
MITO OU REALIDADE?

O que há de verdade na
criação de novos ambientes

de aprendizagem por meio do
uso da tecnologia?

'

Universidades Corporativas (UC's)
iram e se propagaram dentro de um

contexto empresarial no qual o
conhecimento é a nova base para a
formação de riqueza nos âmbitos
individual, empresarial e nacional.

De acordo com Meister (1999),
muitas universidades implantadas pelas
empresas não têm campus nem
instalações físicas definidas. São
virtuais! E util izam-se da tecnologia já
disponível, propiciando a realização do
aprendizado "a qualquer hora e em
qualquer lugar", o que foi enormemente
facilitado pela chamada era da economia
digital.

A partir de 21 casos de

Universidades Corporativas, relatados
no livro "Educação Corporativa no
Brasil: Mitos e Verdades" (Eboli, 2004),
foram identificadas algumas práticas
relacionadas à aprendizagem mediada
por tecnologia nos Sistemas de
Educação Corporativa, associadas aos
Princípios de Conectividade e
Disponibilidade, conforme segue.

Princípio da Conectividade
Principal prática identificada:

implantar Gestão do Conhecimento (15
UC'S):
• Formas presenciais: núcleos de
conhecimento compartilhado, grupos de
estudo, trabalhos finais de cursos,



multiplicadores de conhecimento,
seminários internos e reuniões, troca de
experiências com outras empresas,
intercâmbios internacionais, etc.
• Formas virtuais: comunidades virtuais
de aprendizagem, salas de bate-papo
virtuais —chats, fórum e listas de
discussão, projetos de memória técnica,
plataformas e portais corporativos,
banco de dados de melhores práticas
gerenciais, etc.

Princípio da Disponibil idade
Principais práticas identificadas:

• Implantar projetos virtuais de
educação (Aprendizagem Mediada por
Tecnologia) - 20 UC's. Principais
práticas: estações de
autodesenvolvimento, CD-Roms, vídeos,
fitas cassetes, CD (áudio com livro
auto-instrutivo, TBC), Treinamento
Baseado em Computador, cursos on-line
(intranet e internet —via web e TV

práticas: on-the-job training, estágios,
livros de leitura graduada e dirigida.

Uma pesquisa intitulada
"Mensuração de resultados em
Educação Corporativa no Brasil" (Eboli
& Hourneaux & Mancini, 2005), realizada
com uma amostra de 1 60 empresas -
com 39 questionários respondidos—,
apontou resultados interessantes no que
diz respeito à utilização do e-learning.

Verificou-se que o e-learning era
fortemente consolidado nessas
empresas, uma vez que a grande maioria
(87,2%) utilizava o e-learning como
formato de suas ações educacionais.

Os resultados obtidos quando se
procurava identificar quais as principais
razões para a implementação do e-
learning nos Sistemas de Educação
Corporativa analisados apontaram: 26%
para propiciar a gestão do conhecimento
na empresa; e 25% pela praticidade

Corporativa via satélite).
• Implantar múltiplas formas que
favorecem a "aprendizagem a qualquer
hora e em qualquer lugar". Principais

oferecida pelo e-learning como formato
de cursos de treinamento e
desenvolvimento.

Sem dúvida alguma, as experiências



mais bem-sucedidas de UC estão
fundamentadas na Educação a Distância
e na aprendizagem mediada por
tecnologia, nas suas mais diversas
formas, para se criar um ambiente
organizacional propício à aprendizagem
ativa, contínua e compartilhada. Mas
disponibilizar um sistema virtual de
educação não é sinônimo de ter uma
UC. Tanto no Brasil como no exterior,
há inúmeros casos de empresas que
investiram intensamente em educação a

deixando a todos como que
hipnotizados. Tamanha é a euforia sobre
esse assunto que, às vezes, temos a
impressão de que ao invés de nos
apoiarmos na tecnologia como suporte à
aprendizagem, estaríamos nos colocando
a seu reboque, permitindo que ela
defina prioridades e agendas da
Educação Corporativa.

Nesse sentido, recomendo recente
artigo intitulado "Splendid Learning: why
technology doesn't matter", de Roger

distância (EAD), e seus sistemas
educacionais nem de longe contêm os
principais ingredientes que caracterizam
um SEC, dentre os quais se destacam:
• Ser um sistema de desenvolvimento
de pessoas pautado por uma gestão de
pessoas por competências;
m Desenvolver competências humanas
de forma atrelada às competências
empresariais; e
• Conceber ações e programas
educacionais a partir do mapeamento
das competências críticas —
empresariais e humanas.

As promessas sedutoras da
tecnologia aplicada à educação,
permitindo que as pessoas aprendam
mais, melhor e mais rápido estão

Schank (in Allen, Mark. The Next
Generation of Corporate Universities.
San Francisco: Pfeiffer, 2007). Roger
Schank foi fundador do renomado
Institute for the Learning Sciences at
Northwestern University, da Cognitive
Arts Corporation (1994) e, em 2002, em
parceria com a Columbia University,
fundou a companhia Socratic Arts,
destinada a produzir e-learning de alta
qualidade adequado tanto para negócios
quanto para escolas.

Dentre vários aspectos muito
interessantes abordados pelo experiente
autor e professor, dois chamaram minha
atenção. Primeiramente, relembra o
autor que o e-learning veio com a
promessa de criar novos ambientes de
aprendizagem que deveriam permitir



estudantes desenvolver e aprimorar seu
desempenho pela experimentação. No
entanto, parece que tão rapidamente
quanto surgiu a web, também surgiram
todos os Chief Financial Officer (CFO),
determinando que economias deveriam
ser feitas, dando-se assim ênfase em
converter todo "paper-based training"
em "online training". Enfim, o que
supostamente deveria significar uma
melhoria em educação parece ter feito
apenas os CFOs felizes, e não os

explosiva nos últimos anos. Milhões de
dólares têm sido gastos em
equipamentos, computadores, vídeos,
satélite, hardware e software, na
esperança de instrumentalizar
estudantes de todas as idades para que
adquiram as competências requeridas no
mundo atual. Mas seja no formato
presencial ou virtual, o real desafio é
redesenhar currículos para que os
cursos sejam experiências significativas
e engajem seus participantes, e isso não

treinandos. "Tentamos construir novos e
estimulantes ambientes de
aprendizagens, mas eles são caros e de
imediato não economizamos nenhum
dinheiro, e aos poucos, simulações
complexas foram saindo da agenda das
empresas", conclui Schank.

Outro ponto abordado pelo autor diz
respeito à importância de se conceber
programas educacionais empolgantes,
estimulantes e significativos. Ele
observa: tecnologia pode ou não ser
parte da resposta! Isso pode parecer
decepcionante quando dito por um
suposto "technology guy", como o
próprio Schank denomina-se.

O número de interessados em
educação utilizando as mais novas
tecnologias tem crescido de forma

tem nada a ver necessariamente com
tecnologia. Tecnologia é apenas o meio
pelo qual o curso será entregue.

Para finalizar, também é sempre
bom relembrar os sábios conselhos de
John Naisbitt, em seu livro "High Tech -
High Touch: a tecnologia e a nossa
busca por significado", que, ao mesmo
tempo que nos desperta para a
relevância da alta tecnologia, também
nos aconselha a não ignorar a
importância do alto contato humano.
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Text Box
Fonte: T & D inteligência corporativa, ano 15, n. 149, p. 58-61, 2007.




