




em primeiro lugar. E quando o assunto
é inovação, geralmente o primeiro tema
que vem à baila é o dos investimentos
de capital necessários para se garantir
o processo.

Obviamente o capital tem um papel
de destaque no suporte aos processos
inovadores, e isto é inegável. Existem,
entretanto, inúmeras experiências de
inovação nas quais a participação do
capital não foi tão decisiva - como é
o caso da história que acabamos de
contar - a não ser como recurso de
solidificação e disseminação daquilo que
foi concebido, do produto da inovação.

O risco que corremos é que, ao
restringirmos o nosso olhar em um
elemento causai isoladamente - como
seria neste caso o capital -, acabamos
por não reconhecer a participação de
outros elementos que também estão
presentes, debilitando o valor de sua
participação no processo global. Além
do aporte de capital, todos sabemos
que para que possa existir a inovação
é necessária a presença de vários
outros componentes. Basta lembrar a
importância do sistema de gestão, de
uma visão clara, sempre realimentada
e realmente vivida da razão de ser da
companhia, dos valores e princípios, das
estratégias e dos diferentes processos
do negócio que a tornam possível, da
tecnologia, da liderança, da cultura e
das pessoas, entre outros.

Cada um desses componentes, embora
funcionando de modo interdependente,
tem um caminho próprio e relativamente
autônomo. Cada um deles é um
"pequeno sistema", com seus esquemas
e sua relação com o seu entorno,
inevitavelmente instáveis e mutáveis.
A cada vez que algo muda no ambiente,
uma pressão acontece em seus processos
internos, o que, por sua vez, mobiliza
possíveis mudanças no ambiente. Este é

o movimento próprio e ao mesmo tempo
interdependente que chamamos de auto-
organização, ou seja, a capacidade que
um sistema tem de conduzir sua própria
preservação e desenvolvimento, podendo,
inclusive, gerar a si próprio. Sendo mais
precisos, digamos que c"ada um desses
componentes e a própria organização
compõem aquilo que chamamos de
Sistema Adaptativo Complexo.

Os Sistemas Adaptativos Complexos
são sistemas abertos, isto é, em constante
interação com o seu ambiente, ao qual
procuram se adaptar, tentando, ao
mesmo tempo, modificá-lo. Uma criança
aprendendo a falar, o modo como uma
cepa de bactérias torna-se resistente a
um antibiótico, um artista ao criar uma
nova idéia são exemplos de sistemas
adaptativos complexos.

"Um sistema adaptativo complexo
adquire informação sobre o seu meio
ambiente e sobre sua própria interação
com este meio ambiente, identificando
regularidades naquela informação,
condensando estas regularidades em um
tipo de 'esquema' ou modelo, e atuando
no mundo real com base neste esquema."
Murray Gell-Mann (1996).

É importante ressaltar que no processo
de aquisição de informação e identificação
de regularidades não há a criação de
somente um esquema, mas de vários,
que acabam competindo entre si,
sofrendo processos de filtragem onde ora
predomina um, ora outro, dependendo
dos movimentos internos e do entorno.

Todos, um animal, uma pessoa, um
setor administrativo, um setor produtivo
ou mesmo uma teoria, estão o tempo
todo em una processo de construção e
reconstrução de esquemas, nos quais se
apoiam para dar conta da relação entre
o seu modo de existência e o ambiente
com o qual interagem. Podemos dizer
que um esquema é o patamar - provisório



e nunca definitivo - de um processo
de aprendizagem, seja ela individual,
grupai ou organizacional.

Aprendizagem e Evolução

Viver é conhecer, conhecer é viver.
Humberto Maturana

Mas por que esses esquemas - nos
quais os sistemas adaptativos complexos
se apoiam para orientar a sua relação
consigo mesmos e com o seu ambiente -
nunca são definitivos? Por que eles estão
sempre em movimento de modificação?

Para abordar essas questões, gostaria
de fazer um pequeno detour, buscando
a ajuda de Karl Popper, filósofo
contemporâneo cujo trabalho é de
grande relevância para a economia,
a política, para as humanidades, na
busca da compreensão de questões
relativas ao conhecimento científico
e ao conhecimento em geral.

Para Popper, a evolução é o
resultado de rearranjos e substituições
permanentes de soluções para
problemas. Os organismos em geral
elegem hipóteses procurando tratar os
problemas com que se deparam e assim
evoluem ao alterá-los. A evolução é o
resultado da atividade permanente dos
seres, seja uma ameba ou um cientista,
na modificação de problemas. As
mutações nas estruturas dos organismos
em geral, permitindo-lhes aumentar
suas habilidades, são o resultado de um
processo experimental de ensaio e erro,
ou seja, de um processo permanente de
aprendizagem, onde ao se solucionar um
problema chega-se a outros.

Os organismos constróem "armas
de adaptação individual" com as quais
lidam com o meio ambiente. Essas
armas são justamente os modelos, os
esquemas de que falamos há pouco. Um

esquema, portanto um conhecimento
criado, tem a sua utilidade até que
surjam novas modificações no meio
ambiente. Se ele se fixa e não se abre
para reformulações, pode tornar o
organismo incapaz de reagir a novas
situações, o que pode levá-lo a perecer.
É a isso que se refere Dorothy Leonard-
Burton (1998), em seu trabalho sobre as
capacidades essenciais da organização
(core capabalities}, ao chamar a atenção
para o risco de sua contrapartida, a
rigidez essencial (core rigidity}, uma
busca do confortável, através da
repetição de esquemas construídos
anteriormente, mesmo que a situação
tenha passado por mudanças.

