sobre os paradoxos da tecnologia (acessibilidade x
inacessibilidade; une x divide; físico x virtual;
conexão x desconexão; inclusão social x alienação
social) é o nosso papel, e, provavelmente, a nossa
missão! ^™
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Fonte: T & D : inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 38-41,  2007.