O processo de enfrentamento de
problemas ocorre, segundo Popper,
não somente no caso dos humanos, mas
também em toda evolução biológica.
Ele é descrito da seguinte maneira, em
um esquema quadripartido, como ele o
denomina.

P1 =>TE=>EE=>P2

Pi refere-se a um problema de partida,
teórico ou prático. TE é uma teoria
experimental, soluções alternativas com
vistas à resolução do problema, sendo
que EE é o processo de eliminação de
erros, que desemboca, por sua vez, em
P2 - um novo problema. O problema
é, portanto, um forte disparador
de processos de aprendizagem e
conhecimento.

Vamos agora retomar a história de
Bette, e nos perguntar: e se ela tivesse
se conformado com o conhecimento,
com os esquemas predominantes quanto
ao problema da correção de erros de
datilografia?

Uma possibilidade seria que ela
procurasse aperfeiçoar sua habilidade
de datilografar para diminuir seus erros.

Conhecimento,
Problema e

Aprendizagem



Seguramente ela poderia diminuir muito seus erros, mas sabemos que ao se escrever em uma
máquina datilográfica (ou melhor, quando ainda se escrevia) sempre se cometem erros, por
menos freqüentes que sejam. E que devem ser corrigidos. Bette poderia também procurar
adotar um tipo de borracha com ação mais rápida, do tipo caneta-borracha, ainda muito
utilizada quando se escreve a lápis. Embora tivesse melhorado o seu desempenho, ela estaria
procurando solucionar o seu problema seguindo os ditames da solução-bprracha.

Eu diria, de um modo aproximativo, que é a isto a que se referem Chris Argyris e
Donald Schón (1974), quando forjam o termo Single Loop Learningl (fig. 1).

Para aqueles que têm sauna elétrica (ou a gás) em casa, um bom exemplo para explicar
esse processo é o termostato. Se desejamos que o calor do ambiente não fique abaixo e nem
acima de 45°C, o termostato desligará o aparelho quando a temperatura exceder o limite
e irá ligá-lo novamente quando a temperatura cair. O termostato não "pensa", não se
pergunta por que deve ser esta temperatura exatamente, ou se as instruções estão corretas
ou não. Ele simplesmente tem juízo: identifica o eventual erro e obedece!

Uma grande parte da aprendizagem nas organizações é desse tipo, em decorrência
da pressão para que o trabalho seja feito de modo a não perturbar as suas políticas. E
geralmente o raciocínio do "sempre foi assim..." que predomina.

1 Preferi adotar a expressão original, por ela ser já bastante conhecida e por ver que algumas de suas poucas

traduções divergem. Uma possível tradução seria Aprendizagem em Ciclo Simples. O conceito seguinte, Double

Loop Learning, podemos traduzir como Aprendizagem em Ciclo Duplo.



Quando há um erro, quando a busca por uma solução não é atingida pela aplicação do
conhecimento predominante, surge um movimento de retorno a ele; ele é questionado,
analisado criticamente, e busca-se modificá-lo, complementá-lo com vistas a uma nova
decisão para a ação. Foi essa, a nosso ver, a motivação de Bette. A este processo, Argyris e
Schôn dão o nome de double loop learning (fig. 2).

É um processo de desenvolvimento do conhecimento através do erro e dos ajustes,
em busca de novas soluções. O erro, assim como o problema, põe em funcionamento
processos de aprendizagem e de conhecimento.

Seguindo por este caminho, podemos agora nos perguntar: o que exatamente fez Bette
diante de seu problema?

Podemos imaginar que ela tenha até tentado buscar novas soluções dentro dos limites
dos esquemas predominantes. Insatisfeita, no entanto, com os resultados, ela finalmente
lançou mão de outros conhecimentos para poder procurar uma solução para o seu
problema — no caso, os conhecimentos da pintura - e procurou fazer uma transferência e
adaptação ao contexto de seu problema.

Mas ela não o resolveu prontamente. Fez várias experimentações, ora tentando uma
mistura de tinta, ora outra, fazendo sempre novos ajustes, revendo suas teorias, até chegar
a uma solução que lhe satisfizesse, num encadeamento lógico que podemos descrever da
seguinte maneira:

P1 => TE => EE => P2 ; P2 => TE => EE => P3; P3 => ...Pn



As mutações nas
estruturas dos organismos

em geral, permitindo-
lhes aumentar suas
habilidades, são o

resultado de um processo
••> ^

experimental de ensaio
e erro, ou seja, de um
processo permanente

de aprendizagem, onde
ao se solucionar um
problema chega-se

a outros.

E esta cadeia lógica continuou,
passando do produto para a sua
embalagem, para o seu nome, para a
constituição de sua empresa, para a sua
gestão etc., trazendo novos problemas,
produzindo novas soluções, novas
teorias, novos conhecimentos, levando
a novos problemas, e assim por diante,
indefinidamente.

Para Bette e, eu diria, para toda e
qualquer organização:

O conhecimento começa e termina
com problemas, o que o define como
um processo interminável. Conhecer é
uma atividade eminentemente falivel.
Por ser f alivel e reformável, público e
objetivo, o conhecimento cresce num
ritmo de persistente evolução.
E. Neiva

O problema é, em última instância,
uma fonte inesgotável para o processo
de inovação e criação de conhecimentos.
Existem várias maneiras de explorar essa
riqueza no dia-a-dia das organizações,
com alguns mecanismos e estratégias de
promoção da aprendizagem organizacional.
Mas isso deverá ser assunto para uma
próxima vez.
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